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CAIARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Sessão em I · de Agosto. 

UUIDIINCU. DO SI. o JIEBUS (TICE •PI.IIIIDERTE). 

SllHJI.A.B.IO,-Ea1pedimte.-.Matricula tb t~IUdante!.-Li
tlfiÇIJ 11 /. de Lima Nobre. - Ordem do dia .-Orça· 
mmto da receita e disposiçll~ geraet. Approvaçllo. -
Ãdàilivos ao orçamento. Di•cursot do! Srs. F. Ocla
viano, Rodrigo Silv11, mini11ro da ogriouUura, Fausto 
f Angelo do Amaral. 

A's onze horas e tres quartos da manhã, feita a cha
mada, e achando-se presentes os Srs. Nebias, Pereira 
Pinto, Vieira da Silva, Calazans., Villela Tavares, Bar
cellos, SalathieL Martim Francisco, Manoel Fernandes, 
Araujo Lima, Saldanha Marinho; Ferreira da Veiga, 
C. Madur~ira, J. Madnreira, F . Octaviano, Horta, 
Crnz Machado, Fonseca Vianna, Penla Fonseca, Paes 
Barreto, Silvino Cavalcanti, Paes de Mendonça, ·carnei
ro de Mendonça, Dantas, Angelo do Amaral, Almeida 
Pereira, Amaro da Silveira, Leitão da Cunha, Paranaguá, 
Pedreira, Tiberio, Rodrigo Silva, Espiridião, Henri
ques, Costa Pinto, Taques, BarbosadaCPnha, Augusto 
Cha'fes, Martinho Campos, José BoiPI'facio, Silveira. 
Lobo, Luiz Carlos, Silveira da Motta, Fausto, Espinola, 
Aragão e Mello, Siquci(a. Mend~s, Serg'O de Macedo, 
barão da Bel! a· Vistt~ , Figueira de !111'1lo, Fleury , Mello 
Rego, Silva Nnn~s, Ba!!rleira de Mello, C. Ottoni, 
Ribeiro da Luz. Viria to, F b lho. Carlos da Lu?., Para
nhos,Saraivs, Paula Santos , Corrêa de Oliveira, Pereira 
Franoo, F erreira Lage, Ler·sa, Pinto de Campos, Fiel 
de Carvalho, Fernandes da Cuuha e Pinto Lima, abre-
se a sessão. • 

Comparecem dEpois os Sra . Carvalho Reis, Junquei
ra, Paulino de Soc1la, Pedro Moniz , Lima e Silva, Ot-
1oni, Carneiro da Cnha, J . de Alencar, EpaminondRs, 
Serra Carneiro, Benjsmin, Nunes Gonçalves, Conto, 
Brandão, Tav .. re• B •.. tos . Cyrillo, Lima Duarte. Felix 
da Cunha. , Bezerra Cavalcanti, Souza Mendes, Torres
Homem, Raposo da C amara, Lamego e Jaguaribe. 

Faltão com participação os Srs . vi scon~a de Cama
ragibe, Gama Cerqueira . CPs1!r, Leandro Bezerra, conde 
de Baependy e Ptir~ira da Silva. 

Lê -se e a.pprova se a aota da sntecedents. 

O SR. l' SECRETAJUO d& conta do seguinte 

EXPEDIEIITB, 

Um offioio do 1' sAcretariGJ do !ene.do, participando 
que por offioio domioist.erio da marmhaoonstouao mes
ino senado que Sua Magestade o Imperador consente no 
decreto que fixa" f •• rça nt~val para o anao financeiro de 
1863a 1864; outrosim pHrticipando que o senado adoptou, 
e vai dirigir ã aancçRo imperial, as resoluçõ~s qne appro
v!ío as pensões concedidas a O. Joanna Augusta Peça
liha da Silva1 viuva do oontador Antonio José da Silva, 

001 

repartidamente com suas tres filhas, e á Amancio ie 
Oliveira, ex-praça do exeroito.-Inteirada. 

Outro do mesmo secretario, enviando duas resola9(181 
do senado tomadas sobre as proposições . desta camara; 
uma concedendo quatro loterias A Beneficente Associa-:. 
ção Nacional dos Artístlill da C8rte, . e a ontra app:ro
vando a aposentadoria ooncedida ao juiz de direito Joe6' 
Francisco de Arruda Camara, ás quaes o senado Jllit. 
tem podido dar o seu conaentimento.-In\eirada, 

Outro do mesmo secretario, enviando emendas feitas 
pelo senado á. proposição desta camara concedendo a 
certos empregados publicos licença para tratarem ie 
sua saude oude lhes convier.-A impnmir. 

Lêm· se, julgão-se objectoa de deliberação, e Tão a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, 01 pro~ 
j ectos com que concluem os seguintes pareceres: 

.UTIUCULA. DE ESTUD.tl!TES, 

" A commissão de ina\rucção publica ex.aminoa · a 
mateTiã da petição em que Camillo Xavier Eepinola ele 
Miranda pretende que se lhe conceda prorogação de prue 
para vigorarem os exames de latim, francez e ~hetorica 
que fizera em Fevereiro de 1860, e poder matncular-as 
na faculdade de direito sem repeti-los ; porque jâ se tem 
concedido ignaes dispensas dessas disposições dos esta-• 
tu tos é de parecer que seja deferida a snpplica, appro•. 
'Vall.do- se a seguinte resolução: . 

< A assem bléa l(eral legislativa resolve: 
< Artigo unico. Fica o go~erno autorisado a manilar 

:matricular em qualqu"r das faculd ades superiores dt 
lmperio o alumno Camillo Xavier Espinola de Miranda, 
independente de repetição dos exames de francez, latim. 
e rhetorica feitos em 1860; revogadas as disposições 
em contr• rio. 

c Paço da camara dos deputados, 31 de Julho de 1811~• 
-Silveira da Motta.- Paula Fomeca. • 

LICEIIÇ.l A I; DE LIMA l'iOBRE, 

.: Foi presente â com missão de pensões e ordenado1, 
aom o a vi so do ministerio da fazenda de 23 do corrente 
m z, o requerimento docno.: entado em quP. o ajud1111te 
do inRpector da alfaad• ga dà'Bahia,José de Lima Nobre; 
pede á as. embléa gérallegislativa dons aBnos de licençe 
com todos os seus vencimentos para tratar de sua saude 
-onde lbe convier. 

< All, gq o supplicante, e o pron com attestaçíio dt 
quatro ·nstinctos medicas daqnella cidade, que, soffrendo 
h a muito tempo de colioas intestinaes, seguidas sempre 
de Yr>mitos sauguineos, e que por sua freqnenoia. ultíma
m~nte têm tornado melindrosissimo o estado de sua sau• 
de, spezar do severo tratamen<o a que se ha sujeitado, · 
necos i te tr•.n•portar- se para fóra de sua província, afun 
de em olima·rnais frio e secco passar p~lo menos duaa 
esta>Õ•• invernosas. cc.mo o unico recurso a tentar parr., 
o eeu testabeleoimenw. 
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t. .Allêga _lllllis que lhe ' impoasivel emprehender ~· 
me1hante v1agem oo~tando com os seu.s escassos meios 
parüculares unidos ao ordenado simples do 5eu emprego, 
q~&e ficaria redulrldo a menos da terça parte de seus 
vencimantoe; e tanto mais porque; f. vista do seu es
~ado arriscado, não se afoutaria a fazer viagem alguma 
aem ser acompanhe.do "de sua familia, para lhe preetar 
nas oriaes -eemelhautes Aquellas por que tem passado os 
eoooorros e desvelos que indispensaveis são. E 6.nal
meute pondera que se durante mais de 20 annos em 
que eet've sem nota ao Estauo nunca utHison se de li
cenÇ«o alguma (como demonstra com documento). é, 
pelo men<l8, de eqnidade que nas circumstan0ias pe_uoaas 
eDi que se acha se lhe não nep:nem todos os me1os do 
proourar restabelecer-se, para poder continuar a prestu 
serviços ao psiz 

t. Informando seme'hante requerimento, declara o 
inllpeotor da alfandega que ha mais de tree sonos dis~era 
-em informação semestral que o •npplicante achaqa- se 
muito drente; e aomo o mal se teuha ultimamente ag
grando, segundo é notorio, considera de justiça a o.m
cessio da licença pedida com todos os• vencimentos, em 
attenção mesmo o zelo, probidade, dedics91ío e assidui
dade com que sempre se tem dado o supplicante ao ser· 
-riço publico, ao que deve talvez em grande parte a ruins 
em qae se acha sua saude 

c E o inspector da thesouraria sobre a mesma pra
tenção ••sim Pe.e:<prime.: -'o aupplicante é um da
qa.elles empreg•dos que honrão ao paiz, sendo dig .. 
da oonaideracão dos poneres do Estado por sn" integ~i
dacie, grande zelo, intelligenc\a e aotivida 6; qualidades 
que lhe são reconhecida• nos largos aooos de serviço 
que conta, como thesourniro e ~~:uarda. m6r que foi, e 
:no emprego que ora exer<:e, alétP de serviços valiosos 
e mesmo extraordin•rios prestados em diff~rentes occa
:aiões em que il tranquillid•de pnblics. o tem exigidl): o 
seu estado de saude é úa maior gravidade; e conseguin
·temante está. no caso de ob~er o favor que solicita <lo 
podar legisl~ti vo. 

c Não podendo a commissiío deixar de dar a maior 
attenção a tu 10 quanto fica exposto, e cons~a de d"cu
mento~ firmados por facultativos e antorida-:les digna3 
.do ma1or conceito. e a cujotestemunhoeaprecisção rde
re-se o governo no avi so •npracit><do; e entendendo qne 
se ossos ha em qu~ a mai• perfeita eqni iade an meno9 
aconselha a fazer ex(:epçãn e.o dispost,o na lei quE! esta
belece as rel!;ras <J.Ue o governo deve ob,ervar na con
c&s~ão de licença•, nenhum por certo é mais atteodivel 
e relevante do q .·e esae em que es~A o snpplican•e, e têm
~e ao~ado outro• funcciooarios, que igual faror e com 
ldenttcas O<•niiçõ·•• têm obtido do corpo lagisl9. tivo, é 
llle parecer que se defir11 ao supplioante wm o seguinte 
pfOJeCtO: 

< A as.sembl~a geral re•olve : 
< Art. 1 • O governo fi ca antorisado 11 coneeder ao 

aj_ndan•.e do iu•pector da alfaodega d .~ Bab'"• Jo>é de 
L1m~ Nobre, dons •nnos de licenç" , <·om to 1os <·s seus· 
'V'e:::l~tmeuto'\. o· .. ra tr~var de sna suu ·le onde 1118 cnnv!Er .. 

< Art 2 • R <"nl!;&:> ·Se as dispooições em contrsrio. 
c 

9
Paço da c• ma• a d •s deputados, em l d.e A gosto de 

lSG .... - L. A . t't~·e:ra Franco.-Ftel de Carvalho. > 

ORDEM DO DIA. 

OJ.ÇAME .~TO DA RECEITA E DISPOSIÇÕES GEII ,\E5o 

P~ocede·se é. vutsção do art. 10 do orcament.o da. re
ceita e dioposiçõ'a geraes, e é np orov!do com todos os 
seus pa.ragcaph,.s, e mais as seguintes •mendas: 

< A~s ~~ t 9 e SO: -Os fóros e Jandemios de terrenos 
de marmn"~ qoe no municipio da côcte ~rtencem .-. 
:c:unicipallchde, façâo igoalmen\e parte da ren~a muni: 
Clpal nas cap.~tae• das provincias qne os tiverem: e' ten
dendo-~e, port~'nto, aos muni~ipios de• tas a excepção que 
:l. re•patto 6e fa:z. no3 dttos paragraphos em favo~ do mu.
nioipío da córte ·- Tiberio. • 

c Ao ~ ~6 · -Fica revogada a _di•p~sição da ~ei que 
reoa o tmposto de 4 % em sub•tt•mcao da dizuêlla de 
hanoellar1a, fica.ndo et:u vigor a. bgis\ação anterior._ 
.• ll. BQrcrlloa. - _.4, FJeury. -S"!àa11 ha. ,}[armho. • 

c Ao A Sl :-Nos contrato& de permuta o seno SI! 1*': 
gari de um dos valore1 sómente.- SGU4Rhlll Ma:rm11t ;, 
-A. Fleu1-y. " 

Os arts. 11, 12 e 18 sie approud01 sem clebata~. 

ADDITITOS .lO OllÇl.ER'll'lõ 

Entrão em discuaeão os seguintes ' artigos aàditiVo:t :-:: 
c O governo fica autoriealo pera fazer aboDil' h 

viuvas dos officlaes do exercito, que falle~rem, qns~ 
quer que sejão os annos de serviço que tnerem, SIU!I:Ili ' 
como aos orphãoa menores de 18 annos e aia filbSIB qlle
existirem solteiras ao tempo de seus pais, a metaàs d~. 
soldo que caberia a seus maridos e pais . e se forem :reftll'
mados oe~undo alei de 18 de Setembro de 1862.-C:m·lotc 
da Luz.-li'rancisco C. Brandao.-Jfello Rego.-L'IfMl t · 
Sil~a Sobrinho • 

c Fica elevada á categoria da 2• classe da 1• ordem:~~; 
thesouraria de fazenda da província de S. Panlo. -· 
Joaquim Octauio Ntbiaa . - Rodrigo Silca.- Ba,-ao t5s 
Bel!a- Vüta.-Coala Pinto.-Barboa!l ela Ctmha.-Mtw~<irn 
Francisco. " 

c Quarenta contos para auxilio dos cofres do Cenri, · 
em virtude diJ desfalque que lhes devem causar o& estra
gos do cholera-morbns naqnella p,.orincia.-1 agilava~~. 
-Araujo l.ima.-Figutira dt Mello. -1. de AletlCGr. > 

c Offereço ~ seguinte projecto como artigo addith~~ 
-F. O Brandia. 

c Os reitores dos serninarios perceberãõ c moomo ()l'

den&do que os lentes daqoelle em que servirem, El seroo 
da privativa nomeação dos bispos. • 

• O governo, entendendo-se com as administl'tl
ções das provinciss cujas assembléas .garantirão jnroo 
addicionaes a compnnhia" organisadas para constrnc-· 
ções de estradas de ferro, regnlarifaTá. a execnçiio à>!Js 
respactivo3 contratos, t~nto em relação ao tempo e · 
modo do psgamento. pnre que concorrerá com ellm 
proporcionalm~ute, seu•pre n~ razão de 6:2, como psra. 
a percepção dos lu crua semelhantemente estipuladoa.~ · 
Tiberio.• 

c Ficão dispenea.doa do pags.mento das mnlts!:! em. 
que t iverem incorrido os arrematantes e fiadores d9lote-,; 
de terrenos diamant inos na provincia da Bahia.,- Jun
queira.- G-a.sparino .-Esptrwla . ;, 

c Ag lei• de IWPOrtizaç'io iic?.o disp~nsadaa rell!ltim.··· 
mente á irma>1oftde do Sechor Boro-.Jesns da L11pa,. 
termo do Urnbú, proviucia da B~>.hi9, ~ara a conservaJ;â<.. 
do patrimonio que actualmrn "e poss11e naquell.e aauc
tuario, e maia dos bens qu,e adquirir até o vnlor i!.-z . 
300:0008.-Espinola.-Junqueira.- Gosparino. ~ 

c O governo é sutnris~do p!\ra alterar as disposiçõe11· 
vigentes ~cerc~ da pnvrgaçiiJ '.<e cabor.agem, perrnittinJ.o 
âse~barcecõa,cs~rllngetr•' fR:< ·Jr o ger•iço de tramrotre& · 
co~~.ei.ros er;tre o~ porto; do I mp~'rio ern que h~uverer~ 
alfnudegaa, prorog~.ndo po·r n·ds temfl') cs favores eu·(~·- · 
riormeut~ concerhdm.;, dispGos~: nti•J &s embarcações brn
zileirns do limi t~ pre.cdpto p>t >'a o numero de estran'- · 
geiroa que p0dec. pertsn n ·· tri 1>ol~ção e da exigcncia · 
relativa á oaciçmalid.da dn· capitães e mestres, e adop
tando a• pro>id.·uoiss tegdameu t .res que forem oom
pativeis com us circum~ tH.nd ~~s actnaes.-A. c. 1 'a'()at't:Jt · 

Br.<.,tos ·- Pinlo Lima . -A«d•·cda -. Silva.-G. Parafl<JgwiL 
-Saraú;at:·- Dantn~.- A ~ : h'Lue.t.- ] . Madureir·u.~ -a. 

Carrao -F. Octaviono. - Jtla· t.h ho Campos.- S.>ld•onh1J·, 
Mannh~. - C. Otto.,i.- 4. Flem·y. - Lima Dllaru.-.... 
Á 1nç.ro dfl Silt.Je~·ra..- fi';~ lf;z; d'"' Cu.'-'' lw.-Sil·va Nune~ .• -~ . 
J. J. Fer.:and<J d~ Cm"h" - Benj~rr. {n - Serra Car-n•i• '~ .• 
-Nunc.t GM!.Ç·?. h;es . Ott (; n\ - Fonseca V·ianna-.-L<;:H!,:,j. 
da Ctmho.-F. J. Fialh<> . • 

< s~j ~- eliwada 8. 3"~ cJ ?..~~;e ~ a 1 .. ·cr•lem 3 thesnnrar~·lf.: 
de f al10trl n. da •>roviccis; do Ce"ní ' ac!·ualmente comp.r.c
bendid• JH I 1• 'c ia' s .~ da fi ' orcl.em ), am vi c ta do progr~a-
sivo augnHm to que _t:em tido o seu rendimento depoia -à~-
primiti•a de"-i[;!ll1<;i!.o.- J. de A l~ncar.- Bandtiru oltll 
N ello . > 

c O go"Je<no !ica autorb do p!trn rAvP-r .. oa der:reioll; 
qu~ regem ns secretaria, de C>tHdo, no intuito de. ~li ··~ 
minar ss clispcsi?ões qu.e em baraceol a bl'evidt11la m'\'; 
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processo e aeà~acho da MgoeiOI!, por modo que se 
consiga eoonom1a de tampo a diapenea de maior pessoal. 
E >·utrosim formularé. uma tabella reduzindo a uma s6 
verba de imposto os direitos, emolumentos e taxas que 
atJtualmente se cobrão pela expedição de papeis de qual
quer natureza nas mesma~ bll<lretarias. Finalmente, dis
pensar-se -ha a formalidade do transito na chaucelloria 
e QUtras, igna1men'a esnusadas, que se requerem para a 
'hlidsde de certos donument1ls e títulos; e d .. r-se-hão 
inst.rucções para que ~e poss• tambem expedir com faci
linlide pelas secretarios das preBit!encias de província oa 
'itulos e documentos de qnafiBqner graças, nome. ções ou 
concessões do go'ferno impt;rial.- Á. C. Ta vare• Ba.t<s. • 

• O governo fica de•de j' autorisado a despender a tê 
40:000S com ·a publicação de uma g:-zeta official.
Cartwlho ll•i•.-Ar· glf·• • Jf•llo.-Jfar1im Franc(sco.
f'a~aru Baslos.-H<,na -E pinolll.-'tenjamtn. > 

• Iguale ·se o ordenado e gratificação doa directores 
d' secção lia secretaria de estado dos negocies estran
geiros f> O das eecretnri•s do imperio e da jus iça, sendo 
o primeiro de 4:11008 e a p;ratificaçiio de I. OOOS, em vez 
de 3:6008 e l:400S, corno está marcado na tabella junta 
ao respectivo regulamento. -•~arneiro do Mendonça. :. 

c Ficiío igualado' os vencimentos dos offi,Jiaes e es. 
cripturarios da secretaria <to tribunal do commercio de 
Pernambuco aos da B"hia. -- Carmi•o da CtJnha. -
S. de lllncedo.-Corrt!a de ,Oliveira.-Pmto de Campos.
Di,go Velho. :> 

c Ao additivo do Sr T..vare• 'Bastos sobre a navega
ção a vapor para os ERro.dos Grridoa, supprima-se, no 
art 1•, a palavra - New· Orleans. -A. C. Tavares 
Ba.<IOI. :> . 

" O escravo cujo dono fôr ignorado, e isto depois i!e 
preenchidas ae formal,dades legaes, nlin ser'. reputado 
hem do evento, e •irn desde 1· go deehrado liue -
Serra. Carneiro.-Nunf!.~ Gonç,Jlt•es - M arttm Fra7ici.rco. 
-Carvalho Reis.- Tav01·u '~a< tos.- Fe·rrri•·a da Veiga. 
- Martinho Campo.•. -A. 1i'twry - Lr.i11Jo da Cunha. 
-Carlos da Luz. - BenJ ·-min - Viriato. » 

« Fica o governo ant-crri.Pado a gnstar 11 qnant:a dl~ 
] 00:0008 com os estudo' prepamtorios e effectiva abe~
tnra ne uma estrada n· rm~l qne p•.rta do arraial de 
Santa-Rita do Torvo. e, s~g<11ndo s direcção que depois 
de taes estudos fôr pelo ~~;uverno julgada m~is, conve
nieutl', vá ter ao Porto Novo do Cn~ba ultimt• ests< ão 
do projactado ramal da e,trada de ferro de D. Pedr<> li, 
que tem de feguir rio Parahyba abaixo. - Solv..ra 
Lobo.-. 

c Oll'erecemos como addítivo o-see:ninte proje•'to.
Pet·tira F·ranco.-~ 'tibf-rio.-G. Po.rar.a.,,uá -M Da,"tas. 
-Fernande-s da CtJ.·nha Gaspr.nnf).-F,el de -;,;r1:alho : 

c O bacharel Domingos Gmroc.s Fer•·eira V eltuso 
·fica dispensado de reathuir aos ~ofrr,a pu bliüos a quan
tia de l:OOOS, que em 1R4\ll'€·~•bêra como jn.iz muni
cipal e de orphãas do termo do Puão-Arcado, na provm
cia da B;hia, para auxilio <ias de,-.pezas da viagem <J.Ue 
llessa qualidade teve de fazer. :. 

c Fica o governo autrrisa<lo para elevar, de conf•ér· 
midade com o avi~o do m!ni•terio da ag,icultura a esta 
caDl!lra, até a quantia cle 144.00••8 •- ccnsignsção qna 
Sé:ltualmente percebe a companhia Pcrnamburau" i(e 
navegação costeira a vapor, •njeitando se e lia 11 der seis 
viagens por anuo {I ilha de Fernando, e a estender •ua 
iinha de navegação Bt.é a cidade de Areeejú. com escala 
po>la do Penedo na fôrma da• con•ições que forem oon
t.ratadas com o governo -Corrêa de Oliveira.- Pinto de 
Campos.-C11rneiro da CtJnlla - Pau de Mendonça -L. 
llezerra.-S. de Mactdo.-Henriqlles.-Fiel de 0 arvalho. 
- Calazrms.- Ferrtira da v eiga.- Vt!le!a Tavares.
Diogo Velho. • 

" São exceptuac1as as companhias de eegu~os ao l)ra
ceito contido nas seguintes palt~vras do art 2° S) 5' 
(i!' parte) da lei n 1,683 de 22 de Ago•to de 1860, com 

'Jehção ás compn11hias ou w ·iedades snonyma•; e ain
·da depois de conat1tn\das suas seções não serão neg;o
·-ciaveisnem poderã~ sE,r cotadas·sem que esteja realizado 
um quarto de seu valor.- Siloa Num$. :. 

" Ac adclitivc do Sr. Vlrlato ao ministerio da agri-. 

cultura aoorescenteNse : - Estas ise!l~ vigorariQ; 
desde já.- Vieir11 da Siltl&, " 

« Os ~sara vos que não tivereiÍl senhor certo serÍio ep
prehendidos como bens de ausentes, e não do e~nt1l.-
C. M aaureira, , 

" OfFere\)0 como .emenda ao additivo do Sr Corrêa dSI 
Oli'feira em relação á companhiaPernambncan" ames
ma que lipreae~~ei no orçamento da repartição da agri
cultura ao a~dlttvo, do Sr. Carvalho R~i•, relattvo á&. 
companhias de navegação a vapor do Maranhão e Per· 
nambnco- Aragllo e Mello,,. 

• Fie~ o governo autoriaado a despender a quantia 
necessarta para a der•·arcac!io dos limites provisorios 
entre as províncias de Minas e Rio de Janeiro, de que 
trata o decreto n. 297 de 19 de Maio de 18J3.- Ribeiro 
da Lu%. • · 

• Fioa o governo autorisado a snpprimir os lngare6 
de oflimal maior e I.' oflicial da secretaria do conselh6 
supremo militar, quanrlo vagarem, e a r~formar a 
mesma secretaria, sem exceder o credito votado n& 
preseote lei. -Lima e Silva Sobrinho.-Molto /lego.-. 

" As vendas dos escravos p0derão ser effectnadas pot 
escrip'nras pertienlo.res em p•pel sellado de 40$.
Martmh~ Campo•.-Saldanl&a Marinho. > 

• Fica dispensada do imposto de 5%, ou meia siza, m 
companhí" Guahyba, estabeleJida na provmcia de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, pela a•·q•1isição d&s 
embarcsções'a vapor que tiver comprnd;>, e das que 
hou~ar. na compr.r para a navegnçã0 fluvial da mesma 
provmcta, no espaço de dez :mnos, contados do seu esta
belee<mento.-I. R. Barcello•. -Amaro da Si!ucira.
Silva Nune1. ,. 

• Ficn o governo autori8ado : 
• S) l. o Para fazer a entrega do dote da princeZ!!. 

11 Sra D J auuaria , na irr portancia de 7 50:000S, casa 
ella roxe a sua re•idencia h"bitual f6ra do l.'JJperio, 
fic~ndo nesta i:ypothese annollados os creditoo de~ 
§§ 5°, 7o e s· do art. 2° rued1ante operações da cre
dito, 

< § 2. • Para alterar a to belifi annexa ao decreto n. 2, '73{ 
de 23 de J><neiro de •86l, em ordem a din,innir a d6s
peza com o pe"soal da impeccão de nmde do" portos. 

« § 3 • Para mandar proceder ! deosproprieçãa do 
edifício em <J.Ue acha se.o coll•g\o de Pedro li, podendOl 
pare. e•t~ fim despend;;r até a qoantia de 60:ooos. 

< S) 4 o Para crear urna faculdade tkeclogimt, despen
dendo ~'é 20:COO$ 

• Si 5." Para fundar uma escola normal de ensine. 
primario no município neu·oro, não excedendo a despeza 
de 20:00fl8. 

« § 6." p, r a ~nxiliar a imperil:l acn:lemia de medi
cina com ·2 OOOSOOO. 

• § 7, 0 Para dar ao bicpo i!e Goy9z uma ajuda de 
custo que o bal>ihte a ir tornar conta de s~a díoce>e, nãe 
excedendo de G:OOOS.-Dic-go Velho -A!me<da P•reira. ~ 

< Fie" o governo a.ntorisad.o para fazer as despeza& 
necessarias ps.ra co!lecdou.r e imprimir todos os tra
tados e convenções celebrHdos entre o Imperio e as po
tencias estrangeirsa.-farneiro dt MéndozlÇ!h :. 

c Fica o gr,vsrno P.ntodsado p2~a elevr.r os o~denaé!Olli 
fixos dos membws do corpo diplomatico, f~zendo en
tretamo n>;S deepezas de representação a de ·Jnr'ção na
cessaria para' 4ue não hsja augmento de de&pcza.- C. 
Pat·an·>g!!IÍ.- M. Da,.!as.- Junqutira.,. 

c Art 1. o Dous s.nnos '1epois de pnblicsila a presente• 
lei, o rio Am•zonss em todo o sen curso pelocJ dominiof!l 
do Imperio será aber<o á navegação de todas f.S naçõ2s. 

« ~ ! . • O governo celebrará trat;;dos com as (lOten·· 
cias ribeirinhas para estsuder-se a mesma navegação 
até os ~espeet1vos territorios. 

c Si 2 ' Ficar,. õ ao mesmo temP,o. ignalrrP.llte aber
tos os rios Tocantins. Xiogú, Tap2~z, M.-.<iai<:;~ e Ri.'l' 
Negro, e outros qu•es<J.uer que se fran<J.ilearem em vir-· 
tude do tr,tado com os nbeirinhos. 

• ~ 3. o l!'icão habilitados para o eomme•cio directo. 
cs portos de Serpa e Mano o•, na provineia do Amazo-· 
nas; Cametó., Santarem e Obido&, na do P,m'L 

• Si 4. • E' permittido aos navios estrang,:lros f<;zer 
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o transp<~rte de cabotagà!ll entre quaesquer porto~ .dps 
·dito& rtos. 

0 
c SI 5 • O governo oreará. alfandegas nos lugares 

indicados no §• 3', á medida que as reolamar~m as ne
cessidades do commercio, excepto a de Manáos. que seri 
instituída logo. devendo todas ter um pessoal inferior 
ao da menor das existentes, de cujos quadros sahiráõ os 
respectivos empregos. . 

c Ar~ 2. • Nos .tratados que se devem celebrar du
rante os dons annos de que trata o artigo precedtlnte, 
regular se-ha com a maior franqueza a policia fluvial, 
a entrada. de navios de g!lerra estrangeiros, e a coope" 
ração das potencías ribdiriuhas para as explorações e 
estudos sobre o valle do Amazonas e seu systema fluvial. 

c Art. 3. • As províncias do Par& e Amazonas cons
tilinir&õ uma das grandes divisões militares das forças 
de terra 

c SI 1. • O governo recommendará aos respectivos 
presidentes a boa organisação dos corpos policiaes des
sas províncias, e pedirá á assembléa geral os auxilias 
pecuniarios precisos para (JOnstituir-se essa força pro
'rinoial de nm modo conveniente. 

c SI 2.• Haverii no Amazollas Úma estação naval, sup,
primlda a do Maranhão, na qual se empreguem parti
Cnlarmente os vapores de menor calado, até que se oru 
gani se uma flotilha de ca: honeiras proprias para a 
guerra fluvial e as explorações dos rios: 

c Art 4.' FitJão desde j~ habllítados para o com
mercio directo os portos de ltaqui, S. Borja, Gnyabá. e 
Vills Maria (sobre o Paraguay .. 

c§ VE'. t"mbem livre desde já a cabotagem entre os 
respectivos ponos desses e de todos os confluentes do 
Pra\a 

c § 2 • Nos portos da província de Mato-GrO!'so é livre 
deodireitos a importação de quaesquer mercadorias, e 
nos da província do Amazonas fnr· se-ha nos mesmos 
direitos um ab•timento de 30%. 

c A1·t. 5." O ~ovemr. provide.·ciará para que, dentro 
de c nco_ ~<nnos, seja igualmente livre !Os embarcações 
estrapg·m·as navegar nos seguintes rios: ltapicnrú, no 
Maranhão: Parn•hyba, emre essa e a província do 
Piauhy: P»ra, naeoú, na Bahia; e S. Francisco, até 
ondA fôr navegavel 

«SI L" O comwercio directo só effectuar-se-ha nhi 
nos portes que forem designados, e, por agora, no Pene
do 8<·b'e oS F,·aaci&co, em Caxias ~obre o Itapicurú, 
em Tilerr Zina svbr" o P8rnahyba, e em Cachoeira sobre 
oPaJ',~Je::nR."': ú 
• c SI·~· A_ ,,,,botogem entre or. portos e lugares desses 

nos é pe_rm1:-t1da as mesmas embatcações estrangeiras, 
2em hnntac:H·\ algur:(Ja. 

c Art 6 ' Ew geral, permitte-se ao navio estran
geiro 0 C(Jmmercio de cabot"gem em todo o rio do Im
paria na vegedo por barcas de vspc r 

c A•t 7.' <?governo contrataráengenheirosprofissio
nae& na Ame~1··tt ~o Norte OtJ. ~a Eucopa. para empre
hende: em, c0m out!'os btazuetros, a explor»ção e tra .. 
balbo- que f,ICi!hem !< n;,vegaçâo dos rios das difl'eren
tet; pro,inmas csmdai·em &o mesmo tempo a direcção 
~ne dn',"O ter ao estradas geraes, tomando por base das 
hnhss Cie c1mnm:oicsç'o a fn~ura navega.ção livre dos 
mesmos rios, exardnarem e applicarem os novos pro
cessos e melh:nam<emos dos transportes flnviaes adapta
dos nos Estad0s-Unidos e no lndostão.-.A. C, Tavare: 
J!Jastos. » 

« Art. J.• Conceiler-se-ha o subsidio !mnual·até 
200:0008 •-. compenhia que realizar a nav~~~:ação a vapor 
~ntre o Rw de J"netro eNova-York,com eecalaspor 
Nova-Orleans, S. Thomaz, Par& e Pernambuco, além 
de outros portos que se convencionar. 

c Art. 2. • 'I'ermmado o prazo do contrato com a 
COJ?lpanh}a Brazibra de Paquetes a VapoT, ou antes, 
!e lB~o for convenmonad~, J..O.~diaute uma indemnisação 
:marcada. pelo corpo leg,slat1vo, o governo ajustará. a 
~preza de que trata o artigo precedente, ou com qual· 
que~ i! as companh1a~ transatlanticas, o serviço da nave
gaçao a vapor costeua entre cada nm dos seus portos 
«te escal~ no Imperio e os mais importantes do litoral. 

c Si l. Esses portos serão, além dos em que \ooão 
:a_ct~almen~e os paquetes da snpradíta companhia Bra
s~eJra, ma1s os seguintes: Parahyba Araoajli Victo
na e Paranaguá. 1 1 

· 

c ft 2.~ Os vapores tocar!lí tres 1ezes meJ1,S!,\lment4 
flP1 ca'da um desse• pontos 

c ~. 3. • O subsidio annual por .esse stlrviço não po
derá. exceder de metad'e do que aptnalmente paga-se., 
mesma .companhia Brasileira, isto é, de 504:0008. 

c SI 4 .. • Nos contrat·os estahelecer-se-hãó claramente 
os onus e multas. e definir-se-hão precisamente os. fa• 
vores. Uma das clausulas fará certo que o governo im• 
perial poderá impregar como transportes de gnerr~~o 
q11ando fôr pTeciso os paquetes estrangeiros dess.a. na .. 
vegação de oabotg,gem.-..4. C. Tavar11 Ballo1. » 

c O governo expedirá. ttm regulamento §.cerca do!l 
pa$saportes exigidos ·dos estrangeiros na entrada, sabida 
ou em viagem pelo Imperio, de accôrdo com os principies 
mais liberaes adaptados em outros paizes, revogando-se 
para e1se effeito a legislação em vigor. Nesse regula
mento• providencim•-se.ha a bem da brevidade na expe
dição dos mesmos passaportes, tendo-se em vistas 
igualmente reduzir as respectivas despezas.-J. C. Ta·. 
ll?arel Bastos. » 

c Fie& o governo autorisado a fazer a despeza neces
saria com o estudo das barras da província de Sergipe, 
e bem assim autorisado a mandar melhorar a. lanterna 
estabelecida na barta de Cotinguiba.-Leanciro Beze"a, 
-Calazanr.-Fíll de Carvalho. » 

c O governo fica autorisado a despender, para comeQO 
do melhoramento da barra do Porto-Seguro, a quantia 
de 4:000fl,-Carlos daLuz.-Corrêa ele Oliveira,-Lameg• 
Cwla. » 

~ Cont.iuúa em vigQr desde jã a autorisaçiio conce
dida ao governo em virtude do § 2' art. 6' da lei n 1 100 
de 18 de Setembro de 1860.-Lamego Costa.-CorrlaJf 
Oliveira.-Carlos da Luz. » 

c Os filhos melioTes dos officiaes da armada 11té com· 
pletarem a idade da lei, têm direito i percepção do 
monte-pio de seus pais.- Lamego Costa.- Corria d1 
Oliveira.-Carlos da Luz. » 

c As filhas dos officiaes da armada casadas com con· 
sentimento de seus pais, ou supprimento judicial, e naa 
:f~lta das solt_eiras, têm direito á. percepção do monte
pw. - Antomo Canà!do da Cru.z Machado.- Franci•co 
Carlos da Luz. » 

q Fica n governo g,utorisado a conceder uma etapa aos 
offim~e~ clue a r.: quererem, e que houverem servido no 
exercno durante . a luta da independenoia. - bm
quet",·a. J. 

< O governo é autcrísai!o a crear no municipio da 
côrte um col!egio militar, para educação dos jovens que 
se 'lestinarem ao serviço do exercito, debaixo das se
guint=s bases : · 

« l • O ensino do collegio comprehenderá a instrncção 
nec sr.aria ]'>ara a matricula nas .escolas militares do 
exermto 

« 2.' Os alumuos não serão admiUidos com menos de 
sete nem mais de dez annos de idacle ; e seu numero não 
excederá a 120. 

c 3. • Os filhos dos officiaes inferiores, subalternos e 
capitães serão recebidos gratuitamente até o numero 
de 60; IIB dos officiaes superiores pagaráõ a mensalidade 
de 'Ofl, e os dos officiaea- generaes a de 20S. O numero 
desta ultima classe, porém, não excederá. a 20, excepto 
se o quadro das outras não estiver preenchido. 

c 4. • Na classe dos 60 alumnos gratuitos serão prefe
ridos: l", os filhos dos militares que morrerem em cam
panha on nella ficarem mutilados; 2", os orphãos de 
pai; 3', os dos que tiverem prestado serviços militares 
lll'elevantes. · 

« 5.' Os ~lumnos educados gratuitamente seguidõ a 
oarre1ra mil1tar; os outros poderão escolher outra qual
quer. 

c 6. • O regimen do collegio será militar. 
c '1.' A despeza aunual não exoiderã a40:000S.-Lima, 

11 Silva Sobrinho.--Mello Rego. ,. 

c Fica o governo autorisado a despender o qne fôr 
necessario com o estabelecimento da navegação a vapor 
no rio Madeira, da província do Amazonaa.-J. J'. ~· 
Amaral.-Francisco ela Serra Carneiro.» 

c Ficllo isentos dQ diteitos1 expediente, ou qualquer-
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ii11~'-' _. ele import19ão oa'mllilhinilmros, utensllios tt 
appare}hQa · neoessàr.i~ para acempreza •de illtiminação.; a 
g&I1 !«lntratsda peln go-v;erno da província do Maranhão 
eom ·oS'Amerioanos Marcos William·e Silvestre. S. :Battin, 
e_tam,b~~os•..tubos, oombusto;res e apparelhoa· para:a 
cl11'nbm~aodo gaz:até aqu~<ntidade precisaparaselevar 
aii~ito a dita í:llRmitfação e·seu ;augmento nofn~uro, 
asa1m como os ·que {~ram · neoessar1oa ·· para a snbstitui
ção. ·A mesma isenção comprehenderâ as materias pri
mas importadas· para a pwdncção· do gaz, devendo na 
fórma •do contrato lixar.se annualmente ·O quantnm 
dessas matfirias.-Vorialo.- :or11alho Rei1.- Vieira ela 
Siwa.-S1rra Carneiro.-Nune1 Gonçal'!IB1, ~Gom11 .de 
$o.uza., 

c A-quantia de tos, ocos para a 1impeza e irrigação 
da cidaae ser#. entregue ·á Illma ~amára mnuioípal, a 
enjo cargo ficará este serviço.~ Solclanha Marinho. • 

. 'c O 'governo fica antorisailo a innovar os contratos 
das companhias de naveg•<;ião ·a vapor do Maranhão e 
Pernambuco, podendo Ma;mentar as re~peotivas snb
vençõ~s e alterar o nnm<:ro das viagens e ·as escalas. 
CarMlho Rei•.-Oorrla ti• Oiiveira.-F. X . Pa•s Barreto. 
C. Paranaguú. - Fau>to de Aguiar. - .Yiriato.- Diogo 
'Vft.ho. - Villela TaMres - LeitlJo da ·cunha.- NunM 
GonçaltJei.-Serra CaH>eiro- Vieira ela Silva. • 

c Sub-emenda á do Sr. Carvalho Reis: 
c Aocrescente-se : - Fiean i o o governo antorisado 

a fazer reduzir os preços das tab.ellas de cada uma das 
referidas companhias, tanto para passageiros como 
Jl&ra. a carga dos vap~res.- Aragêlo 1 Mello.~ 

. c O go'ferno fica a.utorisado a contratar a construc
~ito de uma ponte,. que substitua a que une o bairro de 
:S. Antouio ao do RecifA. na cidade deste nome, a qn'i. 
se aoba arrninada.-S•!tJino ·r:avalcanli de Albuqmrque. 
-'F. Xavier Pae1 B~rreto . - Epaminondas ele Mello.
J'ieira dà Silva.- S de Macedo -Benjamin F. da Rocha 
Yieira .-V1llela Tav'•ru .:... Hezerra Cavalcanti ,' ,.... E•pe
rid•ll:o E. ci1 B. P.-Ounha Figueiredo. • 

c O governo fica antorisado para conceder á compa~ 
nhia que se org•nisar o pr vile!!io de navegação a vapor 
nas aguas daslagôaa Norte e Mangnaba, da provin
eia das Alagôas, por tempo que não exceda a 35 annos, 
debaixo das condições s•.guintes: 

c 1. • A companhi•. manterá a navegação ·por vapor 
entre as cidades de Maceió e Alagôas, e villas do Pillar 
e Santa Luzia da Norte, com escala pela povoação do 
Coqueiro·S~cco. podendo r.stendê-la a outros pontos sem 
o:lfensa·de direitos adquiridos. 

c 2.• O governo auxiliará a companhia com ttma 
subvençlo de ao,·noos, prestada pela fórma que julgar 
mais conveniente. 

c a;• A companhia gozar§. do despacho livr~ de direi
tos na importação de todos os objectos que forem ne
eessari(ls §. r~ferida navegação, bem como ficará isenta 
do imposto de meia siza pda compra dos vapores de que 
preoisar. 

c 4. • Finalmente, gozar§. de todas as isenções que 
têm sido concedidas ás em prezas de navegação por vapor 
mais favorecidas pelo Estado em identicas circnmstan
eias. - E•pertdilJo Eloy ci• Barro• Pimentel. - Benja
min F. da Rocha Vieira. - A. C. TatJarts Ba~tos. - J. 
~au ele J[ endonç~. - Llandro Bezerra. ~ 

<·!Fica o goveruo •antorifado u. approvar a incorpora
. l)ão da companhia que se organisar para a constrnoção 
de uma via de c!m'is de fp,rro, ·ou pelo systema tram
road, conforme fôr mais ·conveniente, entre a cidade 
da Cachoeira e a Chapada .. Diamantina, na provincia 
da Bahia, com um ramal para a villa da Feira de 
Sanli' Anna, debaixo das seguintes condições : 

c 1. • A companhia será obrigada a começar as obras 
da referida estrada, dentro do prazo de dons annos, 
ClOntados da data da assignatura definitiva do contrato, 
caducando tpso facto, e ·fioa.ndo de ·nenhum effeito a 
.eoncessão se dentro deste periodo não forem começada& 
BB 'obras. 

c 2. • A companhia obriga-se por clausula exprtl!lsn 
a não reclamar em ,nenhum tempo prestação, subvenção, 
,garantia de juro, emprestimo ou qualquer outro onns 

' ·pemmiario do · Estàdo. 
< 3.• A companhia gdzarâ 'de-isenÇão de todo e qual-; 

quer direito de importação e de expediente sobre o ma
. tsrial, machinas, in~trnmentos e utensilios necessiilioifl · 
execnQão dos tr-abalhos da emprez•· · . · . · · 

"'4 • O 'governo concederá a companhia grattiiilii'nàa
te'20 legnas de terir.nos · devblutos nas matas MOrôb6 
pira estabelecer lateralmente a estrada os trabalhadbN 
contratados,' e promover 'a mdtnra ilo ·aJgadão, ·tennil:aa. 
dos os trabalhos da: meema. · · · 

·-c -s~ A con;lpanhia gozarâ·· m1dsdo·privilegio deex
pl?rar; dentr.o da z~na ·da;est.rada oontratada;quaesqner 
m~a~ que descobnr, pr1DC1pa1mente ·as de •próductos' 
ChlDllCOS 6 natnraes, COIJiO O salitre, O nitrato de sb'lia 
e o borax, podendo tambem para · esse fim impottu 
isentas d~ direitos an:flachinas ·e ·instrumentos que · ae 
fizerem m1ste~ aos trabalhos de.exploraÇi'io das mesmas. 

c 6 ~· A planta, as condições da contrncção e o ·rn&ie 
relati •o á direcção e trabalhos d!\ e!Dpr.,za, o gOll'ilrno 
estabelecer• no contrato que com ellaceleb,ar,guardàda 
as condiçõesaoimamencionadas -,J.J.:Fer.,(mdes da Cu
nha.-Jlf. P. de Souza Dant!l.!.- CurtJalho Reis -C. PaJ'<I
nagui.- J. Madureira.-Leitilo ela C..nha.-Paula San
to•.- Ribeiro da Luz. -.A. J. Henriqu.,.- lo•é Anto
nio Saraiva . - J. J, O. Junqueira Junior.- Tiber,io. 
- Martim Francisco.- Aragilo e Mello- -F. J . ·Fialho. 
-L. A. Pereira Franco. -Pedro Moniz.-·F C. ·!lr.an-
dlJo . - J, A. Chnves, -A. Espinola. -Pinto LimiJ.
EsperidilJo E. de B P. -Silveira Lobo.-'Pinfo de Çam
po• - P de M mdonça. -- Fttl de Çarvalho. - Gaspa
rino M. de Çadro - 'B. da Bella Vuta.- V inato.
Çrwr Machado. -Vieira ela Silva. - Galazans. • 

< O governo fica antorisado a contratar, sob as bast11 
da lei de % de Jun·ho de 18.52, a construcção de nm& 
estrada de fe>~ro que, partindo da barra do Piraby, Et 
entr•n !J e pela província de Minas-Gerses, procorando o 
rio S F rancisco, pela uireocão que fôr ju'gada mai51 
conveniente.- Evaristo Ferreira da Veiga.~ 

,A preseO:to com~ additi vo o seguinte projecto.
Salathoel: 

< O governo fica Ílntcrisado à contratar com quem 
melhores conciições nfferecer, ·segando as baoes o a lei 
n. 64.1 de 26 do; Ju ;: ho de 1852, o prolong;s mento do 
tronco prin dpal da estrada de f@rro de D. Perlro 11, 
desde e barrl!. do Pirahy, internando-•e para a prbvinC!ia 
de Minas, a procurar o valle do Rio· Grande na mesmat 
província, até o pomo em que o mesmo 1·io cu meça a. 
ser naveg•·vei ; bem como a continuação da mesma 
estrada de ferro desde o ponto em que o Rio Grande 
deix!l de ser navege.vel até a.quelle do r i0 de 8. Fran
cisco em que 6Ste com~ça u. ~ê lo : revogando-se parm 
este fim as disposições em contrario. • 

c Ao artigo additivo assigàado pelo Sr. deputado 
Villela Tavares e outros, sccrescente-•e; -Ou a com
prar algum predio proprio para aquelle fim, mediante 
exame e parecer de uma commiseão .I e engenheiros, no
meada pelo governo , e devendo realiz.r-•e o paga
mento em p'rest•ções annnaes. -Nune• Gonçalv•-• ·
Uitifo ela Cu •ha.- Serra Carneiro.- F. ç, Bra••dlJo .
F. X. Pae• Ba•roto -Vill.ela Tavaru .- Ep,imino,.àa~ ··de 
Mello.-SilviflO Cllva!caroli de Albuquerque. ~ 

c O governo fica antorissdfl para codinuar a auxiliu 
a publicação d11s obrss do Dr. Martiu' Flora Flnmi~ 
nellllis , com a quanti .. annnàl de 2;00Cl$OOO. . 

c Com auxilio a POCiedade Propagadora 0!18 Bel'u
Attes nesta aôrte, para sustentação de sen·licea, 2:0001 
annuaes.-F. J Foalho, • 

c O governo fica ~ntorisado · a elevar a quatro veze11 
por mez as partidas dos correios na p~:ovincia. do· CearA, 
em lugar de duas, como é aotnalmente.- Jaguarib• • ., 

c O. governo fica autorisado a m!'ndar instituir 011 
·estudos neoessaríos para reconhecer e· decretar as me
lhores linbae pelas quaes se possa I!Ommunicar e l •gar 
por trilhos de ferro .a estrada de D. Pedro 1l aos cam
pos do s?l da provinc:ia de Minas- Geraes e aos •válles 
dos seus nos navegave1s. 

c As instrno9ões para este fim serão dadas, ou ·IL 
uma commisaã., pelo governo nomeada, e a quem fa
cnltad. o empr~go de qualquer engenheiro que ella re-. 
quisitar; nacional ou estrangeiro, ou á directoria·d& 
estrada da ferro, com quem poderá;-se :o julgar prefe-. 
rival, contratar aquelles estudos, 
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-t-No primeiro esao a clespeaa 116 farf. direotamente 
]llllo t.heeouro ; ao ae~undo pela renda da companhia, 
:Jem prfjuizo doa 7 " · g_arantidoa aos ~oionis\aa . ...,..· 
J!, Ocla'Ciano .. -FoNictJ Vsanna -s~l4rlu•t,-C,.,, JltJ
;ihado -GatM CwqueíriJ,-Cunha Fifueir•do.- Epami
~~~~~~ ,u Jl1llo. - F . •:. Brandf11.- 11. f.4rntiro 61 
Ilftd'"fO -J. :0411 4• !Jl•ndo"~"' -Pinlo Lim·> -C<lr· 
flliro df, CunlliJ, - J R dl Lsm<l Duar11. - Chri•liano 
Oll!)ni -F. dt P~ula Sanlol. -Ant· nio Joaquim Cllar.
F. P. d11 Siloeira L<·llo. - T. lt Otto"i -Manoel Jo1é 
Gome~ Rtbello llorl<l - E•"ri•to Ftrreira dt. V tigtJ. -
Cyrillo -~gouin~o J. F. Brêltu.-1. D. Ribeiro dtJ Lus. 
-JI'e~rlinho Gt>mpot.-Ban!ieirtJ de !Jlello.-Cala1~'AI.
Gomu de s,.u:a.-li err1irtJ Lagllt -. 

c O governo mandará com argencia levantar uma 
lQnte <1e madeira aollre e Rio-Grande, no lu11:ar deno
minado J~guaTa, entre a província de) S. Paulo e a de 
Mina•, Hgundo aplauta e orçamento que jt. existem na 
lll<iretari10 do imperio. 

c Eet11 obra será executada pela presidencia de Minas 
~u S. Paulo, por administração ou contrato, dispen
pendo nella o governo a quantia ds 80:0008 -Jooquim 
Octaoio,Nebi<u.-Brttai.-A !ia Costa Psnto -Rarb,'31J 
da C~nha -Rodcigo Sil,tJ.-Ferreira tla V•igtJ -Sala· 
lhi1I.-L n:arto• -11onuca. Vianna -Ribeiro da Lu:.
Mello Fr,.nco -Cyrillo -Lima Dvarte.-Martim Frcm· 
t:i4co.-B.'tla Bei/4-YilltJ. • 

c Seja extensivo ás provinoias da Bahia e Pernam
buco o sugmanto que houve.r de emprel!;hdoa na rece
bedori" d~~< <-.ôrte para facilitar o pagamento ào sello -
C. Jlaàureira -JI DantiU.-J . .MtJ!iureirtJ. -Pereira 
Franco.- Fer'mmdlt tla CunhtJ.-Espinola -F~tl . d• Car· 
lilllho • 

c Fios elevaaa á ostégoria de 3' classe da 1' ordem 
:a thesouraria de faz,nda da provincia de Mato .. Grosso. 
-,tntc.nio rOf'rttJ !lo Couro.- Vieira· da Silua.-Fonuca 
l'itJnntJ- Diogo Velho •. » 

c O governo fica autorisado para· nomear um ou dons 
:fieis mais do re•ebedor do sello na recHbedoria do mu
:n.icipio desta tôrte, psra o fim de se dar prompto expe
ril.iente ás partes, em quanto se não adopta o se!lo adhe
atvo.- Paula Sar.to• . - Fo!ulo de Aguiar. » 

c Fica o governo autorieado a permittir que os navios 
estrangeiros, procedentes de um porto tambem estran
geiro, poos.ii.o transpOrr.ar mercadorias nacionae• ou es-
~rangeir"s jil despacbadas para con•umo, do porto da 
$U8 eutrada pr1m1t1va para outro porto do Imperio em 
que tanhão de descarregar ou carregar. - Carvalho 
1!ei1. ~ 

c ~ 3' com~~ssão d~ orçamento e llontas propõa os 
!egomtes artigos addittvos: 

• I • .o j!:overno ficB autorisado a despender desde já. 
a qnau~ta de 775:0~0f10<l com o pagamento das recla
mações hesosnholas. 

• • 2 •. F tclio snp pri~idos o lugar ~ct.ualo;'ente vago de 
1 o_ffiCial d~ •ecretarta do meomo nnmaterw e mais um 
de Igual categoria 4uc venha a vagar . - Ang•ln Tho· 
mG.J do Ánoar .. l . -J . de .Á!~7<Car.- Figueira, <Je Mello -. 

~ O~ferer·erno~ como additi •o a seguinte resolução:
Lu.u ·(,arlc •.-Ltm~ l>u ·•rle - Pereira d'' S•loa. - S r. ltJ .. 
thu!.- 1-'outa Fo·r•srca . - Cyrí!lo -Fomtca VionntJ.
.Melto Fra11m -A . P•reirn Pmto- Ftrrei>·tJ àa YeigtJ.
.Baran ck Jf.,4 - S a.e Mactdo. - Calazan• - ll•beiro 
ia _ 0;:, · CruzMaeha-io -Lima 1 Silva Sobrinho.-
Oll~tt·a Belto -1 O NebitJI. · 

c F:c• o 11:o•e~no autuneado a mandar prc!ceder 
desde.Jtl. ~ av•lt&çao da estrada de rodagem União e In
dustna, e a dllt!sproprih·la, indemnisando a companhia 
do exce•ao da· •••h·ção além dos 6,000.0008 do em
prestemo de Londres, pelo qual é responsevel o mesmo 
go•e.rno; e para. esse fim emittiriL até 4,000:00!\S em 
:~~pohces do v"l"r nomin.t ~e l~Ooos,. juro de 6 %, 

c Roal1zada a des3prr pna~ao, cessará a companhia 
de receber a g•rant!& de JUros 1ne pagão actnalw'ente o 
gove~IlO geral e os das província• d" Minas e Rio de 
Ja~e1ro, e o governo contratará or·m a me~ma compa
:nhla ()U oom . 11uem mais nntHg.m olfereoer o 116rvifVI 
da 18trada. • r-

• Na eepeci.ficaçiio das ltlfbu elo orçamento do minis-

terio da marinha Hrio iueD~'haclat u M«ttiiShís 
deapezas : - armamento, mnniçliol<o de booa, ·muniQIIeB 
navaea, munições de glltrra, material de ooll.8tr'u<~ 
ll&Yal, combustivel, obras .eivis, obras militare& A dei
peza oom material nio eapeoifieado nu verbas do IMIII· 
mo or~amP.nto aerá addioionada A do pe1aoal doa respeo
tivoa aerviçoa, fazendo-116 a discriminação allmtlllte ne 
ta'bellas · demoustraüvaa doa ereditoa pedidoe pelo go• 
ver no 

c A disposição deste artigo aerf. tambem obeer.,.rla · 
no orçamento do ministerio da guerra, no que lhe f6r 
applicavel.- Siloo P~arllfl/i03. • 

• O governo fios autorieado a mudar a faculdade de 
direito do R~nife do lugar· em que se acha para qual
quer dos conventos de!sa cidade, que offereça melhores 
aooommodaçõea, podeado gastar com as obras neot"esa
rias para Rtfectnar esta mudança até a quant•a ds 
3!í.OOOS.- Yillela TtJtJtJrii.-F. 8 irondao -f X . Pau 
BtJrr•lo. -Corrêa de Oiineira.- Silcmo (oa~alctJr•li -
Epaminimda• de Jlello.-Ara~1Jo 1 Jllllo.-Be:urra CG
tlalcanti. - c· unha Fig~tirtdo.-.11' ello Rego. • 

c Fica o governo autorisado a pagar á camara ma
nioipal de Vtila-No~a, em Sergipe, a quantia de l :O('Il!J, 
que se lhe deve desde 1811, emprestimo feito para ~us
tento das tropas que naquelle tempo por alli passhão, 
vindas da Bahia com destino a Pernambuco: e tambl!m 
o premio legal pela demora havida e por haver at~ ""&l 
embolso -Le~ndro Bezerra -Pot8 de !Jlondo"f"·- fi•! 
de uaroulh?.-P. d1 Calazam.- Mello Ihgo,- OoNtu de 
Olioetra. » · 

c Olferecemos eomo additivo o seguinte projeoto :
Evr. riSI<J Ferreira dtJ Veiga.- Pereira da Silva. 

c Os passaportes para paizes estrangeiros serão re
gidos pela legislação que vigora sobre os pas•apcl"tes 
para o interior do paiz; revogada assim a ultima pliha 
do art. 118 do codigo do processo criminal. » 

c O governo é autorisado a fazer rever a lista d.P &llti~ 
guidade de todos os juizes de direito, contando o;e. 
lhes todo o tempo de exercioio de magistratura qne 
provarem haver tido, providenciando para que il•j" , n. 
nnalmence remettida a cada juiz de direito aJi,ta tmnnal 
de antijloidade, de aorta que niío corra contr" nenh•·m 
o pr•zo dss reclamaçõ·:s sem a intimação ou reo~b1mento 
da referida lista annual.- D. J. Nogueira Jogoorobe
M. Dantas -I • .I( adureirtJ. » 

c O I(O'l'etno fica autorisado para satisfazer ao ad'fO
gado Dr. Augusto Teixera de Freitas o premio que 
julgar razoavel i vist>< do contrato celebrado oom o 
mesmo cidadão para confecção de um projecto dt cvdigo 
civil, uma vez qne esse trabalho esteja conclui<Jo ó.s 
fórma do contrato, que fica approva~o. -J. A s,,.,.oc:. 
-F. X. Pae• Barreto;- C. PartJnagucí -M Drml, -
Junqueiro.-Pinto Lima.-Martim Frant:i.co.-L•i 1J da 
Cunlla.- Paulino deSou;;a.-'!'iberio.-Sergío de M •rlo . 
- J. ll!adureira.-1. M. da Silva Paranho1 . - s.,vlfto 
L obato. • 

c A propriedade plena do predio denominado Cba
cara das Cabeças, na cidade do Ouro Preto, fi,," ~r
tencendo ao hospital da caridade da me•ma cid"d", e a 
respectiva mesa administrativa autorisada a reoolber a 
renda do mesmo predto, sendo o produoto couverr.irio 
em apolices d" di•ida publica . .-.Ltma Duarle.- /iib·-ro 
da Luz - Fo.nsectJ YitJnna - Rebello Horta. - 1/el!a 
Fmnco -Salveira Lobo.-PaulG SarUOI.-Sáialll.l« ~ 
Brillli.-Cyri!lo. 

c O governo é autor'sado para reformar o rej!:nla
mento n . •U'l de 19 de Maio de 1846, podendo •opri
mir as ca.pítanias dos portos estabelecidas em lntL&.reil 
de pequeno trafico, reduzindo quanto fôr possiv.I " do&· 
peza actual, e dotando dos recursoa m&teri .. es iiJdis
pensaveis as capitmias da côrte, Pernambuco, "Babi~ e 
Rio- Grande do Sul modificando as respectivas a~tri • 
buiçõea, e especialmente as qne são relativas â ILhtl'Í
cula da gente do mar, das tripolações, e ao •r· u!a
mento das emb11roações uacionaes.- f.. Jf~aliuresr~a.-
,A, C. Ta•tJrte Ba&loi.-Jlart'm Jil'ra.nci•c-o. -. · 

O l::la. C.t.n•Iao llf,a.lltllllliJU., pela ordtm1·pede ptta 
ret.i.rar o eepmte a:iigo a~~"ff ; 
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'·c O gov&mo é autorleacio plii'A reformar o regula
·'mento n . 447 de 19 de MHio de 18~6, pr,deudo anpprimir 
as capitanias de portos estabelecidas em lugares de pe
'qlleno trafico, reduzindo a despeza actual e dotando dos 
.;recursos materiaes índíapensaveis as oapit~nia~ da côrte, 
Pemambuoo, Bahia e Rio-Grande do Sul, alterando as 
-respectivas attribuições e eliminando as que são rela
tina â matricula da gente do mar e daa tripolaçõ3s, e 

-ao arrolamento das embarcações naoionaes. -Á C. Ta.
oaru Ba.dOI.- Jlarlim l<'ranci•co.- CCI8imiro JCadu
rlíra.. • 

·Sendo consultada a eamara, consente na retirada. 

O Sr. Martinho Campos (pela ordem) : -
Sr. presidente , não sei com? nos havemos de haver 
na discussão de tão numerosos additivos simultanea
·mente feita; seria necessarw da parte da cam&ra uma 
deliberação a respeito , visto que , além dos additívos 

·que estão comprehendidos no caderno impresso que foi 
distribuído , ha outros da oommissão, e todos esses que 
·acabão de ser lidos e apoiados. 

Eu creio qne o meibor expediente seria abrir- se a 
-discussão desses additivos ou por ministerios, ou cada 
nm ue per si (ni\o apo•ados); porque n,uitos delles hão 
·de ter nm debate muito summario, e algnna nem serão 
dil!ou\idos. 

Confe&so que me vejo em grande difficuldade Desejo 
.-discutir um ou dons artigos ; mas não sei como deva 
haver-me, sendo tantos os additivos, e t •ndo periido a 
-palavra talvez mais de vinte dos nobres deputados que 
pretendem fazer observações sobre os artigos sujeitos á 
-discussão. 

O' Sn. Sn•TniEr. : - Se fos!õe arti~o por artigo, en
t ão seria peior : não se acabava este anno. 

O Sn. MAnTINno Cu!POI :-Havia de se economisar 
mais tempo; pc-rqu6 a m6r parte desses artigos pouca 
discussão admittem. 

Ux Sn. DEPUTA.no: -Melhor seria adia los, passando 
·a lei sem elles. 

O Sa. MAnTJ,, no CA• ros:- Não me animo a propô· 
lo. Os Srs. ministros deveriiio declarar qu6es são aque!les 
·que aceitãa, porque ass im como elles têm mMieris, 
ficariiio separados dos qne não merecem a sna approva
-çüo. Assim sa poderia discutir melhor. 

Em conclueão, Sr. pre sidente , ltmbro que se tome 
1.1.ma medida a bem da discussão dos additivos En~tlo
l>ados como eatão, não sei como se poderá discuti los. 

O S r. Silveira L obo (pela ordem): -Eu creio, 
Sr. pro~idente , que a s"pm·llção de cada um dos addi tivos 
ou a sns. cl2.SSlticaçiiQ por minbterios é msnos vanta
josa para a econom;:o do tempo, que é o lim a que o 
>1obr~ deputa<lo procura attiugir. do que deixar <'onti
lm&r a díscUnôÚ•' pdll. ma:J.aira por que se acha por 
V. E x . estabelecidl!, e é a consagrada no regimento da 
·cr.m&ra. (A poiados . ) 

Cada um dos h·•nrados depu '.ados pedirá a palavra, e 
f&ll~rá sobre aquelle ou aqnellea cios additivos ·,ue 
'ihes m~recerem attençiio, deixando de parte os ou· 
tr.,s. (Ãpoiaàos.) 

Entretanto, se se adoptRr o ac"Ôrdo leto brnuo pelo no· 
\>r e doputa<lo, teremos de e>• tender for(:a .-ü• mente a dis · 
cnssão , isto é, teremos de g~st•r um lon~~:o espaço de 
iempo . ~ó com os actos de snbmetter á discussão, de en- . 
cerrar e votar cada um dos additi•os separados, ou cada 
uma das suas classiücações. (Ap o•ados . ) 

Portento, a~ho mais couvenient<l qt1e continua 11 dis
cussão no pé em que se acha estabelecida. (Apoiados ) 

O Sa . PRESIDENTE:- O nobre deputado não tem al
guma oousa a propôr ? 

O Sa. MAR'I:•Nno CA!II~os:- Eu retiro a lembrança 
que propuz a V. Ex. 

o Sr. F. Octaviano:- Sr. presidente, aoompa
nho o meu honrado amigo e digno repres~ntante da éÔrte 
nos esorupulos que ba pouco ID!lnifestava : é impo•~' vel 
votar o or\)amento oom tantos enxertos, e prevejo a an·· 
xiedade doe nobres minir,tros i!e tomarem parte neste 
debate para, de accôrdo com a opinião do meu nobre 
a;migo e com toda a força. que lhes d>\ o prestigio da snn. 

· uperienoia, da sua il!ustrs,.ão e doa !!E:US !er<:iços, re-

TOMO IV 

pellirem easa esquadra sneouraçatla d.e addit\-voe (a~
do•) que bloq11êa os cofres do thesonro publico. (Apoit
do• e ri"'"' ) 

Uií Sn. Dsi'(!Tuo: - Ha alguns que os n~ b.lo
qneão. 

O Sa. F. Ocnvu.wo: -A o amara dos Srs. d~a
dos parece que tomou ao serio as expresE11es itoniou do 
honrado ex ministro da fazenda promettendo-noe um 
saldo uu excessg de receita para o exeraioio vindouro de 
1.863 a 1854 

O !'la PAuKHo5:- Excesso de receita não; um de-: 
:ficit de 4.000 ooosooo 

O Sa. F ÜCTA.1'JMO : -Isto foi depois, mas não u 
proposta nem no r.latorio : a camara, porém, não at
tenden ás circumst&ncias especiaes em que S. Ex eaere
via o seu relatorio ; estava nas vesperas do passamenta, 
e queria lavrar um epitsphio pomposo pua a economioa 
adminis~raçiio de que f•z1a parte , e cujas deopezas. 
superiores ás que se votárão no ->rçamento apoiados), 
já. obrigárão os ministros actuaes a pedir-nos creditos 
supplementares I ( Âpoiados ) 

Talvez o nobre ex-ministro tivesse mesmo querido 
imitar a am celebre m0ribundo da Gascunha que insti
tuis herdei~<\dos seus grandes cabedaes a quem lhe 
fizesee a esmola de pa~ar as despezaa do ho•p•tal em 
que morresse e da cova em que se enterrasse. (Rtsadas.) 

Mas, Sr. pres1dente, a ironia do nobte ex-ministro dlt 
-fazenda não escapou á perspicacia da muito íllustrada 
commissão primeira do orçamento, que, seguramente 
com magga de não poder subscrever o epitaphio de seus 
amigos, avisou nos de que em·vez de •oldo teríamos no 
e::s:ercicio vind<>nro um deticit giganteaco. 

Eu j& tinha lido e~sss mesmas observações em arti 
gos de j ornaes desta côrte ; mas se a camara níio den 
-attenção ás admoestações da im ~rPnb!l 1nem podia f~-:' 
zê lo para não pô la em máo cost.ume) (risllr.las). d6Vl5 
ao menos prestar ouvidos :\s bdv.rtencias ile >U11. com
missão, composta de membros tão proeminentes desta 
casa, entre os qt:ses figura o mais dibtiucto dos ncsees 
economistas offi ciaes. (Apoiados.) 

E' poi• edmirnvel ,qne no decurso do mez passado, 
dia por dia te!lh!io sido emittidos ua circnlaç[i;J tantos 
srtigos aàdi.tivos crenndo ou augmentando despezas, 
de sorte que o deficit tomará. as proporções de ums. 
fogueira do thesonro, se os honrados mmistros nãG 
abr~rem as cataratas do céo sobra eate incendio qne 
nada tem de patriotico ( A.poiados ) 

O Sa. B AIUl03A DA. CuNnA: - F :>lla de todos os ad
ilitivos! 

O Sa. F . ÜcT,l'I'IANo:-Fallo ds quasi todos; eeGô 
nobre depnt:; do pen.<a que algum dolles de v' ser comb~
tido mais positiv>~ mente, espero que oom a franqueza o o 
sen C"stnme o fará, pediudo a palavra para enunciar as 
sua s idéas, 

O Sa. MARTI:-<no CA~IPOS:- Muito bem. 
O qa F . OcT.<ViANo:- Sr preeidente, o nobre ex

ministro da fa.zondn no seu ultimo db e-urso, abusando 
d'' mngia de sua enc,mtadora palavra, pareceu qner~r 
a dor., eeer o paiz a re,peitu do peti!lo ~as extraoTdl
nsrias desre~gs com o pessoal acirnmtstr,._ttv~. Pc~o 
licença 4 camara para ch,ervnr- lhe que crçao em !D~IB 
de l2 Mé 14 01\0 os agemeil ass•lariados da admllllS
tra.cão dúste r ,nperio , só por conte. do governo geral, ... 
qu~ com elles ·~ despende m~ is da qnarcs p•rte das ren
d as publi Jas. 

E note a c•mara que ne•te calculo eu não incluo os 
quaoros di srmada e do exer~ito, e seus cc>rpos de saude, 
comprehen1endocercade 24,nOOindlviduos,com uma iles
pez" só pa;a o pessoal de 9,000.0008 a tO,<lOO:l•OOS; nem. 
o corpo po•icial da ·· Grte, nem outras verb•s de igu~ 
natureza J\Ie•m c• a!>sim , re-pito, temos um pesso~l admt
nistrAtivo e oorme. ::X. o clero official j a nos cr.13ts 
1 .300:000$, e ooosta de perto de 2 .. 000 funccious.rios; 
o the•on· o, não fali o nas thesourarias nem nas 'Jutra;; 
estr.ções de f ~tzen ·l.a, o thesouro e as secre.tariaR. de etl
tado têm para cima de 500 empregado_s ~ ·ten:_en~o 
1 , 1 00:0009. quaei tanto como to.ia a adnnma.traçaC> ae 
instiç« do 'imp~rio, qut'l entre juizes e empre~ndos als6-
1ariados apenHs dr.spende 1,300;000#, OO<lalplWdO t:W 
pe»soal de 900 ú:dividncs. 
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Lembre-se tambem a oll!llara que com os aposentados, 
'membros de repartições extinotas, pe~sionistas. do E~.
tado, reformados e in validos do exerc1to e mannha, Já. 
despendemos L 900;0008, compondo-se essas classes 
inaotivas de 4,680 individuas. 

Un Vo1:- E' preciso dizer-se isto uma e muitas 
"f8J68. (Apoiados.) 

O Sa. F. OcTAVI.t.N~:- Esta pr~occupação minha, 
.cli.go mal, esta preocoupayão publica (apoiados), não é 
entretanto motivo dos que tirassem o somno á adminis
t;ração transacta,como francamente revelou-nos o nobre 
ex-ministro da fazenda. Os dignos ministros seus cal
legas acreditavão que tinhüo f&ito tudo quanto podião, 
qae tinhão feito um esforço de patriotismo, deixando de 
prover uma ou outra vaga nas secretarias; e quando 
menciona vão nos seus relatorios esse grandioso acto de 
coragem cívica, qnasi que nos pedião a decret~9ão de 
estatnas que oommemoraasem tão assignalado servi90! 
(Ri•adas) 

Mas, senhores, o nosso pessoal administrativo assa
lariado está em relação com os serviços que a admi • 
nistrsção presta ao paiz? Porque o gover,lo não estuda 
conscienciosamente, não só nas secretarias, mas em 
todas as repartiçõe•, a natureza e limite/.o serviço pu
blico, 11 sua melhor. distribuição, par , reduzindo o 
pessoal, paga-·lo mais vantajosamente, ter funcciona
rios habilitados e zelosos , e assirn facilitar mesmo o 
expediente e a deoísf.o dos negocies? H a tres annos que 
os meus amigos reclamão esta medida e ainda ha poucos 
dias o meu distinc •.o collega pelo município neutro 
novamente insistia com o gov<:rno pBra entrar neste 
bom caminho. 

Dizi>t um ministro a Luiz XIV: < T.oda a vez qu~ 
Vossa Magestade orea um empre.~o, Deos crea um es
tnpido para elle. ~. (Risadas.) H~ exageração no dito, 
e nem elie telill. cab>mento ao Brn!l, onde, confesso, ha 
:muito empregado de intelligencía superior. Mas é JDne
gavel que quando aqui votamos a creação de um em
prego novo, o publico . notiCia anticipadamente quem foi 
o feliz que despertou a necessidade de semelhante crea
ção. (..4poiad .. s e rüodas.) 

Cumpre confessar que esta molestia não é especial de 
Brazil, não se pó :I. e chamar s doença dos cafés : é uma 
choler~-morbus quP. tem scommett!do s todos os paizes. 
O mez passado, na c&mara dos tepre•eotnntes em 
França, alguns deputados no>aveis propuzerão um in
q~erito parlamentar sobre o numero dos emp1~gados pu. 
bhcos; e nessa occasião pedirão igu al iny_uerito a respeito 
das aooumulações, porque, dizião elles, em França as 
accumnlaçõas convertêráo-se e.m meio de pagar melhor 
a inercia dos altos funccionarios. 

O Sn. 0TTONI !rindo-se):-Isto só se refere á França. 

O Sn. F. OcTAVIANo:- Sem duvida alguma, 
Nã~ se tire de minhas palavras que, par,~ eqnilibral" 

a rece1ta e a despeza, eu pro r,onho que se despeção os 
empregados actuaes, o que seria iniquidade, excepto 
se as condições do paiz exigissem essa medida extrema. 
Peço sómente que, reconhecidas as nece, sidades reses 
da admi~istração, se fixe em um plano geral o numero 
e _os ven~unentos dos empregados d~ todas as reparti
çoes. Qnrzera, senhores, que o governo do paiz e quan
do digo ~overno inolno esta osmnra, porq~e neste 
assumpto temos tanta responsabilida te e tantos erros 
C?mo o governo (apoiados, muito bem), qu;zera que 
dissessemos á nação o que já em i820 dizia o generel 
Foy '. nestaa _pa_lavras dictadas pelo bom senso e ver
dadeiro patnot1smo, que de novo se repetirão , ate 
anuo na tribuna franceza: 

c Não é melhor dizer francamente : - Vivemos sob 
um governo representativo; iie annQ em armo haverá 
r6f?rma: para di;:nioui~iio do numsro dos empregados ; 
~s1m nao conteta . I!l a_ts com :: ex ploraçiio ou indus•.ria 
aos orç~mentos ; d1ng1 a educação de vo&sos filhos psra 
outros tina; se conserv::moa sgora ainda grande numero 
de empregos, _é pat·a nao reduzirmos á miseria aquellee 
que os occnpao; mas as rdormas se farão •ncc;;s~iva
:mente, segundo as necassidades reses do Sf rri )O. 

c Eis aqui(continnava Foyj o que é do voes) interesse 
e do interesse das famílias, da. nossa intenção e da nossa 
boa fé declarar .bem alto. ~ (Apoiado:.) 

O Sa. Cauz M.t.cHA.Do:-Muito bem; dirigi a edu• 
cação de vossos filhos para outros fins: são palavras que 
devemos repetir ao paiz. (Apoiado•.) 

O SJl. F. Ocnvu11o:-Sr. presidente, o fim principal 
por que me decidi a roubar algum tempo ·á oamara foi 
para render hemeuagem á primeira oommissão de orça
mento p~lo que di~se e propôz a respeito dos credito& 
supplement&res. A autoridade de homens de tanto con
ceitO -e oriterio, como são os nobres membros dP.ssa com
missão, me dispensa de continuar nesta tribuna a cam
panha que ha tres annos encetei e tenho sustentado 
contra aquelle fatal pre~ente das leis do or9a!llento de 
1848 e de 9 de Setembro de 1850, tão aprove1tado por 
todos os governos em prej uizo da regularidade da~ finan~ 
yas do Estado e da verdade do systema represeutati't'O, 
(Apoiados.) Hoje não preciso mais de combatê loo . por
que a intervenção dos honrãdoa membros naturalmente 
fez arrear bandeiras aos defensores daqnella inconsti;.. 
tnoional fe.euldade, que tinha reduzido os orçamentos a 
obeliscos egypcios. 

Como) suba a Cllmara, esses obeliscos estão cobertos de 
caracteres, que, segundo toda a spparenoia, significá() 
algurr•a oonsa, mas que ninguem póde de.cifrar, e a oujo 
proposito todos perguntão naturalmente com que fim 
esses trabalhos inuteis forão empreheudid~s. A mesma 
pergunta j :í. 89 fazia a reapeito de nossos orçamentos: 
para que ranta perda de tempo, de dinheiro , de paoien
cia e de recriminações de tribuna, se os orçamentok não 
podião ser de·•ifrados pelos governos, que, no ~en emba
raço, ou an tes desembaraço, os substituião por decretos 
de •ns. lavre? (Ap oiado•.) 

Entretanto. P"rmitta me a illustratla commissão que 
eu lbe submetta algnu3 repnos, pedindo - Ih~ que aper
feiçoe a ~U8. obra pam " terceira o.i~cuss íio, Esl;u belece 
ella o ~egui1ltfl: <A faculdade de abl'ir creditas su~ple
m , ntsres s6 poderá Ber exerciJa a re~peito daquellas 
verba. ~ em que as des~ezas são 'l'arir.veis por sua natu
reza, cor.10 r.eji:o toes e ta2s, e outras do me>m~ esp,cie.~ 

Ora em vez de est• betecer um principio .. vago. que 
póde abrir a porti.l ao aophisma e ao srbitrio, p! rque se 
não dirá positivamente qnaes as ·verb~s do Ol'Çl&mento 
nas quaes o governo poderá abrir creditas ? 

O Sa . T.onnEs-HoliEM: -- A oommissão · prescreve 
que o ministerio da faz(lnda ajuntflrá todos os snnos á. 
propo&ta do orçamento uma tabella dos serviyl'B dessa 
natureza. · 

O Ss !i'. ÜcTATIANO :-Mas e~sa d~sposição '6 po
derá Be.rvir para o exereic;o de 1 8f'4 a 1865. e nãv pera 
o ex•<r01CIO que vamos r~gulsr. A nobre commi:.~Ao tem 
no SF.'l B<'iO uma pessoa de conheoimeuton pc: atJCOo na 
marena, que poderia facilmente especificar todas a• ver. 
bas de despezas variaveis, que não podem ab•oluta
mente ser lixadas. Já que estamos no ·bom cammho, 
não vacill.emfJs: se não se aproveitar este momento de 
refl •. xão, talvez não tenhamos outro. 

Ainda outra obeerve.ção. NJ ca~o O.e não ter sido o 
governo &u~orisado a recorrer ao credito , e He a receita 
previst>.~ declinar ciu eort~ qnP. mal chegue para tiS des
pezas orçada,, pergunto, (•ntende a nobre comroJ•são 
que se deve ainda nssi!!! c:mceder hc::~ldade pata aber
tura de credi os ilD))plement!ires? Com que ba de o go
varco Ç·J:< ga:,.• B3 d.-=~p~zao q::1c snt.oria3I,se não tem aobr.?t8 
na renda, :nem ;><'<!visão de soora~, nem póde crear im
postos, nem emittir apolices? Dar-se .lhe-ha o direito 
de crear dividas para depois forçosamente vot::>.rmos os 
meios de se r~mirem essas dividas? Parece-me e&aen
oial que o governo, quando justiccar no seu deCJetc a 
nece~sidude da despeza, justifique tambem a exietencilt 
de rec~ita para esse accresoimo de despeza, ou eosa re
oeitR provenha de crescimento das rendae publicas, on de 
meios de credito antici~adamente votados, ou de sobra, 
das verba& transportad:!s. 

A propoaito de tmusporte dA verbas, direi que, mais 
por condescen.jencia t.s luzes da conimissão do que por 
convicyão propria, votarei pela adopção Jesse meio, que 
está em moda d : sde o relataria do ::lr. Fonld, e que tem 
muito de perigoso t~mquanto os governes nos apresen
tarem oryamentos improvisados e as camaras os vota• 
rem aem muito estudo e circnmspecção. 

O Sn. MARTIIIHO CAMPI.'S; -Apoiado: deste modo 
antes os credites. 
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O Sa. F. Ocuvul'iO :-Mas desde já peço á commiB·· 
aão que consigne uma idéa e~sencial. A illustre commis
~ão .falia em sobras, e talvez com esta palavra tenha 
mdtcado o mesmo pensamento que eu desejo que setor
ne bem claro : o transporte só se deve effeotuar das so
bras das verbas depois de preenchidos os &trviços' a que 
forão destinada•! : quando a verba estiver intacta, an
nulle-se. Seria a aniquilllção das, camaras e do systema 
representativo o deixar-se o governo armado do direito 
de d<~sattender os serviços que de,~ret »ssemos urgen~es 
para distrahir as quotas desses serviços em outras des
pezas mais de ana fe•ção. Couto com o zelo e patriotis
mo da nobre commis•ão, e esçero qua Rperfeiçoart. o 
systema que de novo intro :i.uz nos nossos oJ çr.roeutos. 

O Sa .. MARTIIIHO CAMPOS: -Apoiado ; de maneira que 
os sel'VlÇos votados pelo corpo legislativo sejão execu· 
tados. 

O Sa F. OcuviANO: -J>ara que se <Jomprehenda. bem 
o perigo que apontei, vou referir á camara o que ha um 
mez dizia na trihuna franceza o deputado Picatd: 
Um prefeito qniz ter mobiha mais snmptnosa do que 
lhe decretúra o conselho ger"l do departamento. O que 
fez? Tres anr.os coneecul;ivos a dotaç~.o pedida e vota<ia 
para os engeitados du depart.a.m~n tv fôra considerave]; 
mas nesses tre• annr·s o departam nto Esteve honestis 
simo, e não se encontrou al!i um '6 engeitP.do : entre
tanto a mobHia foi-se angm -n t ,;nd ·>" fie ·nrlo bon\~a por 
maio do virnment on tran"J:l''""e da v.?rb.'l r!os engei.te.dos. 
(Risadas .) O triburv•l de ccmas vio-se obrigado R pedir 
providencias contra este '·' bo.so do transy· rte nos orça
mentos departam9nt"ea, 6 0 m•'smo tempo que oSr Fould 
preconisa·; a aquBlle ~ystema eoa•o •i t al paril a boa s.dmi· 
nistração dag ~uanças do imperio I 

Sr. pre~idente, depois de ,p,ortece~ o quadro das 
àe3pezas com o nosso pessoal ndminbtrati v o, o nobre 
ex- ministro ds. fszend~. 110 ,,eu ult.imn discnrw, que me 
excitou desejos da occupar a atte;;.ção da camera, fez 
nma apalo~b do ZE·lo dos nos,n·• g verno" P. da eoonr·mia 
com que el1es t~rn pro•w.di do ne. g-.scãa elas despezas 
publicas. P osto c1ue S Ex su, t ·m ···S""' e>ta these· eom 
a sua r econhe:::ida ha b"ili -!:1de . porqvP o~ grandes a dvo
gado~ se reconhecem n:?s ~. ttu :: aH de::í:8r:,erada.s, en de ... 
sejava entretanto que elie me houv2< se proporcionado 
nma diacns~5o mais larga ~or cr,-, 3. Ex fun •lon tocla 
a sna argumentação no calnni•J comparado dos algaris
mos da receita e despeza geral: mas a c• mara vai re· 
aonheoer que a base offerecida pO'' .:-) Ex. não é aceits· 
vel, e que os alg~rismo , cond ~mn~il a. Hua these, ou por 
outra, condemnão os gove!'n:•'- de ·• t <'. pa,z. 

Não me cou Cf,nto co•:l o .• b .ol2.~'ç"s de '855 a 1856 
para cá, CO!i!O o f~z o nnbre f'X ·rc.ir!is:;oo Eu me re~ 
montarei ao anno de 1 fWJ "- !8 ''\ o p ·:meiro que gozou 
dos fru3tos dos cr~1 ditns .:. u:J~lr.:.nente"~s. 

P s;ra esee exarei cio fô ·a o;ç ,· da a de<·peza em 
26,BJ4: 000H , Tendo se s n' u!brto ca' ver.b:.s, p0r ex
cesso <le credito . a qu!!nt\a de I. 96~ OPOS, a de,:pez11 or· 
fada ficára reduzida a 24,>·;{,·:0 O,S•iOO. 

Ora, o governo despenol.e o. nesseex·,rcicio2\089:000H, 
ou por outra, mais ~ .239:' OOfl do que lhe dera o orça · 
menta. E st :i. cl"ro que i~ n~'< · e "nno se fez nma g~ande 
llConomia .• •. contra o tbesouro P"-blico. 

O Sa. PARANHOS: - Por ess!l modo .••• 
O Sa. F. OcTA'I'IAIW : -E <ie que outro modo se pói{e 

argumentar com fundamento ? 
UMA Voz: ..... Mas o nobr~ deputado não se lembra 

de que, além das des.pezas orç•das, h a outra li nos artigos 
que abrem creditog eôpeciaes? 

O Sa. F .. OcT.lVIAMO : - Ainda bem que me lembrão 
uma declaração em meu favor <tUe aevó f,;zer á camara. 
Senhores, naqnelle meu calculo não entrão as despezas 
feitas pelo governo por conta dos creditas especiaes ; 
porque se o governo de\les !!busoo , gta.nde culpa teve e 
tem ainda a camara que votou esses creditos e os con .. 
tinúa a votar, annullendo assim o que ha de melhor 
no orçamento. (A.poiattos.) No exercício de 1849 a 1850 
despendeu·se por conta dos credites especiaes 860 :000$; 
mas não carrego esta despeza ao governo, e nisto veja· 
se a lealdade com que procedo' na base que offereço para 
o estudo do zelo e economia dos nossos ministerios. 

Em 1850 a 1851 a despeza votada foi de 26,275:0001. 

Ànnullando-se o excesso de credito nas verbas que 
ápresentáríi o sobra•, aquella despeza devia ser de 
24,694 00011000. Entretanto o governo deRpendeu 
30,524:0oos. isto é, fez uma economia de 6,000:0008 
contra o thesouro. Nesse anuo despendeu-se mais 
2, 'loo,ooos por conta dos creditas e&peciaes, que não 
imputo ao governo, pelas razões que já. dei. 

Em l85l a l852o governo despendeumais 14,470:0001 
do qu• lhe fôra votado pela lei do orçamento; em ' 1852 
a 1853 mais 2.887:oooa; em 1B53al854mais4,000:000IJ 
pouoo mais ou menos. e as•im por diants. 

Mas tomemo~ agora a época que o nobre ex ·ministro 
escolheu para seu ponto de partida, de i 855 a 1856 
ilara cá. · 

E i~-aqui em resumo o que se colhe dos balanços: 

1855 & 1856 e:::cees\J de despeza sobre o 
orçado . 

1856 a 1 8~'7. 
18!17 a 1858. 
1858 a 1859. 

5,600:000SOOO 
5,880;0008000 

1 o' 049· ooosooo 
10,210:000$000 

E note-se qne, além desaes 30 n 32 mil contos que o 
gov;;rno de., pendeu. de mais do que estava orçado nas 
verbes das Je.•s ~ . .:mur.s , ainda despendeu por conta dos 
creditas especiaes cerca de 14 mil contos ! 

O Sa . PARA, aos : - Eu comparei as despezas com os 
~ecnrws . V. Ex. censura as despezas sem attender ás 
caus&s qne as motivii.rão. 

O Sa. F .. • CTAVIANO:- Perdôe-me: se eu já. descon
tei os credites e>pecises, se os não carre~uei & conta do 
g ovBrno, como Ee me faz esta accnsação? ·Estou prompto 
pRnH:cor!·panhara V. Ex. em um deb 11temaislaTgo; es
tou b,,b;]itHdo pma dizer que osrecursc sordinarios farão 
sufficieote,;, e que a fahe. de previsão e de cautela dos 
g overnos, confiados na faculdade perigosa da lei de 9 da 
::ietembro, ultrape,,son esses recursos, pe<\indo ainda ao 
creditomeio3 rte onaten tar o esbHnj~mento. 

Mas diga me o nobre ex-mini~tru: ~e a sua compa
:raç;I_Q t omou p ·Jr base as re~eitss nrrec~da.das e as des
pezH& <fi<> .. u"~a• , se com isto ') nobre Ex-ministro 
pretende diz<, r que os go e ~nos não excedê< ão nas des
lPZHB o·- r8:u ,· so~ rlc cada exe<cicio, oowruette am en
g Hno hnpenio~ vei em umB pessoa de lama illrrstração 
€ estudos serios. Nostes dez ultimes exercícios quantos 
se têm fechado com saldo proprio? Apenas dons, o 
exarácio de 1 ~5? a 1853 e o de 1856 a 1857; mas no
te· se que nesses d·ous exerci cios o governo d&~pendeu, 
além do votado pelns csmares, cer,,a de 9 ,000:0001J 
m•tis; o qne qu;11· di?.er que a renda foi tmta que o 
go •1frno u !lãr. pô3.e cvnr:.umir toda. (flisad:,~ s. ) 

T<>d<'s os antros exercícios fechüao .se com deficit: 
onde. p>ll is, est·\ a prova de que o governo na decretsçiío 
das de•pezas at tendeu aos recur~os do thesonro? E fe
chárão- 'e com .iefictt , sendo notavel que a receita arre
cadada foi <e!ll f>I'" superior á orç~da, e superior ás 
despezas v o >.adas nas leis do orçamento !-

0 ~a. SILTEIRA Louo:- Está bem patente o zelo e a 
economia dos governos. 

O Sa. F .. ÜCTAVIASO: - Não quero, Sr. presidente, 
incorrer na pecha de rabugento; por isso não continúo 
por hoje com o nobre ex-ministro nesta questão. Quando 
S. Ex. voltar a elb com mais desenvolvimento, eu lhe 
peilirei licença para o acompanhar de novo. 

Volto c< ~ bservação com que comecei este discurso, 
provocando os Srs, ministros a que se pronunciem con
tra est11 serie de additivos. Senhores , trata· se de uma 
propostu do poder exe<~mivo qne pela constituição foi 
~ujBi.ta a exame e es\udo da9 commissões. E' irregular 
que nesse proposta se enxertem , sem audiencia das 
mesmas cornmissões, materias estranhas e disposições 
creando despezas enormes, sem base, sem estudo, sem 
'llx•me dos recnrws do thesouro. 

Niio é preoisu fazer grandes considerações para mos
trar o absurdo deste systsma de votar orçamento. A 
camsra comprahende bem que deste modo os governos 
continuaráõ a desculpar-se comnosoo. Repito, espero 
ila illustração do actual ministerio que salve o thesouro 
da nina que o ameaça, pedindo que os additivos, ainda. 
:não estudados pelo governo, S!ljão remettidos h com-. 
miseões, ou rejeitados, ou adiad•s para melhores tempot. 
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l:3em. ~ato ê lmposeivel que a lei tenha tempo de passar e 
q'lla o senado a approve (.AJ'oiado3 .) • 

A. camara. sabe que não aseiro h g_lor1as ~e orador de 
Y .mgo folego: por isso termmo . aqm as mmhas obser
"\Tações sobre o assumpto em discussão. (lluilo bem; 
m~ilo bem.) 

O Sr. Rodrlgo Silva : -Sr ?residente, eu adep
to o orçamento da receitO\ e despeza do lmperto pro
posto pela illuAt·e commisbão Conoordo tambem com • 
opinião à o nobre deputado, quanto á necess1d• de q~e 
tamos de votarmos oontra todas as despezas que nao 
forem urgentes. 

O nobre deputado, se bem entendi do sm _discurso, 
teve em vis• a demonstrar duas oousas: que nao se tem 
rigorosamente cumprido todos os preceitos da mais se
veta economia, e que o pessoal que exerce todos os car
gos da administração é demasiadomenta oner080 para 
o Estado, que deapende com elle qnsSl a qu•nta part_e de 
suas rendas Assim, pois, os nr·bres depnt.Hdos d,. mm~·· 
ria, bem como o governo, J.esejã.•· a mais>evera economia, 
dos dinheiro; pnblieos, que >ómeur.e deve~ ~er consu
midos com a satisfação das nece•eidad~a ma1• Importan
tas do paiz, que sem maior prejuizo não possão ser 
aanerados. 

Firme 'no proposito de concorrer para que este bell() 
programma seja fielmentP. executao•, vou cnmbater a 
u opportunidade de uma idéa qne me parece contrarut
lc muito de frente . 

D'entre estes additivos, Sr. pre~idente principiarei 
por demonstrar a grande inccRveniencia e foilt" de eco
nomia daquelle que foi apresentado nesta casa por al
guns nobres deputados d~ndo autorisa\liio ao governo 
Illllrll crear uma folha official. ... 

O Sa MAaTil!l FaAIIC!sco:-Não apoiado; é uma na-
cassida1e reconhecida. · 

O Sll.. Rona1Go SicvA:-.... podendo gastar com esta 
etnprezl1. até " quantia de 40 (1008000 

Eu não contesto, Sr. presidente, a idéa da crenção de 
tlllla folha official; não contesto tambem que seja um& 
Gl!llpreza n til e vantajoAa para o governo; não ~otro nesta 
üdsgação; o que contesto, porém , é que uma 1déa seme
lb.:mt~ nas actnaes circumstancias do pai2 sejs conve
niente, que possamos adapta-la sem quebrarmos todas 
aa re11ras d~ economia que Íazem parte do programma 
do gabinete. 

Se a creo.ção de nm11 folha offi :dal fCJsse um objecto 
u;rgeote, eu srm duvida al~~;uma votaria a fevo~ uo ad
diti;o : porquanto. já disse, não descoubec;<• aa vanta
gens que podem re".ultar da creação de semelh'lnte folha, 
nem vou de encon•ro ao seu fim; mas eu entendo quo 
presentemente, quando procnram,:.s cortar atli mesmo 
.cl5spezas urgentes, qu~ndo julgarons o nosso primeiro 
dever fazer to~ as as econornies posai veh, a creação de 
nma folha official contraria t·virlentamente todos estes 
prin~ipios, c.>mO p&sso s demonstrar. · 

Dc3de Jool!;a data até huja, Sr presirlante, o expe
diente e maia actos de governo t &.n sido p::bli.cados no 
Jcrna.~ tto Gommerci·J~ e na fórma do aen coutrato C<!lTI 

o governo esta publicação tem sido feito. g ratuita
mente .... 

O::;.,. MINISTRO n.l GvEnaA:- Não deixão de EG! :re
t!ibnidns nlgu,.aas publicações. 

O Sa. Ror•aiGO SILVA:- Sa ae tem p~~o ao Jorna.Z 
do Ccmmercw pela publicação de actos ,,fficiaes, o go
~srr;.o não tem eumprido o contrato que tem com a res ... 
pecüva empreza, Eu vou ler a camP.ra a c, pia desse 
<lOntrato, e ella ver~< que p<)r ellc a empreza do Jo,<~l 
se obrig'ra a pubEcar gratuitamente todo o expediente 
do governo. 

Ora, se o }Of''llal faz esta publiceção Fem retribuicão 
a~guma. se não ha ineonventente, como demon~.tratf;i á 
caaa, em que eih contirm~ a ser feita por essa folha ou 
p~~ <)'lltra que melhores vantsge•,o offerecc:r, claro está 
qne presentemente é uma despeza que vamos fazer sem 
sar. vedamada por uma necessidade nrgent.~ 

'.Mas deu me um aparte o nobre ministro da guerra 
dizendo que o J orna! recebe cstipendio para publicar 
:ru:·tos do governo .... 

O SL"a 1\:ír:'lETno DA GlíERRA: -·Recebe paga da todos 

os annnnoios que se mandão ahi fazer. Ainda hontem 
recebi uma oonb desta nature~a. 

O Sa Ro»a.IGO ciLTA.:- Mas pelo oontrato o lMnaE 
não tem direito de exigir da parte do governo retribui
ção pecuniaria pela publicação de seus aotos e expe
diente. 

O Sa. M.utTit'iBO C.&II.POI: -O Sr. ministro acaba de 
declarar que ainda hontem pagou uma conta de an:-· 
nnocios. 

O Sa. RoDRIGO SJLV.l : - Aqui tenho a oópia do·· 
contrato que o governo \em oom a em preza Villeneuve · 
& C., que passo a ler, para demonstrar ã camara que 
ella obrigou-se a publicar gratuitamente todo o expe
diente e os actos do governo: 

< Aos /S dias do me:z da Janeiro do anuo de 18155, nm-. 
director1a' geral do contencioso, estando presente o 
Sr. Dr. José Carlos de Almeida Arêas, servindo de pro.
ourador ti•oal do thesouro nacional, em cumprimento do 
aviso de 2 do corrente mez, compnrecêrão os Sra. J. Vil
leneuve&C.,eiitores du Jornal do Commercio, e disserão· 
qne, em virtude do despacho do ministerio da fazenda. . 
de 30 de Dezembro passado, que aceitára a proposta que 
haviã~ fdto em 28 do me~mo me?., assignavão o pre
sente ter,llo, pelo qual se obrigavão a cumprir as con•. 
dições contidas na dita propost•, a saber : 

d • Que farão publicar todos os a c tos offioiaes e quaes
quer peças ou documentos que lhes forem remettidos 
felas secretarias de estado e repar~ições da administra· 
ção geral na côrte, dentro de qa•uenta e oito horas 
contadas da entrega na typogrspbia , ou á. pessoa qull> 
de commum aceôrd,, fôr encarregana de coordena-los e 
manda los para serem impressos. Exceptuão-se os actos 
officiaea reconbecidamente urgentes, que serão publica
dos no mais breVd ••paço poss1vel. 

c 2 • Que farão esta publicsção no seu jornal gratni~ 
tamen t•.•, •endo !hes os referidos actos ofiiciaes remetti
dos ea:clu•iv•.msr.te. 

c 3. • Q 2e os exemplares mencionados na relação 
abaixo transcrip.ta, que faz parte deste termo, serão por 
e!les entregues e remettidos regularmente na côrte e 
provindas àa repartições e fnnccionarios na mesma rela
ção indicadas. 

c 4.• Que por cada um dcs exemplares que distribui
rem na fórma da cond!ção 3', cujo numero poder! sar 
angm~ntado ou diminuído pelo gov6rno, receberáõ 20S 
annnaes. 

c 5.' Q11e o pagamento da importancis dos exempla·· 
!es de que t:sta a condição precedente se effectuará n~t 
estação competente, por trimestres vencidos. 

c 6. • Que os exemplares serão remettidos para as pro
víncias sob o endereço official da secretaria de estado 
do~ negocios da fazenda. 

c 7 • Que ficão obrigAdog a pnb1icar novamente os 
artigos ou ó.ocnmentos qr.e apparecerem com falhas que 
alterem o sentido <:n o àeixeru incompleto. 

· < 8 • Que eRte contrato durará emqnnnto convie·: ao 
govel'Do ou aos sig~atarios . · 

.c E achan~o o d1t0 Sr. Dr. procurador fiscal inte
rino confo,-me~ com a proposta approvada por despa
cho d~ SO de Dezembro passado, mandou lavrar e• ta 
termo, por bem do citado &viso do ministerio da fazenda 
de ?. do corrente, que assigna com os editores, e que eu 
Carlos ,Tcsé de Almeida, l' e;cripturario. escrevi.
José Carlos de Almeida. À,.e'as.-]. Villeneuve & C. " 

J:1 v[•, pois, a cam•ra que, em conf~rmidade do art. 2' 
deBte cootrr,to , assignado entre o governo e a empreza 
do Jornal d'" Commerc10, obriga ·S6 esta a publicar todos 
os actcs do g-werno e tode.s a.s peças offioiaes gratuita
mente; já vê, pois, tambem a caro 8ra que eu tinha razão 
quan<lo ,;ffin,1ava que l.'st>• despeza era inutil, porquanto 
já havia um jornr..l qne se obngl<va u. fazer este wrviÇ\0 
sem di; psndio dos eofres publkos. 

Ora, ~e ha um jomal que. publica os aatos officiaes 
grntuitament~, é necessario que exista uma razão muito 
poderosa, omito fone , que oo1·igue o gover.no a despen· 
de·r uma somma ccusidetavel para esoe mesmo fim. 

O Sa. Cauz MAca Ano: -Publicações que terão nmR 
circul:!)-~0 z:J.tlito limitad!l. 
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O Sa. RoJIII.IG() SlLTÀ.:- Entrarei depois nEI!Ita con
sideração Maa qual 6 a razão que p6de justificar a 
approvavão do additivo autorisando o governo a gastar 
atil a quantia de 40:0001 com a publicação de uma folha 
offioial! Não é razão de economia, porqlle j í. demonstrei 
que esses mesmos aotos são publicados gratuitamente; 
logo, ha uma outra que justifica a approvsção deste ad
ditivo; qual é ella? Não ou•upriré. o Jornal do Commer
ein as condições do seu C<•ntrato! 

Não posso euppôr isto, porque, segundo um artigo do 
m.,smo contrato (art. li"), o gove~no poderá. rescindi-lo 
quundo lhe convier . O ra se o governo tem oontinnudo 
a mandar pnbhear o~ setas offioiaes no Jornol do Com· 
morei<>; se t~m conr.innado por consequencia a cumprir 
o contrato que aa•iguon ooro essa em preza, é claro qn61 
Dão houve da p>trte della quebra d" nenhuma de auOJl 
Ot·ndiçõea. Em caso contrario, o governo sem dn vid .. teria 
d~do por findo o contrato, que não eati limitado por oon· 
dição alguma 

Mas dirão os nobres deputados que o governo neoes
sha de um jornal para defesa de seus actos. Senhores, 
qu,ndo oatra• razõe~ não houvessem para resoonder->e a 
61><9 argumento, hHstario; esta simples consideração desde 
que eu t!Ombuto e•ta medida por inopportuna (note bem 
a camara). que é a •~g ' .• iot.e: --0 governo tem presen· 
~mtnte quasi nu•nimi ·••de nesta <'asa; todos os jor
Raes, geralmente hllnndu, apoííio a administração ac
tual Qual é, pms, ~·se razão urgente que não póde ser 
6sp•.çada, que possa ju;t\ticor a necessitada da ~re>ção 
deadejá de uma fJiha p•rlldefender os acto~ do governo? 

O Sa. M.-artlll FaH;c•sco:- O governo precisa de 
uma folha sua eco qu" explí4ue eeua aotos. 

O Sa, Cauz MAcH.l>JO : -Expli:!ará para um circulo 
muito limitado 'lue ha de ter s gn"ta. 

O Sa. MAR 11M FRANCisco.- Para o paiz todo. 

O S.a. Ron&IGO SILVA: -Sem duvida o governo tem 
aecesaidade de j "'<IDellr os bens ao tos, t em necesaidadc 
de justifica-lo• pe,aote,. opiniã,, publica:. mss a opinião 
pnblioa ~6 póde fazer idéa <ta ju•tiça ou injas~ • ça do 
aoto do governo, ~e tiver ddle co,hecimanto com todas 
as suas oironms~anQ.<a~ .' Ora perguuto eu, o governo, 
publicando sua .ieftls" em uma foiha de grande circu
lsção, ni\o tem m"i" probab.lída'le. ''e ser entendido por 
maior numero de pes,n><s do <tOe publicando-a fim moa 
folha official, qua neceesariamente, como j& se deu, 
ierá um numero moi•.o limitado de leitoreo ? ••• 

· O Sa . MARTm FnANc!scn dá um apalte. 

O Sn. Roonu;o ~JLVA : - Emum, esta razão não me 
convence do e(•utr:·~rio 

Eu disse tarnb2m, 8r . preõidentP, que a medida não 
era economica, po .·que >e i,; despender uma sornmll. con
Bideravel por anuo ~oro a cre.aç1i:o dt< um jor•ml pa~a 
nm fim que presentemente sa eonsegoe g •·~<mit.amente. 
Passo s demonstrsr· esta propo•ição , isto P , que se vai 
ueapender uma snmrua assuz comide•·avel. E' verdade 
que os nobres depnt>tdcs que Hpresent ·ríio o additivo 
pedirão apenas a qus nt11> de 40·000$ para es dBBjJeZas 
desta em prezo.; m ;.s hRvera al;r,uetn que entenda um 
pouco de tmbaihos ty :·ogrnp"icos, do que são tae• em
prezas no nosso psiz, que pos'a ooavenoor-86 de que com 
40:0008 por anno o governo fú:l.e montar um jornal 
offioial? Por certo que não. 

Eu vou apresentar á casa um calculo des despezas 
que póde fazer um jornal .official de modesto formato, 
o o mflis economicamente o,ne póde ser; demonstrarei 
que este additivo Y!\i importar polo meuos em uma. 
aomma de lOO:OOOS, com a qu~~,lha de suppo~tar o nosso 
orçamento todo> os r.nuoa 

O Sa. Cnuz MACH.I.no:-Creada a verba, apparacari 
depois credito supplementar. 

O Sa RonaiGO SILn.: - Um jorna.l desta dimensão 
{mostra um), de formato deste que aqui tenho, o Cor-
7eio Set·gipcn.ve, não importsro'1 em menos Eu pedi a 
uma peosoa muito ent-endida nestes negocies qne me 
désae informações muito p~eci•a• sobre a deap&za que 
poderia fazer um jornal 9fficial com o mesmo format.o 
Q_IJeta, a obt! v e esta:;: ii!.ifç,rmar.õ.;s; 

12 Of!':?poaitorea a4$500oada um, em30dias. 1!6~ 
Rensao. • • , • • , • • • • 400~ 
Imp~ess~o. • , • 2504* 
Pagm .. çao. • • • • • • • • • 1 M,OOO 
Entregadores. • • • • • • • • 300~ 
Empregados da remessa e eaoriptorio. 1838331 
1~0 reamas de pajlel a 88000, • • 1:04ngooo 
Tmta. • • • • , • , • • • 1 00,$~ 

Sã? estes preços m~ito sabidos na praça do Riil -
Janeiro, onde ha mmtss typographias que pagão eaao& 
salarios a?" composJtores, que fazem esta me•ma <ies~ 
peza com JOrn?es que pnblicão. Aqui temos, pois, tmi 
orçament~ ~ui to exaoto, e por elle se vê quo 8 dea~16 
mensal nao Imp .. rtJ<r '·' em menos de 4:1268680 E, n<>ba: 
a osmara, que é d6speza feita com um jorn&l de mo deste 
formato. 

O Sa . Cacz MAI:a~no:- E que o governo semPft! 
paga mais o•r9 o •er01ço. 

O Sa RonaJGo SIJ.VA: - Mas dizem : vêde que o~ 
é só par~ a puhlícaçiio dos aotos officiaes, é tambem 
para de,fesa d s actoa do governo o para publicação li.c 
outros artigos de 10teresse publico. 

Por conseguin ·e. es t~ jornal deve ter redMt~res qnt1 
não h!! o de traballls~ gratuitamente para o goveCJo; ~ 
em quanto pod<lrá Importar a redacção de um jarut 
ne~tss círc:um~t~ncia'? 

Querv supi'ô r quA todo o pessoal da redacção e toda. s; 
despeM feita c.•m oorrespondencias, etc., Iião importe f!D 
mais de ! I 0008 que é o mínimo em que se p.óde e&!.
cdar semelhante <ieepeza. 

Teme-s a~~:ora a deteriorsção de material; e não pense 
a oamara que e;; ta é uma despeza appsreute, porqos.utl) 
no proprio c rç•rueuto qoe hoje votamos e no relntoric 
que no> foi apresentado calculou-se 5% sobre a dete
rioração d.o material. 

Ora, reunindo esta despeza ao totsl, terFmos um~~: 
somme. maia oonaideravel ainda. P orém paascrd es<t:.; 
somma po~ alto. e vou só•nente sommar aqoellss q~ 
evideotemenre hão de ser feitas. 

Feita a B<Jmoroa das desp~zas em 4:126$680, e calCill
lando que a redançào, correspondenoias, et~., et..c , im
portará em I :5008 tace'Dos 5:6268680, que multiplicado!! 
por 12 mezespr<.duzir' õ a somma annual den8:9d8 00. 
Agora acereBcente · se a eata despeza uma outra somma 
que não é pequena, e que o governo terá de fazer, e.p~- · 
zar da creaçâo de uma folna offioial. V Ex e a e.«.
mara sabem quH as difi'ereutes repartições fazem annun-. 
cics coüetentetLetJte e em grand9 quantidade, e q!W 
estes •nr,uncios devem s&r publicados em todas as folha.r. 
de 11:rmde oi .rcnl•ção ou ne.a de meio1· circulação, CD!:i •· 
forme os regulamentos. 

Por consej!U'nt~, a folha oflicial não difp9nsa a ptt·· 
bliooçP:o déBtes annuncios, e teremo;; mais' esta despUil 
a aocrescentar. 

O Sa. CABVALAO REis:- E esta despeza não &efw:; 
snunalment~? 

O Sa. R•nn.IGO SILTA :-O Jornal do Commercio Dal> 
a publicação de, te• annnncios gratuitamente. 

O Sa. MAI\Tlill FuNcisco: -Os artigos em d.delle; 
do governo sã~ pagos . 

O Sa. RonaJGO SILVA:- Eu estou fnll!mdo dailli!:
pezn legal : não di,cuto, não sei e nem quero saber se QJ 

governo paga os ar tigos publicados em sua defesa. · 

O Sa. MnJsTao DA AGaicULTUaA:-0 actual governe 
não paga nsda 

O Sa. RonaiGO SrLvA:- Agora, Sr, presidente, de.-· 
dozamos a :receita que possa dar a folha official p~-1! 
nnm~ro ne as•ignmtes qne tiver. 

O numero de ass\gn~;ntes não póàe ser msiot" d!~ 
mil, e isto por uma ra4ii~ wnito simplEs que . VC'l.\ 
aprePenta~: se hoje o 'orno.l d~ommercio, considera<l"' 
como fvlha offi ~i" l , lhe são da 1as 150 aasignatnras p->W\!1 
occorrer ás de•pezas de todas as publicações das diífr,
rentes seore cariae. clal'o está. que calculando pa.r& -1! 
folha offieial m•l a•aignaturas, dá-se· lhe uma qns.\l" 
tidade dez. v<zas maior do que aquella que actualma.ntv 
tem a folh& ofiioial. 
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O Sa. Cauz MJ.c!IADO :- A folha propriamente offi
cial não póde ter tantos assignantes. 

O SR RoDRIGO Su.n:- Mas quero dar-lhe este 
mamimum: mil assignaturas a 16$, que é em quanto 
póde ser tax>da a sua importanoia, dá 16,000S dera
ceita, que deduzidos da quantia de 70:92' a, ficará um 
deficit ammal de 54c921SOOO. 1 • 

V•jr.moB ~goma despeza que faz annualmente a ty
pograph\R na~ionsl. 

Nos tre~ uh.imos anuas, segundo as quotas apresen
tadas no rdatorio do Sr. ex-mmis•ro da f»zenda, te·· 
mos que em ;85~ a 1W9 rendeu aqnelle Est,be!ecin•ento 
l06:36n8600 , em 185~ a I 860 rendeu l 6: l588830, e 
em 1860 s 1861 rendeu •27 388$400, fgzendo uma des
paza em cqda um destes anuos de 150:0008, despeze. que 
aindiJ houtem foi vottlda para o exerci cio seguinte, ha
vendo um de'icit uaquelle estabelecimento de 33:3698, 
ou pelo menos em pada um dos tres altimos exercícios. 

O SR. MEHBTRO DA AGRJCU• TURA:- Creio que o nobre 
depur.ado el<•á enganado; a typographia Uf<Clonal, depois 
da ulticr,R ~eforma, dá slguma renda. 

O Sa. RoDaroo SnvA.: -Como no ultimo relatorio 
não ve·:c. me;:,·.ioasdo o presente exercicio, eu não posso 
apres;",nt.s.? a ~-ua.receita 

Pelos dados cJUe tire1 do relataria do Sr ex-ministro 
da foz ndõ>, aqu"lle est>• bd,;cimeuto apresenta um de
fioit auuual de trmtrl e tantos contos em cada nm dos 
tres vltimo~ exercicios. 

Calculau:b pois, termo qlédio, a l"eceita da typogra
phia ''"C'onsl em 116:62!$. e srmdo a .ua óe [JeZa de 
150.0:10S h" o defic;t de 33:37·'8, que sommaudo se ao 
de5c:t q,.e deve nBultar da publicação da gazetH oflicial 
de é4 921& teremos uma despBza aunuul de88:300fl com 
aquells cu;2.bdecimento. 

O SR. MA.RH!If FRANCisco: - Niío é isso que arruina o 
EstaQO. 

O Sa. MINISTRO DA AGarcur.TuR.\; -E que tem a ty-
pogra phia nacional com a fclha oflicial? . 

O SR RooarGo :":ILVA: - Ha de eer este o deficit da
qu~ll" esthOceledmento; por conseguinte. Í'' vê a camara 
que nãu é pOEHivE"l que a•1espeza feica ':oi!l a typographia 
naciond .. vw r.e1·á <fé publicar a folha importe em menos 
de 80cOí10iJ anru•es 

Ai':"''" pergunto u1 30S nobres dep,ltados que apre
sent,·.::Eo est:e a~·.:igo add~ti,•o &m que da-!os se fmrlárão 
para >1:-:,i.'em r o i;0V8~·no autorhm,t•ào p&~a gas·tar 4.0;000H 
com a cre,"ç: o !e urna gazeta offidal? 

O ~R TAVARES BAsTos: - Fundimo nos em dados 
competentes; não f<J;rnámos no ar aquelle artigo. 

O Sa. RonarGo SILVA: - Não podendo contar a folha 
bflicic l com nn1s de mil as>ign,turas, o governo te:n 
de tic:n· de alguma outm verb'" a qc.rmtia P"·m prefazer 
o iLn0·t que u3cessar:ameute xeeultará de serrlelh8nte 
publi~~açfi.n. 

O Sa. Mr,ISTRO DA AGRICULTURA:- PoEso assegurar 
ao nubre deputado que nao, é preciso. 

O :-ia.RonRIGO SILVA:- Até cuvidizerqueogovemo 
pre.tendill. tlr<.r de certa verba a quantia preci'a para 
sa:rsf,zer o d·fic•t qus por ventura resulte da publicação 
da. folha offi,,bl. 

Mas suppc,nhemos que se gastem sómeute os 40:000fl 
q!le o "rtigo additivo a~torisa; ~ tão urgente .esta me
drd9, est,, o governo tao necessrtado d0 um JOrnal de 
confiac.çR no qual possa publicar os seus actos para 
que h• jc adaptemos e& ta medida? Quando temos ou
tras nerwssidades a satisfazer , qunndo não acudi
mos a uecessida1.es de outra ordem, como, por exemplo, 
o augmento dos orde1;111dos da magistratura (apoiado:), 
n~~eoe1dade reconhecrda por todos (apoiado:); qu~nifo 
nao d.ot;mos as proymcras do lmperro com as quotas 
nece•sarras para servrços de uma ordem tão elevada, e 
quando aos reclamos de todas estas necessidades se 
nos re&ponde q~e não podem ser satisfeitas, porque 
toda a, economia é pouca nas aotuaes circumstancias 
financeiras do paiz 1 
~ poder.emos votar esta quantia, que não é pequena, e 

~u1_to maror se tornará, sem uma razão poderosa que a 
JUStifique? 

Desejo ouvir algumas informações a este respeito; 
desejo que o govefno me dê a razão que tem para pedir 
esta autorisação, Slil é que o artigo additivo a que me 
refiro foi apresentado de conformidade com a opinião 
do. gabinete. 

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Sim, senhor;; 
O Sa. RoDRIGO SILVA:-Vê V. Ex., Sr. presidente, 

que o nobre ministro acaba de declarar que este addi
tivo foi apresentudo de conformidade com as idéas do 
gabinete ; desejo, pois, ouvir du parte de SS Exs. in
formações que poesfl.o justilicsr a nrgenciadesta medida. 

O SR. MARTIM FRANCisco : -Ma~ para a estrada 
União e Iudustna não é preciso justificação. 

{lla mais aparlts.) 

O Sn. Cnuz MACHADO: - Menos funccionalismo, 
menos papelada e mais estradas, e melhoramentos reaes 
para o paiz. Apoiado:.) 

O SR. JmtQUEIIRA: - Mas estradas uteis que custem 
um preço r><zmwel. 

O Sn.. RunmGo SILVA:- Desde longn tempo que em 
:no"so paiz os actos do governo são publicados em jor
m;es su3tentaJos por emprazas particulllres com mais 
ou menos vantsgem para o thesouro. 

Em 1847 ou 1848, porém, proeurou·se crear uma fo
lha official, e ds facto blla sahio ~.luz. Mas est>1 folha 
oflicial r.penas ieVcl urn anno de existeucia, fazendo-se 
com elh uáo pequena despeza. (Apoiado•.) 

Qual >Eria a r~zão por que essa folha oflicial naquells 
época nfio pôde ex;stir por mais tempo? Não seria pela 
demasiada desp< z., qu., Chuuna, e por que julgou-se m•is 
conveniente que " pn blicação do.l actcs vfiioíae3 conri
rmasoe a "er feita em um j0rnal de maior circulaç:;o; 
e porque não eta po,sivel mc:smo sustent3-la, visto que 
não tiuhasssígnm1t·es, e o Expediente do governo não era 
lido peb maioria da nação? 

Estaremos nós presentemente em melhor circumstan
cia do que em 18 '71 Não por certo ; as circumstancias 
são as mesmas, com a differença que temos agora um 
deficit muito ma10r e necessidades muito urgentes asa
tisfazer. Portanto, apropria experiencia nos demonstra 
a inopportu.nidade de uma medida desta ordem. 

O Sa. Cauz MAcHADO:- E ao governo fica a facul
Jacle de defender oB seus actos no jorn"l que entender 
ser de msíor circular;ão. 

O Sa, Ivii1m;~·ao DA AGa;cu•.TunA: -O governo não 
que1.' devct e, se obs·,:p:üo a nenhuma em preza p~rticular. 

O Sa. RcDRIGO SoLVA:- Dir-nos-hão, pe.ra susten
~ar esta medida, que o go<emo dos Estados- Unidos 
d~ixou de fazer a pu blicEçiio dos eeus actos nas folha11 
de em preza purticular, e pedio ao parlamento autorisa
Ç!âo para a cresção de uma folha oflicial. 

Mas, senhores, nos Estadm; .. Unidos o governo gastava 
grB.ndes quaDt!as com a publicC<ção de seu ex;;ediente e 
de s<us actos nas folhas penencelites a emprezas par
ticulares; não ha pois igualdade de circumstancias 
entre nós e aqm lia paiz, porque nós não gastamos co usa 
alguma com tal publicação. 

Logo, não se póie argumentar com o exemplo dos 
Estados· Unidos, corno um nobre senador já argumentou 
no senado. 

UM Sa. DEPUTADO :- E quanto não gastou o mi-: 
uisterio de 2 de Março com os artigos em sua defesa ? 

O SR. RoDRIGO SIL'\'A:- Eu não sei se o ministerio 
de 2 de Março gastou alguma causa em sua defe~a ; 
·Gn não estou argumentando com as despezas feitas em 
defesa dos ministerios, e que não são autorisações dada11 
pelo parlamento. 

Eu não quero entrar nesta indagação; digo simples
mente que de longa data todos os governos têm passada 
sem folha ofliáal, e não consta que tenha havido incon
veniente algum produzido pelo systema adaptado at& 
hoje. iile não é e'Kacto o que digo, apresente-se um s6 
faeto que demonstre a inconveniencia de ser a publica
ção feita gratuitamente nas folhas do paiz. 

O S11.. MINISTao DA. AoaiGuLTuBA:·-Se o nobre depu-:, 
tade estivesse na administração, teria outra opinião. 

O Sll. RoDarGo SILn.:-Muito desejo ouvir asrazõu 
de V. Ex. a favor do additivo •. 
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O Sa. 'MtNISftO DA. A~aiCUL'l"UilA.:- Hei de di-las 
tom ·prazer. 
· O Sa. Cauz M•mrno: - A gazeta offiGial ha de ter 

11ma circulação muito restriota: servirá. p11ra papel ~ 
emb111lho nas repartições publicas. 

·o Sa. MINISTRo DA AGRICULTURA.: -E' uma injuria 
que faz ao publloo brazileiro · dizendo que não se ink
ressará pewa actoa da administração. 

O Sn. CRuz M•cnADO: ·- Terá. delles oonbeoimento 
pela leitwa do~ jornaes. 

O Sa. RonatGo Snn:- Ainda mai~, Sr. presidente, 
O Jot·nal do Commercio tem uma circulação de dez mil 
assignant•.s, pelo menos, e a folha official não poderá 
ier m&is de miL 

• O Sa. MARTlJ!l FRA.ó\'Cisco : -Para dizer isto é pre
·ClSO aer propheta. 

O 811. Ron1uGo SILu:- Os factos têm d~monstrado 
a verdade do que digo: já houve uma folha official fun
dada em 1847; tirava ·se 700 exemplares, part~ delles 
distribuídos gratuitamente. 

O Sa. Csuz MAcH ADO:- O governo deve ser interes
sado ern que os seua actos ;;ejão lidos pelo maior numero 
de pessoas. 

O Sn. RonliiGo SILVA:- Eu tenho dernonstl'ado 
que a circnl•ção dessa fdha não póde Fer de grande 
importancia; porque o Jorr~al do Commercio e outras 
folhas hão de pu olicar todo o expediente, e todos os 
actos mais import•ntes do gov61·no. Logo, a pes"oa que 
p_uder assiguar o jornal de em preza particular mais no~ 
t~cioso e nriado em artigos não assignará por patrio
tismo a folha official para ler o expe >ieote, que encon
trará. no J orna! do f.:ommtrcio, no Mercantil, etc., a pa~ 
de outras ma terias de grande import~ncia. 

Esta r.zão prova qu~ é impo•sivel que a folha offidal 
tenha uma circalaçeo de mais de mil assi,;nantes , 
zendo ceno que nunca poderá dar aos actos dficiaes 
uma publici<i>lde igual á do Jornal do Commerci·;, e este 
obj .-cto é de summa gravidade em um p9.iZ ondA a opi
ni ij.o publica tem tamanha fJrçe, e ond~ é preciso que 
os actos do ~~:werno sejão lidos p~lo maior numero de 
pessoaij que 'Ôr posoivel. Amde. por este lad9 a publica
ção é presentem:mte de mbior conveniencia para o go. 
verno. 

O Sa. Cauz MACHADO :-Desde que os jornaes conti
nnRrem a publicar o ex ,edicnte official, a gazeta official 
será. mais uma inutilidade dispendiosa, 

O Sn. RonatGo SILVA:- Eu de~ejo ouvir alguns dos 
Srs.honrados minibtroa p~<ra saeer que razões tem o go· 
Terno pars aceit"r o additivo , para conhecer a urgencia 
dessa m~d.ida,. para me con•encer de que G E "t (; do pó:!e 
fazer esaa ~.e~peza supérior a 100 000$ presentemente, 
quando h11 GUtras de mais interesse pa>'a o paiz que ile
vem eer feitas de preferencia. Espero que SS. EEx. fal
laráõ a tal rl!speito com toda a franqueza. 

O Sa. CARVAtuo REIS:- Está. el~vando a g9zsta offi~ 
cial S. altura de uma c~lamidade publica. 

O Sa. RonaiGO i:>ILVA : -Eu pelo contrario estou iJic 
zendo que a idéa da fondação de uma gazeta officíal não 
pôde em si ser combatida com boas razões; s6ruenw 
combato a opportnnidade da medida. 

As!lim, Sr. presidente, espero pelas explicações de 
SS. 'ElEx. para voltar á disou~são se não fôr conven
cido. 

Sr. presilienie, o nobre deputado pelo munioipio 
neutro declarou que seria de grande oonveniencia sepa· 
rar e discutir isoladamente os additivos que forão suiei
tos á consideração da casa. .Não teve razão quanto 2 
alguns, porque· se additivos ha que creão despezas que 
presentemente não são urgentes, outros existem que 
não aoarretiío despeza e ao mesmo tempo provêm a ne
oessidades indeclinaveis. 

Estou certo que convem separar alguns dos additi
vos que se achão sobre a mesa; mas não me demor!lrei 
em designa-los dando a minha opinião sobre cada um 
delles, porque seria tarefa demasiadamente longa, e não 
temos tempo para empregar em uma discussão muito 
vasta. Se apparect~r algum requerimento para serem se· 
paradoa todos os additivos, não poderei votar por elle; 

mas declaro que votarei pela separação de alguns ·.que 
se referem a medidas que na mi.Dha opinião são dis~
diosas sem serem urgentes, 

Tenho conoliudo. 

O Sr. Cansansão de Sloimbú ( minillro 4a 
agriculturq i : -Sr. presidente, o nobre deputado pela 
pr~vincia (l.e S. Paulo que acaba de sentar· se impugna 
a tdéa comprehendida em um dos artigos addit1vos ao 
orçamento que foi nssignado por diversos membros desta 
oasa, autorieando o governo a fazer a despeza de 40:0008 
com a fundação de uma gazeta official. ' · 

O n~bre deputa~o, combate~do esta idéa, pareceu 
até duvidar de que tivesse mere01do o apoio do governo. 
Impugnou-a pelo lado da economia, dizendo que nas 
actuaes circums1;ancias em que se acha o thesouro na
cional, seria mais um onua que sobrecarregaria com 
nma despeza orçada em 40:0008; despezaque ellesuppõe 
sub1rá muho além desse orçamento. · 

Sr. presidente, eu creio que não será estranho á ca
msra que a idéa apresenr.ada pelos nobres depur.ados que 
offerecêrão o additivo ·se acha perfeitBmeote de accôrdo 
com nma de~laração feita pelo ministerio. V Ex. sere
cordará de quo em uma das ultimas sessões, seudo o mi
nisterio interpe-llado por um nobre deputado represen
tante do município neut··o, eu e o meu honrado collega 
dos negocies estrangeiros assegurámos . que eotava na 
mer.te do governo imperial realizar r. idéa d11 creação de 
uma gazets official (Apoiados.) 

Senhores, n fnnd~.ção de uma folhg officiul é uroa ne
ce~s!da1~ he. muito re~0nheCJda _(apoia~os), não só pelo 
m;n_tsten<' ~ctu~l, ccmo pelos wmlatenos que o prece
derao. Apowd ·s . ) Entendo que no systema repre•entativo 
a publietdada dos aatos do govern<> é o desempenho so
lemr:e da um dos seus deveres. Existe j~. ees>t publici
dade, ouço eu dizer; mas como existe ella ~ Será. 
admissivel que !lm gmeroo que tem conscienC\a de si 
veja-se obrigado a recorrer ao favor de emprez•e pHti
~uhlres pata a publicação dos sctos da. administra~:ão! 

O Sn Rooa ,Go Sn.vA : -O governo é qu~m faz um 
favor às emprt z~s p~rticulares dundo-lhe eBtP.s publi
cações. 

(Ha outro.: ~p.;,-tes .) 

O Sn. MtNISTr:o DA AGRICULTURA.:- Os nobres de
putados quem;> dão upar<cs Que reJ.n desloe:;r & que~tiio . 
Dizem que o governu faz um fav Gr às em prezas part~
ticulares; mas eu creio qoe o maior f&vc>r que se fOssa 
fazer a taes ~mpt·ezaa é collooa·las em carto pé de igual
dade, tendo o govern.o um orgão pro~rio para a pubü
ção de seus ac r.os, e tirando n.s outras folhas des~~ pu
blicação • quillo que lhes pareç;er convenkrrte transcre
ver. ( Muitoo apoir.dos ) 

Disse o n<ebre depr<tado que ignora quaes sej;io as 
vantagens da creaçiio de uma guzeta official. Senhores, 
parece que o nobre deput;.do não tem notic'a cle dguns 
factos que se têm da.cto na nossa propria EdministrhÇiiO; 
porque, se a tivesse, veria qu<> par mais de uma ~ez os 
ministerios se têm aohao.o em embBrsçt>s pur r.erem 
deixado a publicação de seus actos a uma folha que niío 
é officisl. Por ma1s de uma vez o governo tem sido in
terpellado não só no parlamento, mas t am bem em paizes 
estrangeiros, por idéas que não sendo suas. parece que o 
são por serem pubhcadas em uma folha que julgão sus-. 
tentada por elle. quBodo não é. 

Creio, senhores, que é chegada a occasião de se acabar 
com essa anomalia . A idéa ~ue sustentamos devia ser 
apresentada por um dos membros do actuul gabinete, 
cuja mol~stia todos deploramos, e que por e'se motivo 
não está presente. Por iniciativa do nobre ministro 
da fazenda js. o paiz gozou das vantagens de ter um 
crgão offi·Jial por onde soubesse de todos os actos do go
verno; e posso asseverar que essa folha merecm muito 
credito e muita consideração, sendo talvez por erro de
terminada a sua extincção. 

O nobre deputado combateu a id.éa debaixo do ponto 
de vista da economia. Disse que a fundação da gaz<ta 
official exigiria despezRs extraordinarias, qae a '3_ua.ntia 
de 40:000$ é iusufficiente para satisfaz8r a esta neces
sidade. 

Declaro que o governo não pede mais de 40:000S para 
o objecto de que se trata. Se o ministerio, fe.lt&ndo ao 
seu dever, fizer despeza superior áquella para a qual fôr-
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:ll'l'lforí!aào, a oamll'& do• Srs. deputados está em seu 
Jilleoo direito ao~Íl&ando o ministerio e lauçudo-lhe a 
:li'Jponsabilidsde de um acto não autorisado. 

i() nobre deputado apresentou um i'alaulo das despezas 
'Pfl._ ba lle cc Ji'&ionar a gazeta offiic_ial; niio duvido que 
~ bem eal•mlado o seu orçamenw; mas posso asse
:JmlU lhe que o ministerio tambem fez o seu, e firmado 
:llel.le espera que com a somma orçada proverá. á.s exi
peias d~ste ramo do serviço publico. 
_ ,N;io sei qne taziio ~ve o nobre deputado para con

tPilnd!r o que •e refere é. gazeta oflidal com as contaa 
:«emceit" e ~espeza da typographia nanional: siio con
·»s mu:to cüstinctas. Haa ainda n88se ponto creio que 
íJe wha em erro. 

E• verdade que em annos anteriores a typographia 
:à!clóual niio dava rendimento algum, e, pelo eontrario, 
coocasionava d 'cspezas ao thesonro; ·mas presentemente 
~iio acoontec'e a• sim : depois da nova reforma por que 
JF2~ou, e administrada, como se acha, por um empra
,:gndo ti'io intelligente quanto probo e zeloso (apoiados), 
,}lrodnz uma receita. 

O Sa Rooawo SILu:-Eu me referi aos exercícios 
:m-teriores 

O SA M•N•s·•ao DA AGRICULTURA :-V. Ex. examinou 
~ntss de receita e despeza antigas. 

{). SJ!. . Rooa,Go S1Ln :-Sommei a receita dos tres 
:.Utimos ~>onos do ministeri<> da fazenda. 

{; Sn MiMsTao DA AGB.ICU•-TURA :-E' o que estou dl
:ltmdo: o nob"e deputado •ommou receitas e despezas 
:unti~as para t1rar inducções desfavoraveis áquella esta
il>Ei!ecJmento Mas a•seguro -lhe que está em erro ; e que 
<li t;rpograflh!a nacional é actualmente uma empreza 
::l:lmto bsm dmgii.a,eestádando renrla em vez de defioit. 
R~oito, não comprehendo a razão por que o nobre de

jruill~O confundia a typographia nacional com a g~zeta 
0ffilmal, sendo causas inteiramente distinctas. 

Br presidente, p;ra •ar franco com a esmera, direi 
'?J'M a ministe•io está tão convencido da nec.essidade de = Qrgãe official,- qu~ não desiste de, ta 1déa; antes e3-
J~t·a. •we· o corpo.legi•lativo, correapondendo aos mesmos 
olllntlmeat_os pelos quaes o governo é levado a es•e desejo, 
•JXJllcarrera com elle p:<ra a sn<> realização. No regimen 
.t"Gpresentativo a publicidade dos aotoa do governo é uma 
. oondição d~•ida Aiorla que re mi>sos, cumpre que p•gne
!'11&~ ao pa1?'_ uma divida que é antiga, é nma cousa que 
·lhna ter ano feita, m>lS não o tendo sido, preoiso é que 
.::" f.~ç~moB agora, e não vejo objecção séria que a isso 
:z~ o ·ponha. 

ü nohre ~putado fa~lou na despeza de 40:0008, 
-""J.iMlàendo nao ser euffimeute; mas creio que niio quiz 
:::nett-er em conta a receita, que por sem duvidll resultará 
?>1. <Jteaçã._, dessa gazeta. pois nii.o é de presumir que ella 
-flet:.ra de ter cousrymo. O nobre deputado por Minas e:n 
·.~rm 1lpart~ que ~eu, d isse que esta gazeta na d~ ter 
_?uquena Clr<Jnlaçao, que o governo deve ter interesse em . 
':!J;_'lhlroar •ens ~e cos em. cut~oa or~ãos particulares, que 
~<1"'~' 1 8 que gozo.<> de msnor mr,mlação , 
1 ::ie ;, horea , phra que f -> zer uma injuria ao paiz? Não 
:sa-bern?s qn" os povos que S9 regem pelo syst~oma reprs
.!.mtatlvo têm o direito, têm mesmo o dever de ~a.bar o 
~~ foz . o g_overoo na gerencia à os negocios pnhlicos? 
~·'"<' cre1? , .F .~"o fallo das cidades, que o povo do in
. wnor AP-Ja mdifrerante ao mod·• por que os agentes do 
)]lllil••r des"mpenbão os deveres de que estão in•,umaidos· 
·po:rt~ntP, n :to po•so par ' i!har os receios duquelles qu~ 
)'Ulgao . q.:'e a gaz• ta oflic1al carecerá de oiroolaç!io; tal 
-l>llPf~<SIÇao é um~ mjnria feita ao povo e á civilisa~ão 
:kí:tzmt. r 

9 Sn •. Cauz M .11:cHAno: - Daqui a nm anno en per
_r.mtarel qnantns aHoiguatnras tem. 

l.ht Sa DEPUTADO: - r.lais isto não é fonte de renda· 

({) Sn. Cauz MACHADo.- Não me refiro 11 questão d; 
tencfa, e s1m de publicidade, ou circulação. 

:_ 'O Slil . MINisTRo DA. AGnicULTUnA.:- Mas a creação 
~~neta de modo algum restringirá, antes cr• io que 
o~;:Ira pnra to~nar ma•s ampla~ vublioidade na ciron
:'l.tçw _da .gazeta p~r .emprtzas par:icnlares. Quanto & 
"i:tlil2~ao de reo~a, due1, h a poucos d1as f aliando aqui do 
"-'flf%910 gsral, disse-!e que s~ndo aquella repar~ição pela 

~ual !lê faz a trwmlssão de nagooiõ~, não deVta &er l>fl
jeoto de renda, era uma necessidade que cumpria ao ti li. 
fazer: p&rgnnto en, e a gazeta official. qnA aerá o 'fehi
onlo an:torisado da publicação dos aotos officiaes \ran•
mittindo & todos os oidadii,os brazileiros o conhecimento 
da ~es\ãodoa negoaios publicas, não será a satisfacão de 
uma grande necessidade publica! Cumprirá subordina · 
la simple.emente a questão de renda? 

E o governo de nm anaçiio que se preza devem atten~P:I' 
e essa economia de 40;0001 par& olvidar o d88empenho 
de tão alto dever! 

Ux Sa. D&t•t;TJ.DO: - A publicidade eempre tem 
e1iatido. 

O Sa. MnusTao DA AcaiCULTUnA: - Sr. presidente, 
aqnelles que dizem que a publioidade sempre tem ex1ft· 
tido não estão bem 11.0 facto do que se passa na admini8· 
tração; en posso informar ti camara dos Sra . depntsdo~ 
que muitos actos importantes jazem nos archivos d"~ 
repartições, e não podem ter publicidade porque o go. 
verno não tem um orgão seu; faz ·se a publicidade do• 
actos ordinarios; mas quantos relatcrios, explor&çõea. 
noticias, roteiros, estatísticas e ontr8s peças dessa ordem 
existem archivadas por não termos meios de dar-lhu& 
pub:icidade !. .. 

U• Sa. Di!PUTA.Do: -A isso responde·-se qne assim 
como o governo sem autorisação publi~a o boletim of
liicial, podia publicar esses relatorios, 

O Sa . MIIIISTB.O D.l. AGB.ICULTURA:- E' justament9 
para evitar a oen•ura que se encerra no ap~rte do D1 bre 
deputado que o ~~;o ver no deseja dar a essa pnblic- ç ,;o 
nma existencia legal, e por isso se apresenta hoje pe
ranr.e o corpo legiRlativo pedindo que vote fon i os P'-'''" 
semelhante fim. Os que comprehendem os devertis 'I '"' 
pe,ão sobre a alta adminiatração do E stado não dev."''· 
permitdr qne ella continue á mercê de nm favor p"rr.i
cu lar; o mini; terio actnal não está disposto a snbrr.•.t· 
ter-se a essa condição, assim como não está dhpn• tü >1 

sustentar pnblic~çõ;s não autorisadas. Quer ter um , , 
gazata "fficial cre.•da legalmente, para servir de •y.,,-,..., 
á pnbliddade de seus actos, e que possa prastar 11 , d .. 
ministração publica e ao paiz os beneficio• do um• nn. 
prensa calma e de; interessada. (Muito bem ; mu•to bem. ) 

O ~o;p. Fausto de >\guiar:- Sr. pre9identP, ped_. . 
s ps.Javr .o, p"-ra fazer Jige1ras considerações i! cerca~"- ,, . •. 
te~ia de um dos artigos additívos que se achão em -:" 
cu• sã<•· Refiro -me ~quelle em . que se trata de re•ol v A,· , 
questão da li"re n uvegação do Amazonas e de al!!-'1'J ~ 
antros rios do J ,nperio. 

Eu não podia deixar de enunciar a minha huroi !o'~ 
opini ão sobre esta grave e iffiportnnte questão, espenn.;. 
mente na parre relati•Ta ao rio Amazonas, não pr>t • '-"" 

me persuada de que poasão minhas palavras einc1da-la. 
roas porque, além de F.er altamente conveniente , __ ,,, 
interesEea ge~aea do Imperio, este aosumpto roca m mro 
de perto nos i.nteresses da província po" cujos vows te
nho s h ·Jnr"' de occnp•;r nma carleira nesta ca•a 

Desde muito, Sr preBideJtc, desde que exerci o ~P.r !i:•> 
ii0 P''eGÍ'ltnte da proviecia rlo P ará, estou convencictv ·i_,J 
q•1e a abertura do Amazonas il. livrc navegacilo e c•·m 
m ercio do mundo é uma necessidade indeclinoveL ,, 
e·r~cialmente quanto ás províncias qne ~ão por é;!le 
banhadas é um interesse de primeira ordem, ou ames o . 
primeiro de seus interesses. 

As gigantescas proporçêe.s deste rio, o seu immn:~" 
curao olferecendo facil navegação a erobarcBçõ,,,< d~ 
p~<ude porte por mais de 700 leguas, das qnae,, '-!" '· "' 
liOO •e a<lhão em territorio brazileiro, e communin,'o r!n 
com o o<:eano, ou direct.amente por si, on por mwo ~, 
seug numerosos tribntarios, quatro importantes f"' '' 
vinciiiR do Imperio e differentes Estados vizinb~smo --' "'·" 
oom effeit!J que o Amazonas 6 destinado pela ·na tu r-z, 
para Eer a grande arteria, a immen~a ~ia por on-J .. ,.._ 
livre n.avegação introduzira em larga escala n emigr ç·\o 
europés, a indnstria, o commeroio, e oom elles a'" ., i· 
saçi·o e o progresso, nessas vastsa regiões que form ;, ... " 
seu valle, ainda tão pouco povoadas, mas tão nmn v~; , 
pela espantosa fertilidade do seu solo, e pela prodi~do"a 
varied.ade de suas preciosas producções. 

Mas pcQ~>ando por este modo, concordando, portanto, 
mm o ill-..strl:.do autard.o artigo addi\ivo a que ma relirv, 
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ãceraa da ~na id~a Oápltal, a eónvenienoia da abertura 
<do Amazonas, ~into todavia não J?Oder tambem I!Oncor .. 

<tia.r oom S. Ex. quanto ao meto que propõe para a 
walização de~ta grande idéa. Este meio me parece ir 
-~ular e inconveniente Peço licença para, expôr Huc-
1llntamente a~ razões em que me fundo, e qne são as 
·mesmas pelas quaes, apezar de minhas p1:ofnncj.us oon
:>nO<jlões nesta mataria, e de ter occupado por algum 
tempo uma cadeira nesta oasa, tenho' me abatid•.• até 
'-agora de iniciar couaa algnma a semAlhrmte respe.ito. 

Eu não consid{lrarei a<luestão pelo seu lado dt'direito, 
:porque não é deste ponto que actualmente se trata, 
:nem vejo que com. arp;amentos serioa se possa contestar 
'O diraito que tem o Brazil, assim como todas as outras 
:nações, á exalusiva navegação de •ens rios, direito que 
·á ~ma conseqnenoia da independencía, soberania e pro-
:J?nedade. nacional. · 

Não tratar0i tambem de desenvolver as razõea de alta. 
.eonvenienoia, que 11.oonselhão ao Brazil que, cedendo 
.aesse direito, conceda ás nações estrangeiras o direito 
de livre navegação no Amazonas porque estou conven
·cido de que estas razões são perfeitamente conhecidas e 
apreciadas por todos os illnstrados membros desta casa. 
Eu me limitarei, portanto, a expôr as razões pelas quaes 
.não posno admittir a• idéas accessorias que se acnão 
-l!lontidas no !ü'tigo additivo apresentado pelo nobre de
putado pelas Alagôaa 

Ha questões, Sr presidente, para cuja solução não 
bas1a considerar de uma maneira absoluta as vanta
gens que devem result-ar da idéa, ou do facto sobre que 
ellas veraão; é necessario tambem que sejão considera
·das, por outro lado, as difficnldades praticas que podem 
.acompanhar a sua execução, e se a~tenda a uma con
dição muito importante a da opportun,dade. E' assim 
que algumas idéas que deverião produzir vantagens 
ll'alies e importantes deixão todavia de as prodnz•r, ou 
p~::oduzem effeitos oppostos por serem realizadas inop· 
.P<Jrtunamente. DestB ordem são as que"tões relativas á 
· mavegação interior dos Est~dos 

Estas questões são sempre, por sua natureza, graves 
·e complicadas, porque a el!as sa prendem importantes 
Ülteres8eS de ordem adroi.mstrativa, e altos Ínt6f€SS8S de 
ordem polhica. Taes questões, pois, devem ser sempre 
~ijtOJvidas aem preciphação; cnmore antes de tudo ter 
em consiàeração to:ljjs aquelles interes&es, para que 
::J:enhum delles possa iier preter1do e sacrificado a qur.es
quer considerações. E' por isso que todas as naçõe5 que 
têm concedido o direito de navegar em seus rios inte· 
riores ~êm feito preceder ou aoompanhar este acto de um 
ayatema de medidas regulamentares, e de ajustes A 

convencões internacionaes para acautelarem ex-e~;gnsr
darem fados aquelles interesse,, e 1>\!!.r&utirem os direitos 
que devem sempre conservar e mant.1r. . 

E se assim têm procedido as nações da Europa a 
reGpeito de seus rios, tão explorados e conhecidos, e 
cujas margens se aühão inteiramênte povo~das, com 
·qnaota. maior cautela: e prnd.encia não_deve.nesta ma
t.eria marcha1• o Brt1Z!l, estendo seus nos amda pouco 
conhecidos, e atravessaado ter:-itorios onde apenas se 
encontrão algumas cidades e povoações esparsas e sepa
J::adas entre si por vastos da3ertos, onde a seção da an
Coridade é nenhuma, onde, portanto, se podBm com faci
lidade commetter muitos abusos! 

O primeir,.> deste& abusos seria por certo o contra,. 
·bando em larga escala, def~anilando enormemente as. 
:rendas publicas. E com effeito, se na~ grar;des p:rsç~s, 
·~:~os grandes centros, onde se en.contrao tocos cs me.ws 
<ie wigilancia e de fiscalisação, esse abuso ~e pra~10a 
com frllqnencia, póde-se d1zer q~e, conced1~a a hvre 
navegação em qual'luer de nossos nos se.m se romarsm 
f:!t't':viamente todas as cautelas eonvementes, pó de ·se 
dize~ que qnasi to~o o commercio se faria nessas para
,geas por contrabando. 

,O illnstrado deputado pelo Maranhão, que exerce o 
·eargo de inspector da alfaudega do P~rê., mostrou _ha 
pcacos dias, com os conhec.ime.ntos prattcos e profisslO
·:J;taes que possue, a imposstbtlidade de se ~xereer uma 
-;efficaz fiscalisação no interior de no~sos rtoo sem. um 
liystema completo de medi.das preven;tvas e represst"SS· 
.Raílro-me inteiramente neste ponto ás pal&vras do nobre 
. deputado. 

_Wjas não é este o unioo abu!!O que ae tileYe meiar. Ra 

$0.\'ll~ ~~ 
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outros ainda de grande importsnolá é áÍ(lfl.!l~~' ê de &êrlaw' · 
consequeucias ; refiro-me áquelles que poder1ao ser coln
mettidos contra a tranquillidade e segurança pub~toa, 
a contra. a politica do paiz, se o direito de.naveg~r hVJe
mllDte no interior de nossos rios fosse oonwdtdo ~em 
oodfla as restricções e limitações que a pmdencia e a im
portaacia do obJecto .exigem, sem se fixa~e~ e d~li~irem 
muito clara e ex:plicttamente todos os dtretWe' mcrden
tes que duquelle se diri vão, e que .são indispens":'e~s para 
-o 8611 exercício, em uma palava, sem que o dt.--etto . ® 
navegar com todos os seus cor•seotarioe fosse regulá'!lo 
-de modo q ne offerecesse as mais pl~s garantiaa ao9 
importantes interesses e diraitos de que não deve:mos 
nunca pre><•indir. 

Do pouco que tenho dito patcece resultar que a ne
()Bt·sid»de de se combinarem e estabelecerem todas essu 
importautes medidas fisca~s, e de policia e !egimen·flu
vial, a quem" tenho refendo, e de se orgarusare~ todos 
os meios necesaarios para a sua efficaz~execnça_o, qutt 
>llSSa necessidade, digo, não se compaàece com a 1déa de 
se decretar peremptotiamente, e desde já, a abertura do 
Amazonas, ou ·de outros qnaesqu~r rio~, fix'ando ·Se 
apensa um cert" prazo para sua bffectiva realização •. 

E>ses trabalhos exigem serios e atursd~s estudos que 
podem não cs her em tal prazo_ Além dtsso, taes tra
balhos em @?ande parte, dependem de _Mcôrdo en~e o 
governo do paiz e os gov6rnos das naçoes estrangens 
a quem se tiz~r a conoRssão. 

Ora ningaem ignora quantas difficuldades, quantos 
obsta11~los podem surgir e demorar negociações desta 
naturez, · fixar portanto, um prazo htal' para que den
tro deJle' todos' estes tr.,.balhos e actos estejão conclui
elos, seria força~ ç ~~;overno a saarificar a bem da brevi
dade interes-es e direitos que devemos conservar. 

Ainda mais, se a segurança é a primeira condiSJiiO 
da navegação e do commercio, cumpre que antes de se 
lha franquear um rio seja este perfeitamente explorallo, 
e nelle •e fação coi!os os melhoramentos de que é sus
ceptível no •nter<esse daqu.ella segurança O_ra, o _.~ma
zonas, ainda que seja um dos. rios que .mats faclltdade 
offerecam s n ·· vegaçiio, necess!ta todavm de novas ex
plorações e de metborarnentoa Importantes, taes co~o a 
construcção de plu•,·óes, bllhsmentos etc., que exigem 
tempo e despezas, que talvez. não possão ser feitas em 
um pruzo certo. . . . 

F·nalm,ute creio que serra 1mpm:iente abnr o Ama
zonas * navegação do mundo antes de se ach~rem ter
minadas s.s questões dB limites que se achão amda pen.
deutcs mtre o Imperio e as naçõAs ribe1rinh~s. A conü
nusção deste ••tado em tal hypothese poderta dar lugar 
a .,;raves cornplieações, para o. futuro. , 

D'> que tenho dir.o, ::ir pres1dente, ooncmo que, com
partllhando 1nteiramente a \déa do nobre depnr.ado pela. 
provincia das Abgô•s, quanto á abertur_a do Amazonas, 
fazendo mesmo ardentes vc·tos pela m:nha parte J?Sfa 
que estJ> grande idéa se. resliz~ 1?-o mais c~uto pa~~odo 
possivel, não posao todav1s ailm1tttr, como d:sse, as 1o_éas 
.aceesssorías que se com:)rehenclem em se~ a~ttgo ad~ltiV?· 

Entendo que o parlamento tem ü dtretto d~ ~J.scutir 
esta idéa, pois que ella representa um dos mats tmpor~ 
tantea interesses do Estado (apo:ado., 1~ que d~v~ chaml!:!' 
para tão interessante sssumpto a séna s.ttençao do gll>
verno, enunciando francarr:ente o seu pensamento e .o$ 
sms votos, e habilitar o gover'!? com todos os mr J:lOS 
necessarios para a realizaç1io da Iüéa; mas que CUII' !p~e 
deixar ao governo toda 11 liberdade, nuo-sõmente ·para 
prepar&r todos os trabalhos e act.os, que devem prr.mder 
ou acompanhar o facto, como amila para aprec !ar as 
oircnmst•mcias e julgar do momento da opporturn~aite. 

A' vista d1sto. me parecsria. talve~ mais comie;tiente 
que 0 m'tigo adciitivo a que me refiro fosse er!vtado a 
nma commis~fío, para que revendo-o aprese· Atasse a 
idéa por outro modo. 

Alo-una nobre• deputados, especlalmen~a G meu hcn
rado ~cllega pela provinda do Pará, ;'lttnbn.lrão.o facto 
da não abertura do Amazcnas a mot1vos r.aesquinhos e 
pueris ••.• 

O Sa. LEITÃo lU. C muJA: -Mesqr.inhos, não., per: 
dôe-me V. Ex.; plMlris, e polit.ica mjusta e egoísta, fot 
o que eu disse • 

O~· FAuno DE AGuaa:-.,, .. aoonsando o governo 
.... 
Q 
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' · faB~al a os noss()l ho~ens ~e estado de kre!D sido 
~minados por ~ates .mottvoe. 

o sa. F OcTATIA!Io:'-0 que se ehama no mundo 
politioa do Japão. 

o s ... LBITlo DJ. CtTNBJ.:- Just amante. 

· O Sa. lt'J.usro DB AGuru : -Eu creio que a injustiça 
tlti da poute do _nobre deputad~. Ser~a preciso suppôr 
·falta de illustraçaô no governo tmpenal e nos nossos 
··homens de estado .... 

O Sa. F. OcTAVUIIo:-Ha muitos homens de estado 
bis\an~mente medrosos. (Apoiado3.) 

O Sa. FAusTo n AGuua :-.... e falta de patriotismo 
para admittir-se que tenhão deixado · de attender a um 
elos mais graves interesses do Estado, levados. por mo
tivos pueris, e por espírito da injustiça e da ego1smo. 

o' Sa. LEITÃo DJ. CuliHA.: - Infelizmente ha isso, 
.V~ Ex. não o pôde conteetar. 

O Sa FAusTo DE AGUIAR:- O que eu creio que. e 
razão e a justica exigem é que se explique o facto pelae 
razões de prudencia e de política a que me referi. 

Um daqnelles motivos pueris, seg~ndo o n~bre de
putado pela província do Pará , tem s1do o rec8I_o de que 
esta província, em consequencia do desenvolvimento e 
prosperidade a que poderia attingir pela livre navegaçã_o 
ào Amazonas, tentla aspiraç'íes ã. sua emancipação p~li
tioa. Ora, realmente parece me que a nenhum espinto 
refiectido poderia t~ Jcorrer semelhante idéa. 

O simples facto da pi'üsperidade de ume porção do 
territorio de qualquer naçno nunca foi, nem p6de ser 
motivo sufíi(liente de per si có para dar lugar a taes as 
piraçõea; se as,im fonse, não poderia exi~tir nuncs umn 
nação grande e poderosa. 

O Sa, F . OcuvuNo:-Apoiado. 

O Sa. FAUsTo DJil AGUIAR:-Por conseguinte, se 6Siie 
receio a que alludJ.o o nobre depatado não póde ter outro 
fundamento senão esse mo ti v o tão pueril e inadmissi • 
vel, é preciso realmente ter se e:m muito pouca eonta a 
illustr>.ção do governo imperi.al e dos nossos homens de 
estado para attribuir o seu procea.imento a um tal mo
tivo. 

O Sa. LEtTÃo DA CuNHA : - Os gover'"oe poàem se;: 
muito illnstra<ios e p:'4 :;·ioticos e nutrirem essas idéao. 
Infelizmente o facto é t sse. 

O Sa. F.~.u,To DE A&ur.ul :- O que cnrnpTe, pois, é 
explicar esse proceclimento p;:.r motivos admissiYeis ; 
taes são aqnellos a que me referi 

Semelhl• nte receio seria, " lé rn disto, nma grave injuria 
feita ao bom s~nso da população da provinda do Parâ, 
e aos seus •entin:entoe de :ordem e de nmor ês instni
ções do paiz e a união do hnperio se.ntimentog de one 
têm dado tão co1atuntes e exuberantes provas. • 

O Sa. LBnÃo DA Cu:-oHA; - Isto mesmo já eu disac. 

oS&. FAUSTO DE AGUIAR: -Sr. presidente, restrinjo
me a .estas ligeiras oonsiderações. Sei que não tenho 
direitos. piira occapar por muito tempo a attenção ds, 
c~mara (11ão apoiadus); porei, pois, fim ao meu peqGeno 
d1~curao, ao qual me obrigou a convicção de que cum·· 
pna um. ·d;;ver. (Muito bem.) 

O Sr. Angelo do Amaral pronunci11 um discurso 
que se acha no J.pprendice. , . 

A discussão fica adiada pela hora. 

Dada a ordem do dia, levante. · se a sessão ás quatro 
.heras da tarde. 

Sessão em 2 de . .\.goste) • 

PB.B~IDJll'ICJA, DO SI., l'IBBUS .(VJGE•PRESIDBIITE.) 

Sv~•uio.-E;coptcliente . ..l.Applicaçllo da di1poaiçllo · àiJ 
decreto de 5 de Setembro de 1860 !i apo11ni1Jdoria d4 
p, do A.. ·da Silva,-Ãdmiasao no quadro da 1' clauc 
do ea;ercilo a L. X. Torres.- Refot·ma eleitoral. Ob
aervaç'l>e~ do Sr. Cru:: Machado.- Pedido de i11{ormaç'IJ11. 
Observaçlle1 do Sr. Villela Ta11are1.-Cr~açll:o de uma 
nova província. Observaç'l>et do Sr. F erresra da V t~ga. 
-Ordem do dia -Additioot ao orçamento. Discur•<> 
fio Sr . ministro dos negocios utrangeiros. Ápprooaçllo. 
-Requerimento de adiamento. EncerrCll11lmlo. 

A's onze horas e tres quartos da manhã, feita a chaG 
mada, e achando-se presentes os Srs. Nebias, Pereira 
Pinto Vieira da Silva, Cala.zans, Fonseca Vianna, La
mago; Villela Tavares, Salathiel, Rodrigo Silva, Mar~ 
tinho Campos, Saldanha Marinho, Dantas, J, Madu~ 
reira, Martim Francisco, José Bonifacio, Silveira Lobo, 
Brêtas, Teixeira Jnnior, Silvino Cavalcanti, Carlos da 
Luz Paes Barreto, Paula Santos, Paes de Mendonça, 
Par~naguá, Costa Pinto, Taques, Gasparino, Diogo 
Velho, Lima e Silva, Cruz Machado, Horta, F . Octa
viano. Farreira Lnge, Cyrillo, Ferreira da Veiga, Es
peridião, Pedreira, Jsgnsribe, Junqueira, Corrêa de 
Oliveira, Henriques, Pereira Franco, Parnuhos, 1 into 
de Campos, Saraiva, Araujo Lima, Luiz Carlos, C. 
Ottoni , F ialho , Gomes de Souza , Lessa , CarneirCI 
de M'.•n.J.onça, Manoel Fernandes, Espinola, Couto • 
Viriato. BHcelloa, Almeida Pereira, Amaro da Sil
V<JirB. , Bart>osa c:la Cunha, Silva Nunee, Carv~lha 
R·\ ~ s, C Mr,dureira, Mello Rego, Fiel de Carv~tho, 
Pinto Lima, Fleury, F1gueira de Mello, Bandeíra. 
de Nlello, Mello Franco e Aragão e Mello, abre se m 
sessão • 

. Comparecem depois os Srs. L:m~. Dusrte, Põulino dt> 
Souza, tierra Carn•;iro, Nnnes G!lnçalves, Cunha Figuei
redo, Faus·<o, Brandão, Eparo.inoo.da•, Benjamin, Be·, 
zerra Ç•:•alcanti , Fernandes da Cunha, Silveira dit 
M()tta , Sr,yão LobRto, Se;gio de Macedo, Carn~.i ro da 
Cunha, Pereira da Silva, Tavares liastcs, P>1n\a Fon
seca, Ca·rrão , Tiberio, Pedro Mcuiz, Leitão da. Cunha, 
ba•ão da BeUa · Vista, SGuza Met•t.!es, Foli::;: da Cunha, 
J . de Alencar , Torres-Hom~m .e Ottoni. 

Faltão com participação os Sro. visconde rle C<:mara~ 
gibe, Gama Cerqueira, Ceser, Leandro Bezena e conde 
de Baependy. 

Lê-se e approva-se a acta ela &r:tecedente. 
O Sn . 1' SEcRETARIO d§. conta do eeguinta 

EXPEDIE!\TEo 

Um offi0io do 1' secret:n io do ssnndo, participando 
que por officio do minlr.terio do imQerio comtou a() 
mesmo sena·lo que Sua Magestaclo o Irnpera(ior cor,
sente na resolução que autorisa o :t:overno para mau dar 
matricular. o estudante J oaquim Cajueiro de Campos. 
-Inteirado. · 

Um requerimento de Luiz José dos Sat:.tos, padini!o 
dispensa do lapso de tempo para ae naturaiisar cidauãa 
brazileiro.-A' commiEsão de constituiçiío. 
· Lêm-se, jnlgão-se objectos de deliberaçflo, e vão a im

primir para entrar na ordem dos trabalhos os projecto~ 
com que concluem os seguinte~ pureceres : 

APPLICACÀO DA DISPOSICÃO DO DECUETO DE 5 DE Sl,TEMBD.()J 
DE. i 8o0 Á .&.t•OSENTADOR!A DE P . DO.&.. E SILV.I.. 

< A commisaão de pens,ões e ordenados, t endo exa 
minado a petição e documentos com que o proonradoi: 
fiscal da thesonraría de fazenda de Santa- Catharina, 
Polydoro do Amaral e Silva, requer ao poder legislat-ivo 
que seja o governo autorisado a aposenta-lo com a ·gra·· 
tificação eBt!tbelecida pelo decreto n. 2,343 de 29 de 
Janeirq de 1859, vem dar conta do resultado do sea. 
exame. · · 

< O peticionaria al1ega que tendo ~ervido ao Estado 
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deSde 29 de Mar~ de 1827 at~ 3 de Fevereiro de 18Ú 
na qualidade de esori vão vitalicio d<ls feitos . da cor8a 
e fazenda, promov'endo conjunotamente as execuções, 
e desde 4 de Fevereiro de >18<11 como procnrador-liscal 
daquella-thesouraria, aocumulando o emprego de solici
tador. dos feitos. da fazenda, já conta mais ae 33 1uillos 
de se"i~. 

« O petioi<?nario-provou com documentos authenti
oos que foi nomeado por alvará de 5 de · Fevereiro de 
182i escrivão vitalício da ou vidoria da comarca de Santa
Catharina; e que por ordem imperial de 24de Julho de 
1828 se mandou que os officios da provedoria de an
sentes e dos feitos da corôa e fazenda nacional, que já 
eriio exercidos pelo peticionado, permanecessem anne
xós á serventia · vita!icia da ouvidoria, bem como pro
vou igualmente que por diveraaa ordens do govarno e 
do thesouro nacional, na qualidade de escrivão da pro
vedoria de ausentes e dos feitos e fazenda nacional, foi 
:sempre encarregado da cobrança e arrecadação de di
versos impostos, e por couseguinte considerado empre
gado de fazenda. 

" Além da outrGs documentos com que o petioionario 
provou o zelo e probidade com que sempre servia ao Es
tado, juntou um attestado do inspector da respectiva 
thesourdria, que a commissão aqui transcreve integral
mente, porque elle resume ou encArra. o contexto de 
outros documentos; o attestado diz o seguinte : 

" Em testemunho de verdade attesto sobre o requeri
« mente retro do Sr. procurador-fiscal desta thesourada, 
« Polydoro do Amaral e Silva, a r~Epeito do primeiro 
" quesito - que seu comportamento tem sido sempre 
" exemplar, quer no particular, em que se distingue 
« como excellente e desvelaiio ohefa de famillia, quer 
" no pnblico, em que igualmente se distingue, já. como 
« optimo cidadão, e já como fnnccionario, que sempre 
« mereceu todo conceito, estima e consideração, por
c quanto na qualidade de eõcrivão dos feitos da corôa 
c e fazenda, em razão de niio haverem então rec~bedo
« rias ou collectorias areadas, forão -lhe incumbidos os 
« lançamentos e cobrança doa imposto~ denominados do 
"' banco, do3 fóros de terrenos de mnrinhas, donativos 
« dos officios d9 justiça e entres, e ru1 de procurador
"' fiscal da thesouratia e do;: feitos da faze~;da, dvtado 
« como é de toda intelligencia e aptidão tem sempre 
« aervido com dscidido e;maro, z:.lo e probidade, de
« fendendo os interesses da fazenda, respeit:!IDdo somes
< mo tempo os dàs psrt•' s, acorescendo mais que nesta 
~ emprego sendo pela presideucia nomeado em 1'1' da 
« Novembro de 1845 para fazer p~rte da medição e 
"' demarcação das terras do dot0 d!!. serenissima prin·· 
< ceza de Joinville, da qual se recolhim a lO de Abril 
.. de 1846, teve de acompenhar o chef;, da commisdio, 
c: Exm. finado conselheiro J c,ron ymo Fr;mcisco Coelho, 
« eni todos os actos da ,-~ o~i;.ão através dos desertos 
"' sertões do termo de S Frfl.nc.\sco, promove-ndo com 
« todo o empenho e &êtivklad" uão só o re"pectivo pro
"' cesso na parte judici.arb,. c::-me> tambem em ben~ficio 
< da fazenda, a compra por n;,odiw~ preço;, (le terrenos 
c: particulares para inteir&r o ru~smo dote, serviços 
« estes na verdad~ dígnós de spreç'J e louvor. Quanto 
"' ao sep:undo, finalmente, affirmo ser verdade que até 
< 5 de Março de 18!2, em quõ e.ntrou em exercido o 
"' notual solicitador dos feitoa da hzen>ia Candido Gon
< çalves deülíveira,secvio osupplícs.n!;e s.om~smotempo 
c: de solicitador, quer na qualidade de escrivão dos fei.tos 
« da corôa e fazenda, e quer ainda ne. da procurador. 
« fiscal desta thesomaria. The~ouraria de fazenda da 
"' província de Santa~Gath •,rina , ern o l' deMaiodel862. 
'" -0 inspector, JorJ,o Fraflcis co de Souza Cav"lcanti. ·• 

« A razão pela qual o thesouro não conta nas apo
sentadorias os serviços prestados em officios de. justiça, 
é sem duvida. porque a lei de 11 de Outubro de 1827 
preveni o o caso de inhabilitação dos que possuem ser· 
ventia vitalicia de taes officios, determinando que os 
:aerventuarios inhabilitados percebão um certo rendi
mento pago por aquelle que é nomeado para serv.ir o 
lugar, em cuja_ hypothese send~ computado~ os sery1ços 
desses officios na aposentadona, das-se·h1a duplicata 
de remuneração de seuiços pelos mesmos officios. Mas 
o peticionaria evidentemente não F> e acha comprehenilido 
nessa razão, porque teo.do sido nomeado proonrll.dor
tisoal1 e aceitando o lugar, foi considerado demit~ido do 

offioio vitalioio, que passon a ser servido por . seu lltl~.: 
cessor, sem· que o peticionaria perceba rendiniento 'id.:. · 
gum do citado offició; e por conseguinte, sendo· lhe Côli• 
tàdo O tempo de serviÇO daquelle officio em SUB apOB~• 
tadoria, não se dã. de modo alghm a duplicata de rema:;.: 
ner11ção. 

c: E" verdade que o § 1• do art. 57 do decreto de 20" 
de Novembro de 1850 exige, para <IUe sejão contados os 
serviço• de qualquer empregàdo em sua aposentadoria, 
que seja o mesmo empregado da nomeação do governo e 
estipendiado pelo tàesouro; e · posto que o petioionario · 
tenha exercido o lugar d-e escrivão doi! feitos da faz-enda 
por nomeação do governo, não era elle estipendiado ~lo 
thesouro, e sim percebia das partes os emolumentos mluo
cados por seu regimento ; mas attendendo .. se a ·que o· 
aviso 11n ordem do thesouro n. 420 de 2 de . Outubro de 
1860, adaptada sobre.conaulta da secção· de fazenda do 
conselho de es~ado, determinando que se deve levar em 
conta para a apo~entadoria dos empregados de fazenda 
o tempo que houverem aervido de addidos. gratuita
mente ou' não, em qualquer repartição, sanc3ionou o 
principio de ser conta do na aposentadoria o tempo de 
serviço não pagn pelo thesouro ; é a commi1são de pare.: 
cer que se antorise o governo a contar ao peticionaria 
em sna aposentadoria o tempo que servia como escrivão 
elos feitos da oorôa e fazenda nacional . 

" A commisaíio julga tanto mais competir ao peti
cionaria este direito , quanto em identicss, se não menos 
favorsvais eircumstanc·ias, foi determinado pela reso
lnção n . 1,094 de 5 de Satembro de 1860 que se contasse · 
ao solicitador dos feitos da fazenda de Minas-Geraes, 
Antonio Teixeira Alves, em sua aposentadoria o tempo 
de ~erviço sutorisado pela junta de fazenda de 11 de 
Junho do 1822, o tempo de serviç.e gratuito prestado á.· 
requi•ição dos fiseaes desde 1833 até 1842. em que foi 
novamente nomeado, e o tempo em que esteve sem exer
cício em virtude da demissão que foi ·seguida da tein· 
tegl'ação em Junho d@ 1849 

c: Quanto ao direito que allega o peticionaria ter á 
gruti!icaçiio da que trata o art. 42 do decreto o. 2,343 
de 29 de Janeiro de 1859, é a com missão de p~recer qne 
desde que el!e _u o~sa ser aposentado com o ordenado por 
inteiro, por conter trinta snnos de serviço, est:l. nas con
dições de merecer ~ssB watiíicsção, se o governo o julgar 
d1gno dess11 grsca:, na fórma do aviso n. 1 91 de 4 de Maio 
de 1860, onde se est abelece que a concessão de uma tal 
gratificação é objecto de gnwa, e não direito absoluto do 
empregado que pretenda obtê-la, ainda que conte trinta 
ou ma's annos -de serviço. 

~ A ccmmi~são condne offerecendo o seguinte pro..;_ 
jGcto: · 

"A asserob)éR. ger?.l rewlve: 
~ Artigo u n,co. O g"verno é autorisado a applioar 

:i anose-1Ü1cioria do orncu; edor . fisnal da the•ouraria de 
faz~nda de Sanl;e.-Cstharina, PolydDro do Amaral e 
Silva, a dispesição do decreto n. 1,094 de 5 de Setembro 
de 1860, quanto P.O t Em;:>o !'\ID que o mesmo se.rvio como 
óscrivão dDs feitos da fazenda naquella província ; revo• 
gadas as disposj.ções em contrario• 

< Sala das commissões; :?. de Agosto de 1.86~. - Do
m íng (• S fod Nogueira Jt1guaribe,- Fiel de Car.,~!ho.
Per~ira Franco . > 

ADMISSLO NO QUADRO DA 1• CLASSE ilO EXERCITO A. L, · 1:; 
TORRES. 

" A commissão de m&rinha e g uerra, a quem forão 
pTesentes o requerimento e mais papeis concernentes á 
pretençiio do m~jor ref"rmado Luiz Xavier Torres, que 
pede !:o ·Jorpo legislativo a sua reintegração na l' classe 
do exercite•, é de parecer qne quando mesmo a presente 
pretenção não fosse burlada em justiça, como de facto . 
é, bast, rião os b~ns e import~ntes serviços prestados ao 
paiz pelo snpo1i~ante em differentes épocas e provincias 
do Imperio, para que a sua supplica mere•_,es•e toda. a 
attenção; pelo que entende a oommis•ão que o requeri-. 
manto do supplicante deve ser deferido , e por i>so tem 
:a honra de apresent&r á camsra dos Srs. deputsdos, afim. 
de que entrê em discussão e seja convertido em lei 
t:egninte projecto: 

« A assembléa geral resJl\'d :. 
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c: Art. 1.• O go'l'êrnO nl!a autorisado a ~andar i_n
clnir no quadro da primeira classe do exerc1to o n'l&JOr 
reformado Luiz Xavier Torres; como aggrt>p;ad., áfar~a 
de infantaria até qne haja vaga; devendo o. re. ert o 
major ir buscar o seu lugar na ee.cala. d~ ant1gutdade. 

c Art. 2. • Fioão revogada.a a.a d1spost~oes elll contra· 

rio; Paço da camara, 1 de Ago•t~, de 1862.- Carlo1 da. 
Lw,.:_ Cruz Machado.- Lamtgo .osta. " 

O Sa. MnTilll Fu.Nmsco (pela ordem)~- Sr .. pre
sidente pedi a palavra para propôr a prefereneta na 
sessão de hoje da discussão dos additi •os ao orçameutQ. 
(Apoiado1.) _ . . 

Entendo que nossos trabalhos estaomrutoad1antadoe, 
e que o tempo da sessão está quasi extincto e ~r is~o 
devemos empregar todos os esforços. para que nso se;J>n 
preciso uma prorogação. (Muitos apoaados.) • • 
· A apresentação de requerimentos pôde ser fe1ta depo1s 
de mandarmos para. o eenado o orçamento, t~mos para 
is!!o muito tempo; nós mesmos os deput~dosliberaes.de 
S. Paulo desejamos apresentar um. requenmento telatlvc
á administração da minha J;'ro~inc1a; ~rém ~ntendo que 
esta mataria não deve preJUdicar a discussao do orça
mento. (Apo1ac!os.) 

O Sa. Cauz MAciU.no:- Eu estou prompt~ 11, v~tar 
pelo requerimento, mas s6mente na 2' parte da ornem 
do dia de hoje. 

O Sa. Ronarco SILTA:-Eu voto tambem pela ~, 
par. te. 

O Sa . MuTIK FaAI!msco: -Acquiescendo aos de
sejos dos nobres deputados. proponho que~ 2' p~rte d:!i 
ordem do dia de hoje seja emprej!;ada na discussoo ilos 
add1tivos ao orçamento. (Apoiadru.) 

Consultada a camara, resolve pela !lffirmativs. 

REFOl\lliA ELEITOil.I.L, 

O Sr. Cruz Machado: -Sr. presidente, julgo· 
me orgão da opinião do paiz, em sua grande maioria, 
apresentan!fo ã consideração do corpo l~g~slativo um 
projecto que tem por fim restabelecer a eleiçao por pro-
vincias · 

E' uma dessas iiféas que por sua ímportanoia tem oc
cupado a ~ttt9nção de todos ; basta pois ser enunciada 
para ser comprehendida. 

Cada vez ~efortifica mais em meu espírito, peln obser
vação dos faetos que se succ~à.em sem interrupção, :> 
convicção liiUe tenho de que a eleição por di•trictos, longe 
de consultar a verdadeira representação do paiz, a deB
natnra, tornando- se um>< fonte perenne de discordins nas 
loca lidadas, sendo preju Hcial nos prínci pios e aos gr~m~ 
desinteresses do peiz,sacrificados a outros menos nobres 
que não devíão estar na al •.ura da determinar a e~pressão 
daa urnas, e é inoompativel com a existencia de gover
nos estaveis , que se deri iquem ao desempenho da ele
vada mi ssão de estudar e ntrend~r aos melhoramentos 
reaes do l iDperio e das proviucias, e ~ão a sat1ação de 
prAb.nções, não poucas vez~s caprichosas, em msuifesto 
prejuízo daqnelles. Estou finalmenta convencido de ~ue 
s eleição por d1strictos ha de "er fatal ás instituições, 
deg~o-rsudo-as, estrn~ando as. (Muito• apoiados.) 

O fereoendo á apreciação da IJ&mara um projecto neste 
sentido, invoco o concurso dos e>forços da todo• que 
como en estão persuadidos de q 11enão é possível continmn: 
por mais tempo o regimen de eleícão por distriotos sen3 
grBve detrimento dos intere•ses collectivJn do pniz e du, 
ceus" do sy•tema repres~ntativo entre nós. (Apoiados e 
l'lllo ap ··i~ào:.) 

.i!..quclles que nutrem convicções <1ontrarlas, se conse
guir~m impedir que a idéa do projecto se oonverta em 
lei, oarregaráõ cem a responsabHidode dos males resul
tantes do actu&l regimen, que, fazendo calar OB princí
pios e 06 intares3eE permanentes, darã. quasi sempre 
ganho de !)ansa a motivos transitodos. 

Pa•serei a ler o p~ojecto . (Lê ) 

f 1Jura'11te a leitura muitos Srs . deputadQ• cl<lo apoiados, 
e o,;,tros dão r-ito opoia.dos,) 

O Sa. SILVEIRA. Lono:- Lego · vi qns não podia ser 
sahat-erio de ont:ro jaez. 

o Sa. CaUJ MAcHADo :-A idãa do projecta, amad~ · 
reoida pel11. experienoia doa factos, é digu11 da maio~:·· 
attenção. 

O Sa. Pus :BuuTo dá um. apayte. 
O Sa .. Cauz MAcHADo:- O npbre deputado por ~e!

nambnoo chamava fl lei dos oiroulos lei da gnerra .01vil •. 
Sr. presidente, peç~ a V Ex. que remetta oprOJ?Cto,.. 

depois de julgado obJecto de deliberação, li oollllillsi!OO. 
de oomtitalçâo e poderes. 

Vem & mesa. é lido, julga~se objec\o de deliberaçlio, .. 
e vai ã commi•são de Pferes, a pedido de seu autor, o. 
srguinte proj•.cto : · 

c A assembléa geral legisla ti v a decreta : 
c Art. 1. • A eleição de deputados á sesemblé.a gera!l 

e membros das assembléas provinoiaes será fe1ta pol' 
províncias, procedendo· se á apuração geral d<!s_ votos 
quarenta dias depois do marcado p~r~ a reumao d~s 
collegios eleiioraes nas ca~a:as mnn~o1paes das copx: 
taes, e na capit~l do I~p(mo a a~uraçuo geral .los vot-oc . 
de lia e provínCia do Rw de J aneuo. 

c Art. 2.' As disposições dos decretos da 19 de S~ 
tembro de \855 e 18 de Agosto de 1860 sobre incomp~~ 
tibiiidades dos fnncoionaríos nelles men.::ionados oonti·· 
nuaráõ em vigor em rela_ção a?s _territorios em que 
exercerem autoridade ou JUrtsd!GÇao. . 

c Art. 3.' Ficão revogadas as disposiçõas em contra
rio. 

c Paço da camara dos deputados, 2 de Agosto de 
1862.-Anlonio Candiclo da Cruz Machado. ,. 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES. 

O Sr. Villela Tavares:-Sr. presidente, tenh;:, 
de apresentar à con~ideração da can;'ar.a um requerimento 
sobre objecto que JUlgo tanto _ma1s Importante qna_nto. 
desde muito tempo, com detnmento da causa publica, 
tem dado lugar a uma especis de conflicto dejurisdicção 
entre o~ poderes espiritual e temporal. 

E' lamentavel, Sr. pre~.idente, que os bispos do Im .. 
perio estej ão em desaccôrdo com o g~verno ÍI!lpefi:~l. 
E, como este requerimento, aprese1:1taao_ sem que SeJaO 
ditas algumas palavras em seu apolO, nao poder~ eLa· 
mar como desejo, nem a attenção da casa, nem a do 
gov~rno . o que é meu fim principa.~, consinta V·. E~. 
que eu faça algumas, poucas, cons1derações par& JTIStl·
fica-lo . 

Sr. presidente, ~u entend~ que, qn!llq_u_er qu~ s-.ja a 
poli tice que dom me no pmz . essa poltt10a na o pó do 
produzir bons effeitos sem qne sajn baseada na ~ora~ 
(apoiadn.•): tambew não _con0ebo moral sem rehgta.o, lii 
religiiio sem culto, sem a;tares, sem templos e s~m sa
oordotes ; e d'entre estes h>t uma classe que, por s_ufl 
importanoia, por sua. inH_u,ncia, deve m~recer. mmta 
at tenção do corpo legtslauvo e do go·;erno 1m penal . 

Fallo dsqu~lles ecclesi~sticos qnc, collo~ados em t!.i .. 
versas localidadeR d»g dwc~•e9 do lmpsrw , se achao 
encarre;<1;ados de administrar o pão espirií.nal ao povo, 
de emiÕar-lhe a verd.,deira doutrin•, e de moralisa-1o 
mesmo, não e6 com a p:.la vra, como com o seu proprio 
exemolo . (A poia1os ) 

Se 'deegraçadsrnente assim não ~contece, Sr. prei!i-· 
dente, é este sem duvida o fim da cresção das parochias 
e dos paroche:s. ·Apoiodns. t E? vejo C\>~ ~razer9.ue quo si 
toB.os · os bispados do Imperw se ':chao cauom?amen!'.0 
provida e, e apreveito o ensejo p!ir& -fazer_ o devtd~ elt?--· 
gio ao ministario de lO de 1\gc.sto, que tao bem mspi
rado. tão feliz foi com a excelle.ntd e.culha que fez do, 
sacerdotes illnstrados e de costume. severos para pr\len .. 
·chhrero ag d!.DCeaes vagas e as' novamente et·ea~a~. . 

Foi um serviço importantíssimo que esse mmlllterw . 
fez ~o p~íz. . 

Mas infelizmente noto, que uma grand.e part: das 
nossas na:ror:hias se achii.o vugas; que os bispos nao 1m 
querem· pôr em ooncnrso, contra ltli expressa, e so têro. 
srrogado o direito perpetuo da nomearem pnra e!las. 
vigarios interinos e encommendsdo•, a té a sacerdotea 
estrangeiros, ip:norantes da noasalingne, costumes e le .. 
gislação. Isso f um mal grave. 

O Sa. F. OcTAYIA.l'iO: - .Acompanhnndo a colonisa-<. 
ção do governo. 
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.O Sa • . VILLELA. TAuus:-Qa.alqul)r que aeja opa
'iecier do governo ou dos -bispoA a este r88peito, eu tenho 
de panderar á casa que os paroohos, conforme minha 
opinião muito antiga, bem ou mal, pela nossa leglelação 
actnal são considerados empregados publíooa, a oomo 
aes não podem ser parochos os estr~ngeiros. 

O Sa. F. Ocuv•ANo:-Apoiado. 

O Sr. VILLEL.l TAVARES: -Sobre esta materia ji 
muit.o se tem discutido, sendo que a minha opinião se 
tonda em argumentos deduzidos dos principios consti
tnciona88, como são os dos arts. 102 ~ 2' da constitui
ção, art. 10 do aoto 8ddioional, e na lfgialação ci•il, 
como a carta regia d1> 31 de Julho de 1805, aviso de 4 
de Junho de 183~, aviso de 23 de' Agosto de 1849, sob 
11. 59, queaetermina que os paróchos, como empregados 
publicas, se deixarem sem licença os seus beneficios, 
estão sujeitos ~ s penas do art. 151 do codigo criminal. 

Ora, tendo já. o aviso _ de 9 de Novem-bro de 1831 de· 
el.arado que os bispos podião dar licença a qualquer es
trangeiro para ordenar se, mas não para exercer empre-
go de cura de almas, ainda que temporariamente, ou 
q-.alqnerbeneficio pdo qual se receba dinheiro da fuen
da publica, etc., creio que a nomea<fão de eeclesiastic!ls 
estrangeiros para vigatios, ainda que interinos, carece de 
fundamento legal. 

Sr. presidente, eu já tenho 0.1to que os vigarios inte
rinos e encommendados são um m~o remedio, porque 
esses vigatios não podem cumprir bem a sua missão ; 
além de que, é opposto, é contrario ao espírito da legis
la~o canonica, que posaão obter licitamente ~eneficio 
eoolesiastico sacerdotes não habilitados por exame, e 
beneficio ecclesiastico de cura d'almas, sem a institui
\JÍÍO canonioa: o que é qne;tão, o que é muito duvidoso, 
se se dá para com .os vigarios interinos e encommenia
dos: Bene ficium eccle•iasticum non pote• I licite,.sine in•-
litutione canonica, obtineri. · 

Mas petgnnto: qual é o motivo per que nos bispados 
do Rio-Grande do Sul, de S. Paulr, e principalment-e de 
Pernambuco, que, como V. Ex. ssbe, oomprehende, 
além da província deste nome, as d~ Alagôas, Pnrnbyba 
e Rio-Grande do Norte. uma grande parte das fregueziaa 
estão vagas e o bispo não quer pô-las em concurso? 

O Sa.llbLLo REGo:- Como na comarca do Bonito, 
onde ha cinco paror;hias vagas. 

O Sa . VILLELA TAVARES' -Qual o motivo deste pro'
cedimento, quando é expresso em lei que, vagando qual
lijner freguezia, seja posta em concurso. e que o provi
mento dos parochos se fo1ça de accôrdo entre os bispos e 
o governo Óivil, guardadas as disposiçõas do Concilio 
Tridentino sess. ~4 . cap. l8, Clemente li, decreto de 10 
él.e Janeiro de 17·21. alvará de 14 de A.bril de l78l e 19 
de Setembro de 1796, resolução de 3 de Setembro de 
1805, no que fôr applicav~l entre nós ? 

Eu não comprehe)l.lo, Sr. presidente, que capricho é 
este da parte dos prelados; mas, segundo me consta por 
informações aliunde . o mc.tivo dessas freguezias não 
t~rem si do postas em coR curso é o seguinte : o governo 
imperial tem entendido, que ae acha autorisado para · 
apresentar em qunl-1ner freguezia sacerdotes que est<jão 
approvsdos,embora não propostos pelos re•pectivos pre
lados para as fregneziss eq que são apresent.ados; os 
b·spos tê!ll entendido que não, ist0 é, entendem, e qnlllltO 
a mim com razão, que o governo Eó póde apreseutar o 
proposto na freguezia em que o é, e não n'ont<a diversa, 
e essa desintelligencia tem produziJo os males de que 
acabo de fallar. 

Para provar que esta é a causa do conflicto, narrarei 
o seguinte facto: vsgorii.o ero 1857 diversas parochhs do 
bispado de Pernambuco, forão pos\as em con;.mtso, e 
entre ellas as de Nnareth e de Santa Luzia do Norte. 
Um reverendo sacerd(ote, a quem não tenho a honra de 
C!lnheoer,e de cujo caracter nada meconstaemdesabono, 
mas creio chamar· se Munoel J<wé de Oli\fllira. Rego, ha
bilítou-se para o ooucnrso, e, apresentando -se a elle, as
siguou em primeiro lugar a fregnezia de Nazareth e 
em segundo a de Santa Luzia do Norte Sendo, porém, 
spprovado conjunatamente com outros concurrentes, 
e eabendo ao bispo o direito da proposta, enten
deu S. Ex. Revm. qu.e devia propô-lo para a fre
guezia de Santa Luzia do Norte, que ella assignára 

em seg1111do lugar, e para a de Nazare\h um outro que 
reconheceu mais idoneo e com ma.ie serviços. O bisp 
obrou em regra. , _ _ 

O gov~rno, !!Orém, o que faz 1 Trocou as propostas, s 
nomeou para Na.~&reth op8dre proposto para a freguezis 
de Santa Luzia do Norte. 

O bispo julgou-se prej11dicado em a~ns direitos, en
tendeu, quanto a mim com todo o fundamentê, que e 
governo não padia trocar as propostas, e negou a oolla· 
ção 80 padre apresentado 

Offici?u, porém, 8o governo respeitosamente, fazendo
lhe sent1r com a moderação propria do seu caracter que, 
nem pela legislação antiga, nem pela mo~&rna, o go
verno podia apresentar para qualquer fr~gnezia um pll· 
dre que não fosse prul'osto pelo prelado diocesano; que> 
essa proposta era um direito seu, em vista do alv. de 
14 de Abril de 1781, pelo qual eontinuão a regular-se os 
concursos, e em virtude do que dispoem as leis de 22 de 
Setembro de 18~8 e 14 de Junho de ' 8V Este officie 
do bispo <ie Pernambuco é da data d;, 9 de Juuhode · 857. 

O governo imperial, podendo desde logo acabar ~ 
questão, deixando de apresentar outro parooho para Na~ 
zareth, e mandandll pôr novamente em concurso essa 
fregnezia, p• ra o que procedia com direito, terminadS$ 
assim as dif!buldades, em que mal avisado se collocãra9 
não esteve pela representação do bÍi·po, de•xou de atten
der ás razões por elle produzidas em sen citado çflicio, 
instou para que désse a collação ao padre Rego, e O· 
bispo, firmado no seu bom direito, lb.'a negou, ponua-. 
rando de novo as razões por que n1io collava o apre-
sentado. 1 

Assim tem continuado este negocio desde 1857, sem 
que appo.reção outros motivos, quer da parte do bispo 
de Pernambuco, q~er dos outros ioteressRd.os, pan que 
continne esse estado de consas, ist•) é, para que se não 
ponhão em concurso as fregueziaa vagas. Parece, pois, . 
que o pensamento dos bispos é obstar ao ooucnrao até 
definitiva decisão dessa questão de Nazareth. 

Ora, Sr. presidente, por maior que seja o respeito que· 
eu deva ao prelado diocesano de Pernambuco, por ml!.is 
affeição que eu tenha a esse respeit&vel •nc.\ão, que tem 
encanecido no serviço da igreja e do estado, não possa 
deíx···r de fazer algum reparo no pro~;-e·iimanto de S. Ex .... 

O Sa . P .• a.AHGUÁ: -Apoiado, 
O Sn. VILt.ELA To~.vuEs:- ••• porque, seja qual fôr 

a decisão que tenha o governo de da ,- .. fosse qual fosse o 
estado especial da freguezia de Nazareth, isto nada im
porr.ava ao concurse das outras fregueziaa. (Apoiados.) 
s. Ex. que procedesse a respeito das outr'·l S freguezias 
co o procedeu a raspeito da de Nazareth Porém in
frigir a lei . não pôr em concurso uma grllllde parte daS' 
frBguezias des;e bispado, po?que o governo não decidia 
o mg<Jcio de Nazareth, import-. nada menos do que dei
xar de cumpr1r nm dever geral e absclutc; pelv só facta · 
de uma destntelligenoia entre o gov'3rno e ::;. Ex :í.cerca 
do provimento da parochia de Nazareth; importa nada 
ITlenos que dizer :-emquanto o governo não íizel isto, eu. 
não cumprirei a lei, etc., etc. 

Nc.o podendo pois continuar este estado de cousas, jul
g uei conveniente apresentar um requerimE-ntO, cuja pri·· 
me ira parte tem por fim sr. ber do governo os motivos 
por qne não têm si to p6stfis em "oncmso as fr~gmzías: 
vaga" do Rio Grandi do Sul, S. Paulo e Pern;;mbnco. 

O Sa. BARCEL!.os: -As do Riõ-Grande têm sido poso: 
tas a coneurso. 

O SR. VILLELA TAVARES:-Estou informado qnenão., 
bem como as de S Paulo, salvo se as informavões q~ 
tenho não são exaotas. 

Vamos agora á questão de Nazareth, 
Tendo sido lenda ao conselho de esta<l.o, eBBB questão, 

seguudo me consta , tem produzido um confiicto lamen o 
tavel sntre o bispo de Pernambuco e o governo imperial~ 

Pergnnt~·se: 1 • O governo imperial póde Bf>esentar 
para uma freguezia, como par,Jcho, sllcerdote que pnr~t 
ella nãu foi proposto pelo bispo? 2.' Quando o governo 
imperial apresente esse ~acerd.ote, sendo entra nós a 
collação necessaria e não livre, o bispo é obrigRdO n dar
lhe coll;; ção? 3.' O sacerdote qu~, não sen<: o p~opost<J 
para c8rta fregnezia, ·obtem a sua apreaeLta_ção neass; 
fregue!l:ia, recorrendo a meios illioitos, póile obter 1!. 
oollaçiio? 
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Sr. presidente nesta materia o que regula é alei dir 
22: de Setembro de 1828; e o alrará, chamado das facul
dades de 14 de Abril de 1781. Vejamos se o governo, 
armado com esta legislação, pôde decidir o negocio do 
modo por que o tem entendi~o. 

O q•.e diz s lei de 1828 ~ D1z qua compe~e ao g!'ve':llo 
expedir pela secretaria de eatado dos. nsgocros. da lustlça 
cartas de apresentação para benefic10s eoolesrastwos de 
curas d'almas, sob proP\)sta dos prelados, na fórma até 
aaui praticada. 

'como devemos nós entender esta expressão M {órmrz 
até aqui praA.>crzdrz ~ Se .u duvida na fórma praticada até 
22 de Setembro de 1828. Mas vejamos como até então 
erão providos· oa beneficios eoolesrastioos de curas 
d!almas, 

Antigamente os reis de Portugal tinhão o direito de 
prover os bmeficios ecclesiasticos de curas d'all)las por 
tre~ molas: 1•, havendo concurso e prop :•sta do bispo 
:re:peetivo, na fórma do alvará de 14 de Abril de 1781; 
2•, nomeancl.o o sacerdote que bem lhes p!Fecia para 
vigs.rio de qualquer fr~guezia, sem mais dependencia ou 
condição que não fosse o exame feito na mesa de con
soieuciH, e ordens, approvação, et3.; a•, provendo, como 
lhes aprouvesoe, independentemente de exame, qualquer 
prasbytero que julgasse!I' apto para reger uma parochia. 

Mas em virtude de que direito os reis de Portugal 
podião fazer assim eoses provimentos? Por vir tu da dos 
privilegias que tinhão como grãos·meotres da orderq, 
de Chásto. 

Mas p~rgnnto: foi aoeita a ba1la de Leão XI1, que 
concedia os privilegias do g rão .. mestrado da ordem de 
Chrlsto ao imp Jrador do Brazil ~ Creio que não . Por 
con'e'luenaia, não é como gr ão-mestre da ordem de 
Chri~to quq o imperador nomeia os sacerdotes para 
benefi>Jios ecJle;iasticos, mas sim por força do art, 102 
S)2• da coustltniçlo do imperio, qus diz; O hnperador é 
o chefe Jo poder executivo, etc.: são suas pri •cipaes 
attr.ib:úçõi:s : - nomerzr bispO$ e prover os beneficio, 
lCCleSi:!S !ÍCJS .. :. 

Mas, des:le que foi receb\do o Concilio de Treuto, 
desde que vigorá<) a lei de 22 de Setemb~o de 1828, o 
alvará d~s faculdade> e outras dispo>ições que regem 
esta mataria, é cla~o como a laz m eridiana que o di
reiw qua t~m o pode~ executivo de nomear sacerdotes 
para cmr;;;s d.'dmas, e geralmente fal'ando de prover os 
ban06.eül'l ec0lesiasti~os, .está snbordinado a essas leis, 
do con~rario dÍ.-se u:n abmrdo, e é aabido que sempre 
assim te tem entendido a nossa constituição. Onde, 
entre >:: ós, d-~?·lis da co:r,stituíção, já houve um parocho 
nomeado sem exama o proposta do Nspo reapeativo ~ 
Creio que não ha exemplo. . 

Mas quer ,g entender agora o alvará das faculdades de 
um modo differ0ute daquelle por que todos o entendem. 
Tem .. se dito que a disposição do alvará. não ~nvolve mais 
do que umr; recommendação, isto é, que a proposta dos 
bi1pos nãcJ deva ser considerada s~n1ío como mera infor
mf!çlb, que o p;ove~no póle p·~escin:iir dessa jnformação 
e nom:-.ar pam paroehGs os sacerJotes que farão appro
\'ados, embcr~; trcoando as propostas. 

En peçc• licença f, casa para l~r esse alvará, afim de 
con.,encer os in .. r adulos de que elle não se presta a 
seror,õh,mte iutellig;,noia. 

Cum ?re notar que o al vará -.e acha copia<lo nos Apon
tamm!o• d• legülação do Sr. conselheiro José Antonio 
da. Silva Maía. Eu não achei-o no corpo da legislação 
ex1stente na casa. 

S. Ex. antes de transcrevê-lo diz o seguinte: 
<. Ü3_pronmentos e apresantações (das beneficios ec

cleslastlCos) devem ser feitos sobre propostas dos prela
dos, Begundo ?, lei de 2~ de Setembro de !828 : as pro
postas de;em ser fei~as na conformidade dp alvará de 
14 de Abnl de 1781, denominado das faculdades, man
dado 9~servar pelo aviso de 19 de Setembro de 1796, 
resolnçao de 3 de Set ,>mbro de 1805 e lei de 22 de Se
_.tembro de 1828, art. 2·, S) U. » 

O alvará é concabido nestes termos sendo dirioido ao 
'bispo do Rio de Janeiro D. José J~aquim Justiniano 
_llasc•Rrenhi''' , etc.: 
. «.H~i pJr ha::n,etc., etc., conceder-vos faculdade para 
q!le., •• possais propô~-me ~ me pr:Jponhais para as dig
Drdades, conesiaa, v•garana•, beneficios cur·aào: e sem 
cura, e mais cargos ecclesiasticoa ·que tiverem vagado 

depois do priJneiro dia da vossa residenoia nelle, e daq11 i 
em diante vagarem, os olerigos vossos diocesanos que 
para · cada uma d11s ditrzs dignídaà11 • bemftcio• · "o' pari• 
cerem mais idoneos, exceptuando bómente o aroediago, 
por sel'.na vossa Sé e a primeira dignidade, que em todas 
as cathedraes dos bispados ultramarinos reservo para 
minha immedíata apresentação; · E, para que vossas pro· 
po~tas sejão sempre feitas com o devido acerto e justiça, 
!ogo ·que receberdes noticia da vacancia de alguma das 
dignidade~ , conesias, vigararias ou de algum dos men
cionados bmeficios.currzdos e sem cura, mandareis affi:z:ar 
editaes, para que no termo de 30 dias improrogaveis 
conoorrão a elle todos os olerigoa que o pretenderem, e 
vos offereção •eus req_uerimentos; instruidos com toda& 
as certidões e dMumeutos necessarios, ato., eto. » 

D.o simples leitura que acabo de fazer vê · se qne o 
alvará quer que os bispos prooonhão, mediante exame 
e concurso, para cada um dos benefioios vagos os sa
cerdotes que lhes parecerem mais idone!ls, e as expressões 
- pnra cada uma das dila• dignidades t beneficios -
provão claramente que o ai\' ará quer que os bispos de
terminem, espemfiquem nas propostas as fregueziaB 
para q;~e ell~s julgão idoneos os conourrentes. 

Feita assim a proposta, com tres nomes, ou hoje com 
meuos, em virtude da provisão de 30 de Agosto de 182'7, 
o governo e•colhe e apresenta á oollàção um dos pro
pa~tog pelo bispo em cada freguezia. 

Mas da letra do alvará se póde tirar a COU()lusão qua 
ba~ta a approvação e proposta d:~ bispo para que o go
verno apresente o propos~o em qua 'quer freguezia? Ser§. 
indíffereute que nm sncerdote proposto seja parocho nesta 
ou naquella frsguezia ~ Sa.lta aos olhos a resposta, que é 
contraria a e>sa iutelbgancis. que se quer dar ao alvará. 
Os paroohos, como todos nós sabemos, exercem nas res
pectivas parochiasuma pa~te dajurisdi~ção episcopal que 
compete in totum aos bispos. Qualquer g_ue seja a sua 
origem, ou sejão considerados de direito divino ou hn
mano, ~stão subordinados aos bispos, são pastores de 
segunda ord.;m. 

Ora, Fendo !lssim, como se póle aimittir que seja 
parocho de um,a freguezia um sacerdote que, embora de 
excelleute> qualidades a muitos respeitos, o bispo não o 
quer para ella , o bispo não o considera apto ou idoueo 
para administra-la , para rege-la convenientemente! 

Póde, Sr presidente, um padre ter muitas habilita
Ções . e'ta~ mesmo no caso de ser viga rio em tal fregue
zia , m as não em outra, onde por circumstanoi~s ntten
divois p61e ;üio ser conveniente que e\lo seja parocho. 
O numew ile amigos ou inimigos, a panntella, os fac
tos desse padre, suas op\niõeg políticas, etc , emfim mil 
oircumstancias p~dem dar-se que justifiquem a não pro
pasta delle para tal on tal freguezia, sendo tambem para 
ponderar qu cl para as melhores fregu61:ias (e alei o quer} 
sejão propostos de preferencia os que têltl mais serviços. 

Sr. pre.;idente, desde m.;,to tempe estudo estaques tão, 
afim de de >cobt·ir os motivos em que se tem fundado o 
govorao para resolver esta materia do modo por que 
até aqui a tem resolvido, e declaro que ainda não encon
trei um escriptor de direito canonico e ecelesiastico, um 
só bispo, uma só opinião autorisada, que não pense 
como eu me· tenho pronunciado. 

Q.rando suscitou ·se a questão de Nazareth, o bispo 
de Pernambuco conGnltou aos Srs. conde de Irajá e mar
quez de Santa- Ctuz, arcebispo da Bahia, duas illustra
ções, como todos sabem, duas autoridades muito res
peitaveis e competentes. 

O Sr. Ci,nde de Irajá respondeu que não era objecto de 
duvida; que o go\terno não tinha o direito ile trocar as 
propost~.s. (~poiatos.J 

Quaut•l á opinião do finado arcebispo da Bahia, o 
illustre marquez da s~nta-Uruz, tão versa.do cc•mo era 
na sciencia da Igreja , a quem prestou t ão relevantes 
serviços , eu a tenho, e peço licença á casa para. lê-la. 
Dizia S. Ex. : 

c Em semelhante casOIIí, na verdade inaudito e sem 
·exemplo , eu sobrestaria na collaçíio do padre apreseu
tado em ·uma freguozia para a qual uão fôra proposto, 
e faria re•peitosamente observar ao ministro da jus
tiça o ellgano ou equivoco, que sem duvida escapou§. 
sua secretaria, no expediente dessa apresentação, visto 
como as leis que regem sobre esta materia só dão ao 
governo o. direito de escolher um dos tres candidatos, 



.. ~ lhe e,endo :penni~tido ,nem pl'eliein!iir da· propoafR, 1 
Jlem al~ra-Ja com a &ubstituição ··de•individuos qu& · 

, Jiio se achão comprehendidoa ··nella , como agora 
acontece ; além ,de lj,Ue , o opp0!1itor que <é idoneo 
para ~ua:r unia freguezia ·pôde não ter a necessaria 
,oapactd!ide para curar ·outra , confor-me a imporhnoia 
e cliU)goria de ambl!.ll, e este juizo só pertence ao.poder 
•p~t~l. Parete~me J?Oisq_tie o.procedimento .do governo 
~~ .mt~uamente arb1trano , ·e sómente proprio para 
mtroduz.ir a confusão no governo da igreja e tirar a 
farça moral aos primE~iros .pastores. - l' .de Maio de 
1867. , . 

Eu não quero gasta:r mais tempo nem cansar • a ca
. m~ra com citações: seja- me Eó permittido citar as pro
prlas palavras do Concilio de Trento relati<amente &. 
escolha dos padres para os beneficies ecolesiasticos de 
eura d.'almas Parece-me que é na. sess. 24, cap. 18, 
que se expressa assim : < E!I) his episcoput eligat eum, 

-fUBm cmteris magis idoneum judicaverit. ,. 
Em vista, portanto, do que fica dito, me parece que 

eu p~sso resolver o primeiro. ponto da questão que esta
lleleCI de modo negativo, isto é, o goveroo não póde 

.. aP,resentar como parocho em uma freguezia a sacerdote 
que para ella não foi-proposto pelo reFpectivo bispo. 

Resohido assim esse primeiro ponto da questão, a 
solu~ão do segundo torna -se fs.éil, porquanto, hem que 
~ntre ~ós a collação eej a necessa.ria e não livre, todavia 
Isto_ nao quer dizer que o bispo seja necesoariamente 
obrigado a collar em um beneficio ecdesiastico de cur11 
d'almss a qualquer padre que o governo spresente. 

Para o provimento das fre!2uezias ha cercsc; regras, 
·eertaR condições determinadas nas leis canonieHs e civis; 
preenchid11s eUas e feita a apreeentaQão pelo g(;vemo, 
a eollação é necessafi~>, , é indispensavel. O bispo não 
péde :r:tega-la nem retê-lá. : mas, quando se condições 
das le1a se não verificão, como forçar- se o bihpo a dar a 
eolia.ção? Quando o sacerdote não foi proposto pelo bispo, 
como querer ee que elle o colle na qualidade de p~rocho! 

Entendendo assim este segando ponto, peço tambem 
D? requerimento que vou npresentar que o govGmo nos 
d1ga v e3tado da quBstiío da f<Fgnezía de Naz"rdh. . 

Termino zqui, Sr. presidónte .... 

Yozss:-E o terceiro ponto ;..sqneceu-ee? 
.O Sa. Vn.LBLA TAYAnES :- Ah! eu t inha -me esqus

~ido de tratar <lo terceiro pontQ. Se V. Ex. permitte 
llllais duas palavras, sati~farei a ease dever. 

~a Sr. pre•idente faz signal aflirmativo.) 

Eu tinha estabelecido como terceiro ponto da questão 
o seguinte; se o sacerdote propoeto pelo bi<po pa ,·a uma 
heguezia, e promovendo empenhos v meies per conse
I!Uencia pouco lícitos, pôde ser apresentndo ·em outra, 
devia obter a collação. 

Sr. presidente, ha um crime previsto na legislação 
eanonica, a simonis, que, ccmmetti<lo pelo -sacerdote 
t~ue pretende qualquer emprego ou beneficio ecclesiF.s
!ico, é punido com severas pens9, sendo um11 dellils s 
mbabilidade, não só para ser instituido no beneficio 
simoniacamente obtido, como tambem para conseguir 
outro. Não estou agora bem presente em toda e3sa le-
gislação; mas recordo- me que entre as bailas e decretos 
JK!Utificios ha nma do senw padre Pio V e a ext.rav. de 
Paulo li, qne prínoipia Cum deteslabile de simo11ioco, eto., 
além de outras que annullão os actos de jurisdicção 
exercidos pelo padre suspeito deste crim<~. · 

Um sacerdote que recorre ao patronato, que promove 
empenhos para obter um bsueficio ecclesiastico de cura 
à'almas, sendo apresentado. p5ra freguezia diversa 
~uella que o bispo qui~, p!irece ql'le commette o crime 
de simouia .... 

O Sa. CoRRêA. DE OLIVEIRA~-Na província sabe-se 
~ue isto não se pôde entender com o Sr. padre Rego. 

O Sa. VILLBL.l TAl' ARES:- Se esse sacerdote tem em
.pregado taes meios para obter a apresentação do benefi· 
1icio de que se trata ... nãoaf!irmo, nem11ego. Não o conhe· 
fO, não sei desses factos ; mas o qne sei, o que posso 
aftirmsr é, que Ba correspondencia havida entre o bispo 
de Pernambuco e o go'ferno imperial ha o quer que seja . 
a este respeitO. , 

Ora, crendo o bispo que a apr~sentação desse padre 

ctllf~ .Nazare~h · é resultado de.simonia .... dQ'fe colla•io! 
Cre1o· que nao. 

. 'A ·moralidade publica , a disciplins ecolesiastica , 
. opptkl~se. 'R que assim ·por esses meios um ucerdote "q
.nha ·a aer parocho. 

(H a diver1o8· apartei). 
Agora sej-a .dito de pssaagem, se . eu consnltasse s6 · 

!mente. os-impulsos de meu-coração, se ·eu quizeoae ceder 
nesta .materia a algumas peaaoas, e entre outras a uma 
que me honra com a sua amizade, nada teria dito :a 
este respeito ; mas, Sr. presidente, trata-se de salvar os 
princípios, trata-se de uma questão de direito, trata; se 
aa defesa das preroga\ivss da igreja, e eu não posso 
sacrificar esses princípios, esse direito, essa defesa a oón- , 
siderações de outra ordem. 

Além dioso, é assim que sempre me tenho pronunciado, 
é essa a doutrina que ensino na minha cadeira, ··que se 
acha consagrada em meu humilde compendio; não posso 
pois, como deputado, ter outra linguagem, ser con:tra
dictorio. (Mui to b1m ; muito bem.) 

Vem §. mesa, é lido, apoiado, e fi~a reservado para 
oooasião opportuna, o seguiu te Ie'luerimento: 

c Requeiro que se peção ao governo as seguintes infor
mações: 

< Por que motivo os bispos de Pernambuc0, S. Paulo 
e Rio-Grande do Sul não têm posto a coneul'!iO as paro
chias vagas dos seua respectivos bispados. 

• Qual o estado da questão ou confficto h a>ido tmtra o 
bispo de Pernambuco e o governo imperial ácerca do 
provimento cecwnico da fregnezia de Nszsrech. 

<'Se hem·., consulta do conselho de estado a. este res
peito, e qual o Eeu parecer. 

~ Sala das ses~ões, 2 de Agoato de 1862.-Villela Ta
vares ~ > 

CRE;,ÇÃO DE UM.l NOVA. PROVINCIA, 

O SR. PaESIDEiiTE :-Tem a pala,vra o Sr. Ferreira 
da Veiga; JG;-; lembro ao nobre deput~.do qne faltão 
poncos I • ,f nu tos pt! ra í:indm."· E e a hor.;::. a~~S~.~ n~_;·,ita para a 
apresen_tacão c ju•ti6cação de reguerimentor· . 

§r. Fe~Ji·eii?S ~~2.t. Vei~a :-Sr.. prE:s~.:i cnt0, orgão 
ds ''ont~v:te dü y_nasi todos os h4bit?!ltes d.o i/ul de I~inus, 
tenho a honra de offerecer 9. cons}.dera\,!ã.o ds Jam.ars. 
um p~·ojecto, cuja ar1opçao tende a deterro i.n,;r o desen
volvimento, a prosperidade dal{nelle rico torrão do Im- . 
perio. · 

o,·gão dos sentimentos d& meus conterraueos,,,eu, par. 
tilhand.o suas legitimas &s pirações, tenho o pi·-.zer da 
apresentar a de ojnizo esclarecido e impa,·c ' aldil.c~mara 
dos ::lrs deputados &Uó\S j1~si;as !Upplicas. A _, dé;; da 'di· 
visão da pr·r,vinoi ~t dB Mínas-Geraes em c~ntroB mais 
circumecriptos, onde s. acção do governo possa gyrat 
benetiaa em c;rculos mais limitados, on:i. e a acvão do 
governo pos;;a desenvolve1· cs ge;:meJ!S de riqueza que 
ella possue, não é uma idéB nova. Apresentad~. pda priQ 
meí.ra vez nest~ casa em 1843 pelo finado comeibeir~ 
Bern-..rdo Jacintho da Veig:1, desde então tem sido 
acolhida benignamente por todos aquellss sob'e cujos 
snimos não domina a consideração mesquinha de per .. 
tencerem a um.a vasta, populosa, mas infeE~ província. 

O Sa. SILVEIRA Lono:- Saiba que muita gente com
partilhll desta .rnes'iuinbaria. 

O S». . FERREIRA DA VErGA.:- Desde então, !Wolhid& 
beni;,'Damente por todos os que não p?.rtilhão essa opi
nião, tem sido considerada como uma id<ls grande, ge
nerosa e fertil em bons resultados; posteriormente, em 
1854, das comarcas do sul de Minas vierão innumeras 
representr<ções, que chegárão a este recinto, e nas quseg 
se pedia que essas comarcas fossem elevadas á categoria 
de província.... · 

Uu SR. DEPUTADO:- Não sabião que asneira fa.tião; 
O Sa. FERREIRA DA V EIG.&. :- ... e a illnstrada de

pntsção do Rio de Janeiro, a cuja frente oe col!o~~n.o 
muito honrado e muito digno deputado pelo mummp10 
ne11tro, reconhecendo que não se podia conservar, ~omo 
está, uma provincia que tem uma população supano: ~ 
1,600,000 habitantes, espalhsdos sobre uma superfi01e 
de cerca de 15,000 leguas qusdradas; reconhecendo que 
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CD absurdo n-1 systema represeata~ivo man<lar ~~as 
ao psrh•me-,,_to ~O ·depu_tados, quautio ?utru pronno1as 
o8i!lio repre•~n~sdas aqui por um 8_6 ; alllustrada .. depu\a
'\)io do Rio ci~ Janeiro, digo, ap~ll6ntou um prOJeoto .••• 

o Sa. S!Ll'BIU LoDO: -Admira que seja um Mineiro 
I} UI> diga i• m I 

O :~a . Fna.EIU. xu. VEIGA: -0 que admira-me é 
I!Utl h~jãu Mineiros que impugnem' esta medida. A U
lus&rad~ depntução fiu~nse, oomo dizia, apreunto~ 
illiD prOJHCtU .. .. 

O SR. "-ltcVEIRA LoBo:- E' e eernpYe foi beneli.oa a 
bfine•tcis de Minas nos negocioa do Estado. 

O Sa. FEBREIB.A. DA V BIGA .- Se o nobre deputado 
tem por iim perturbar-me, declaro que não consegue o 
1eu intenr.o, 

O i::\ R. SILVEIRA Lo ao:- Com meus apartes s6 tenho 
<em vi.t•. ver se brilha mais. · · 

0 Sa. FERREIRA DA 'VEIGA :-Apre~euton essa illus
trada deputação nm projecto para que aqueUas comarcas 
:loes8m el«~oadas á categoria de provineia. 

EsRe projecto cahio, Sr. presidente , p·1r circumstan· 
silll> d~ momento; cahio porque nem sempre a justiça 
acomp~nha a razlio (ap oiados e nllo apotado•); cahio 
~projecto, mas não morreu a idéa que oontinnámos a 
lnst•,nt-Hr pela impr&nsa sempre com vantagem sobre 
:aqu-.n .. s que a impugnavão. (Âp oiC>do8.) 

O SR. StLVBIRA Lono:- Niio apoiado; não temoa bi
llola pllra o tamanho de província . 

O SR . Cauz MAcHADO:- Aqui ha de se egtabelecer. 

O ~R SILVEIRA Lono: -Quando se estabeleeer para 
-~orlas, estou prompto . 

O '3n. FoASEC-' Va1111A dá um aparte. 

O SR Fs naEIRA DA. VEIGA:-Eate projeoto tem de 
:aer d iscn~ído : ~mprazo ao nobre depu•.ado para que o 
comb&ta então; est0n agora apenas jb,.tificendo a sua 
:apr~sentação. 

O Sa. FoNSECA VuNNA.:-Aceito oaonvíte qne V. 
Ex. mefaz. 

OS~- FEaatURA DA VE!GA.:-Hoje , Sr. presidente, 
<I}Ue,; generosidade de maus con8id.diios deu- me uma 
~ndeí r .. no seio da representação necíonal, eu a pre~en
~ando eate projecto cumpro um do,er, e dou-lhe• um 
solemne te;.t~mnuho do meu pr<-fundo retonhecimento 
~elo gr~nde favor que me fizerão. favor superior a meus 
:mereciwtiutns (nlto apoiados) , advogando a cauea por 
que cemos juntos pugnado ..... 

UM s ... DEPUTADO:- Q:rer fazer de seu districto uma 
_provinda 

O Sa. FERREIRA l'A VEIGA:- O nobre deputado ainda 
:não l~n o projeoto, como sabe o que elle contém? 

O Sa , SILVEIRA Lono :-Jt. s!lbewos o que el:econtém 
:mesmo •em o ler. 

O Sa. FERREIRA DA VE•GA.: -Confiando na justiça 
<ia canoa que def.;ndo, e na justiça da. camara, creio 
IQ.llB essa causa ~ão s;:r§. perdida 1 Apo•adou nllo apoiados.) 
-~ ulj.;~, Sr. pres1dente, t:r d!t,o qu&nto s~ja bastante para 
JllStwc:.r a apresentaç.ao deste proj euto; todavia ac
·crescentarei que a nova provincia tem renda snfficiente 
!Jlii;'H ma~t~r- se sem que seja preciso pesar sobre Gs 
w ,res pnollcos. (Ap oiado8.) 

O projecto que offereço á con&ideraçilo da camara é o 
;seguinte: (U.) 

!-ê:se. julga-se cbjectQ de de]ibaração, e vai a im
Jl!liDiX pa~E. entrar na orda::n dos t~abalhos o eerniuta 
JfOjacto : ' 0 

c A nssemblé> gara1 Yesohe : 
oc Art. t , • Fica ele;:ado ã categoria de província com 

:a denominação de prov!ncia de M in&S do Snl o tern
tt>rio da província de Minas Geraes c!>mpr~hendído 
~t~e ~a do Rio de Janeiro, S Paulo e GoyBZ, tendo por 
3mntes o no Turvo até sua conf!ue.ncia no Rio Grande· 
este abaixo até as contravertente~ do rio S. Francisoo' 
:a. a]cfinçar a _cordilheira que divida as aguas do mesm~ 
-po 5. FnnCIIICO das do rio I'ara;Uah,rba; e esta abllixo 

desde sua naaoente na mesma eordilhel'ra aW os Hmites 
àa província àe Goyaz. 

c Art. 2 • A nova provinoia ter! pór oapitala citbde 
da Campanha da Princeza, emquanto a auemblé" ra
peoti va não decretar o contrario. 

c Art. 3 • A província de Minas do Sul dari me 
eenadoreé e seis deputados á assem bléa geral ; sua as· 
sembltl• provincial oonatart. de 2B membro~. D •>ll ~ 
ao tu aes senado rei! da província de Mina8 -Gera es BHrlo 
designados por sorte, em sessão do senado, depois de 
e11ncoionada estalei, oa tres que serão considerados da 
província de Minas do Sul. 

c Art. 4. • Os aotuaes 3' e 4• distriotos eleitoraea da 
província de M.inaa-Geraes darão cada um dons Am •e~~ 
de tres aeputados. e o 7' continuar! a dar dons; e a 
mesma província darã sete senadores, e saa assetLbléa 
provincial terá 45 membros. 

c Art . 5 . • A provincia de 1\finas do Sul fies. dividi ela · 
em deus districtos eleitores: o ]•, comprehende-nrtoos 
municípios de Ayuruoaa, Baependy. ChristiDR , hsjnbi, 
Jagnary, Pouso-Alegre, Caldas, Alf•mas, Can.panba, 
Tras -Pontss e Lavras; o 2•, os de P~s,;oo _, .Jaouhy, Hbo
raba , Desemboque, Araxá, Camp ·-Granrle, Prata, Ba
gagem e Patrocínio; continuando a ser apuradur11 de 
1• distrioto a oamara mun•cipal da Campanha da Prin
ceza, e será do 2" a do Araxâ. 

c Art 6. • O governo fica antorisado para ore ar na pro
víncia de Minas do Sul a administração dos cnrr•ina, 
thesonraria de fazenda, qne ser!\ encarregad• t • m bem 
da arrecad:1ção e administração das aotnaes re·. das 
provinciaes, emquanto a assembléa respe~t ,·va D.iio de
cretar o contrario ; e as secretaria'-' de policia e da pn~ · 
sidencia. subsistindo a organioação deota emqnauto 11 

mesma esetnabléa não altera-la. 
é' Art 7. • Ficão re·•ogadas as di~ posiçõPs em e0ntra

rio .- Evaristo Fu·.-eira da Vtig'>. - dg•>.~li••ho .ln;é fi'•r-.. 
roira Brétas. - Antonio Candido da Cruz Machodo.
Joaquim Delphino Rtbttro da ~uz.- J J Tcicu •r" .lu· 
nior. - A Pereira Pinto- Luiz ,h•tonio Vie•ro du S · /.c~. 
- J. M adurcira.- J. M. Pereira da Silva - t;orode de 

.Batpendy._-·- Â. J. Henrigues .- Rvd•·igo Sil-va.- P.no bo
•a da Cunha. - Silveira da Motta- Siqu ••ra Mentiu.
J . J . Fernatuks da Cunha.- Manoel For11a>~du V~ll'!>. 
- Paulino J . S. dl Sou.:a.-Calnz aru.-Dtngo Vei"• ·-
Ftel de UarMlho.- Corria de Olivti~a.- J. O. N•bt(U. 
- Carndro da Cunha.- Lea•1dro Beztrra .- Seryto d• 
Mnc•do. - P•dreira. - Jagu-aribe. - Lame_qo i.-O>ta. -
C<> rlo8 da Lu: - Viriato.- Pinto de Campal .- Me!l• 
Rego.- O!i v~ira Belto.- Silva Nunes .... Rapnso da f :O.
mara.- ,.! , da Costa Pinto Silva.- Rara:; da Belln- Viala. 
- F . .1. Fialho . - Bandeira de Mello.- L Car!os .
Almeida Pereira.- Pa" de Mwdo,.ça . - Simplicio de 
S ouza Menàe>.- Lima e Silva.-F. de A.guiar.- J. d.J 
Ale~~car; com restricção. 

ORDEM DO DIA. 

.!.DD!TI'\'05 AO ORÇUIE~TO . 

Continúa a discnesiio dos artigos additivos no orça
mento do Imperio. 

Vêm mais§. mesa, são lidos e apoiados, os seguintes: 

c: Art. l' (additivo), que ficar& sondo o 12" da pro-
posta: . . 

c Da data da e:xecuçii.o da presente le1 em damt~ a 
faculdade de abrir creditoa snpplementrü·~a, concerltda 
ao aoverno no art. 4" da lei de 9 de ~etembro de 1800• 
só poder& ser exercida a respeito daquellas verbas c\o 
orçamento em que as deepezas são varía_veis po~ eua 
natureza, como sejão a diffurençil dos cambws, os Jnrctl 
da divida fiuctnante, a porcen\agem dlls ,emprega~os 
das estações de arrecadaçíio, e outras d.a mesma ~spec1e.. 

c § l. • O ministro dos negocias da f azenda •JUntará 
todos os annos á proposta do orça il!Bnto da despeza gerall 
do irnperio uma tabella oontendo a nomenolat_nra dos 
servicos comprehendidos na disposição deste artigo . 

c SI 2. • Não dão lugs.r a credites supplementares u 
-verbas do orçamento relativa& a obras publicas. 

c Ar\. 2.' (a-ddltiT-11), que fieará ll6ndo o 13' ds pro-
posta: · 

< O ,go-verno poderá applicar as to'bru de uma~ 11 
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loàtra.s rubrieas da lei do or{l!Lmento 11uando os fttndoa 
"'otados em algumas dellas nito forem bastantes para as 
'l'eapeetiva' despezas e houver precillito urgente de sa
·tiafazê -las. 

c Ebte transporte, porém, não se elfeatuad. seoão do 
·nono mez do exeroioio em dianw, devendo ser deli
berada emJeonselho de ministros a su.a necessidade, e 
'llnlorisada por d6oreto referendado pelo ministro a cuja 
·repartição pertencer a despezR . e seguindo-se as ontras 
·form.-.lidades impostas no• $§ 6' e 7' do art. 4' da lei 
de 9 de Setembro de 1850 para cs creriit011 supplemen
·tares 

« Art. 3' (additivo), que fioaré. sendo o a· da pro
-posta: 

c O ministro da fazenda não poderão ordenar o p~ga
·mento, sob pena je sua resp•msahi lida de, de servi9o al· 
gum sem que na lei que o houver autorisado estejão 
.. eoll8ignadoB os fundoa correspoudentas li. despeza. 

c Art . 4' (additivo), que fiear& sendo o 15' da pro
posta: 

c As disposições do ~ 11 da lei n. 1,114 de 27 de Se
tembro de 1860 serão extengi qas aos cr~ditos P.Bpeci•es 
concedidos pela mesma lei na part!l em qne lhe forem 
appli3sveis. 

c Au. 5' (additivo), que fioarli. sendo o 16• da pro-
posta; · . , 

c A. autorisação dllda ao governo .uo art. 29 da lei de 
28 de Outubro de 1845, e prorogada pelas leis do orça
lneuto po~teríores, p!!ra rectifioar a tarifa e melhorar 
o oy•tema de arrecadaçã(), não com;>rehende a faculdade 
·de >'levar os impostos sobre a impore ação e expor;ação 
com o fim de supptir a insufficienda das r; ndas. 

c Art. s· (additivo), que ficará sendo o l7' da pro
posta : 

c Os lugares que vagarem nas classes de escrip~nra
·rioe e couferentea da alflindega da côr.te não serão provi· 
.dos até que por lei seja fixado o seu numero. 

c Art , 1' (additivo), que ficará. 3endo o 18• da pro
posta: 

c A gratificação que percebem os empregados das al
fandegHs, mesas de rendas e receber!orias, em virtude 
-da tabe.lla n. l annexa ao regnl>'lmento n . 264 de •5 de 
Setembro da 1 8~0, e da tab,,ll~ Baque se refere o § ;o 
do art 12 da lei n. l.l H de 27 de Setembro do me• mo 
·SD•l O, fica desde já incorporada ao ordenado dos referi-
d~s empregados. . 

c N.is f ,, ltas r or molcstia devidamente justificada 
perante os respectivos "hefes os ditos em~regados_pe_r
der~õ dons terços da porcentagem a que ttverEm dtretto 
ae a mo!estis não exceder de seis mezes, e toda a por
·cent ••)(<'m exceden:lo deGse pr~zo. 

c . ~rt . a· (additivo), que ficará sendo o 19' da pro-
posta• · . 

c N .io h"'verá maia do qu~ dous connursos para o pro
virneaw dos lugares das clnsses bf:;iorea . dsa reparti· 
·çõe.s d" fazend., , O e.cce9SO do~ •). es~rtptururo.os do 
ths9ooro e dos erapr~g•Aos da classe c<•!respondente nas 
t heaouraries e outras rGpartições da fazenda fica isento 
. de concurso. 

c Art . 9' ( additi11o) , qne ficado senclo o llO' da 
·propos i.l1 : 

, As dividas de impostos de que h a lançamento, e 
qu~ niio fur<m exig1das dentro do prazo de !linco annos 
con tados do primeiro dia do exercício a que partence
rem, prescrevem contra a fazenda. 

c Art . 10 (ad.ditívo), que fioartí sendo o 21' da pro- . 
pOF.t!l: 

-< A clausule prascripts. na nltima parte do Si. 5' ~o 
nrt. 2' da lei n. 1,083 de 22 de Agosto d~ ll:!t>O nao 
·zer:\, a oplioada lis companhias de seguros existentes -
-F.. de SaUe: Torras-Homcm.-A. 'l. d• Moncorvo e Lima. 
- l'a~lino .! os é Soare• d8 Souza. ~ 

< O govern'l fiQa autori sadc a mandar construir pha
·róca na' barra de Paranagná, e na do Norte da pro
víncia de Se.nta-Catharinn, e para melhorar o actual 
pharol da Moela na barra de Santos. . . 

c Igualmente a despender desde 3!1. a quentt~ de 
l52:0nr·s com uma port a de sobresalente para o dtque 
Imper•al, e com o pagamento da &.hima prestação do 
mesmo dique, corrBRpondente a E. 7,500: . • 

c Finalmente , fi cão em vi got as dtspoB19Õ88 da le1 
.n ~ 83! doJ lG d!l Agosto ile 1855, que havião sino de~. 

T<.niO lV. 

rogadas pelo art. 12 ~ 11 dalel 11. 1,114 de 2'1 cl~ 54!
.tembro de 18RO, e que autoriEárão o governo a da
pender a quantia de 624:0008 como indemnis&Qiio elas . 
prezas dRB guerras da independencia e do Rio da Prata
-Franci•cn ,.,arlo• da Luz.- Jl.uino Lamego Co•la·-
J. A Corr6a de Olioeira. ~ 

c No additivo sssignado por 28 Srs. deputados, àepcill 
Cias p1.la~ras •. rios navegaveis -acoresoente· se:- E 
bBm aeeim para se conhecer. e decretar a melhor linlla 
pela qual se posga bgar o Porto-Noqo do Cunha acs 
vaJles doe rioe Pomba e Piranga.-C,.... MachGIM. » 

c o' go•erno fioa autorieado a despender dentro das 
tor9ss da ':ifra da respectiva verba a quantia de 36:~1 
com aª estrad•s geraes da província de Santa-Uatharina. 
-Ln.mtgo Co• ta. · Carlo& da Luz. • 

• Emenda substitutiva ao additivo da 2' commissio 
de orcameato : 

• § '2. • Para ocoorrer desde já ia despezas com a 
inspec9ão de saude dos r-ortos, e alterar a ta baila an
nexr. ao demet'.l n 2,73t de 23 de J&ne iro de 1881 em 
ord~m a d iminuir-se a de•peza com o pessoal.-Diogo 
Vtiho.-Uorréca do Couto .-A/meida P•reira. » 

c Ao additivo qoe dispensa a escriptura publiea. 
tJa oornpra· e venda de eacr&vos, acores0ente-se onite 
convier: - No mnnioipio neutro. - JCartinho Cam
p os . • 

c A caea. da Santa Misaricordi"· da cidade da Bahia 
fica relevari a da si-la pela compra do predio em que fur.
dou o novo asylo para criação e educação e a.mpa:o de 
ex ·.-ostas e orpnãs desamparadas sob a ue~omi?açao de 
Raoulhimento de Nos~ a Sanhora da M •serlCordia .-TI-
ber·io.-Arag/lo • J[•llo . • · 

c Fica o goyerno e.utorisad.o a indemnisar o magis
trado Maga•hÍ!.es Ca&tro, auditor da me.rinb da cô~te, 
da• despezas da impressão e do seu trabalhll na cod~ti
cação das l•is crimes militares e n~ reda·~ção do _cod1ge 
penal militar, pagando-lhes quantia que fôr ~es1gnaàa 
por uma commissào que nomeará pare exammer esees 
trah;.lhos. Vi>'iato. • 

• D.•pois d •:s palavras-rios navegaqeis ·-diga-se-:
do nc·rte a do scl d,. provinc/i de Minas.-C. B. Ottom. 
-Saraioa. • · 

< O governo fica autorisado a compensar ao Dr. José 
Antonio de M• galhães Castro o tr~balhv e a>o _despezas 
qu" fez com ~- codecção e pub 'i~ação dos proJec•.os d() 
codigo pbnel e ao pro~esso mthtar que oltoueceu ao 
governo imperhlo - ·carta: da Luz . -Lame{Jo Costa.
IJruz M ochado. • 

< O!ferec<mos como addit.ivo o &rt. 13 do projecto 
n . to~ do e.onr• pa~s c, <\1), qne eleva os vencimeotc,da ma
gistratura -B ,ho,,a ch C<•-nha- niogo Velho i- Cala
zans. - Gorrc" de Oliveira. -Ro::irigo .Silva. ·· .4. da Co:ta 
Pin to e Silva .-Pa<.< de J1Cmdonp. ~ 

c Emendq ao a<lclitivo da ~ommissão de orçamento da 
marinha, relativo aos filh<Js m~ncres: . 

• A's palavras - de seus pa1~ - "ccreõcenr.e-se; -re
Terteodo cst~ em beneficio dos harde1ros &obrevtventes 
no caso de morte, ou 1.-g;.J que cheguem ~ ouü oridade. 
-L~n~tg· . Costa.-Cado8 da Lu;:, .- Vorrêa de Olioeira, :o-

c: O gover1;10 m <>Bdari com nrg~ncis l~vo.n!,ar nma 
pcn~e de madeira sobre o R(o -~n.mda, no lugar de~o
mmado J aguara, entre s p;·ovmma de S .. Pao!o e a. da 
Mmns, eeg• J.ndo a planta e orçu1r:euto que Já extotem Illlo 

secretaria o:\o impt rio , . . . 
< Esr.a obra s0r~ executada pela prealdenc1a J.e Mmaa 

ou S. P•ulo, por a:irninistrE9ão ou contr&to, despe~
deado neiJa o go,ernn a quantia de 80:0008 - Jooquam. 
Octavio N•ó •r>.t. - Bré<cu.-A. dt& Gosta Psr.to . -Barbosa 
da Cunha..-R· drig <> S :lva.-· Ferreira da Yei.ga.-Saia·· 
t/litl . -L Carlo.• -Fonseca Vianna -R•b•ir·o tb Luz.
M•Lto Franco.-C·yrWo .-Lim:J D®rte.-M:úrlim Fr·an-
cisco .-B. cLaBclla ·· Vis ta.. ~ · 

c Emenda ao additivo dos Srs. Serra Carneiro e 
outros: · 

c Em lngnr das palavras -sendo deede logo decl~rado 
livre- di.,a-se: - sendo desde l.ogo posto ou aeu:l\dO 
ilm lô. J>erd~d~, sem prejuizQ do tl.ireito de proprieded~C,t:.ll . 
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~t.uiormontê possa sel' allegado. - 1iJMm Bcuto'·-:
llCII'hm Franci8co.- Nunu Gonçaloe1.-Carcalho R•u. 
- Serra Carneiro. -Benjamin. - L1it1Jo ela Cunha.
ll•rlinho · Campo1. :. 

< Art. 1. • A faculdade qulil tem o governo de abrir 
creditos supplementares quando não se acha reunida a 
aasembléa geral, em virtude do art. 4' da lei n. 589 de 9 
fi. Setembro de 1850, é restringida aos casos seguintes: 

< § 1. • Para as despezas da divida interna e extema 
fudadas, ou de qualquer operação de credito que o 
~~:overno realizar eni vutude de lt,i. 

c ~ ~. • Para pagamento de porcentagens aos em
pregados e agentes tiscaes, por augmento de tenda não 
preTisto na lei de orçamento. 

• § 3.' Para pagamento de meios soldos e monte-pios, 
·Usim como de quaesquer vencimentos, raformas, apo
sentadorias e jubilações, que tenhão sido concedidos em 
wtude de let. 

• § 4. • Para obras navaes, militares ou civis, previa· 
táiJ na lei de orçamento, e cujo andamento ou termina
fio seja indispensavel afim de evitar ruiu a imwinente, e 
tanto quanto fôr preciso para acudir a esta necessidade. 

• ~ 5.· Para serviços creados pelo poder legislativo 
aem credito definido, se forem urgentes. 

< Art . 2 • Fóra dos casos especificados no artigo an
teeedente observar·se-ha estrictamente o disposto no 
· S 11 do art 4• da lei de 9 de Setembro de 1850. 

< Art. 3. • O governo ~6 poderá abrir creditas ex
traordinarios: l', para cnmp•itnento de tratados cujas 
despezas sejão por sua na:ureza urgentes; 2', para 
clespezas nã" previstas e indeclinaveis, C<'mo as que 
sejão motivadas por epidemia ou qualquer outra cala
midade publica, sediçiio, ia~urreição, rebellião e guer(a 
extrena. 

< Art. 4. • A especificação das verbas do orçamento 
da despeza de ceda ministerio não poderá. ser alterada 
aenão em virtune de disposição legislat ~.va. 

• _Art, 5 • A distribuição dos creditas votados para 
as diversas verba' do orçamento da d~speza de cada 
miuist.erio serl! fei ta por decreto, referendado pelo mi
llistro oompet~nta , e publicado na gazeta officíal, A 
tita distribu1çiio, P"rém, será alterava! no decnrso do 
u:ercicio, guardadas as mesmas for !Z' alida<les. 

< Art . 6. • Para a proposta da despeza e receita ge
ral do I cn per in serão remettidos a.:> ministerio da fa
zenda até o diH 15 de Março, se não fôr possi vel antes, 
os orçamentos da des~eza •ios outros mi.nisterios; e tanto 
estes como o <iaq•·elle miniRterio s~rão acomoanhados 
de ama. expoEição de motivos que jut- t'lfique ·as diffe
renças que ap esentar a nova propost" comp•rada com 
a votada pelo poder legislativo.- Silva Paronho•. :. 

<Fica o governo autorisado a mandar pagar a João 
Caetano dos Santos, como emprezarío du theatro de 
S. Pedro de Alcantara, a quantia de 14:000$, que se lhe 
resta da prestação mensal de 4:000$ concedida pela lei 
n. 979 de t5 de Setembro de 185~, vioto <Jomo pela lei 
D.. 1,040 de 14 de Seten,bro de !859 (orçamente1 conce
dêrão-se para esse fim 4l ooos.em lugar de 48;0008,
Rod.rigo Silva. Dingo Velho. -Nebia.t . • 

c Se passar o alld1tivo do Sr. Tavares Bastos autori
sando uma linha de navegação a vapor entre o Imperio 
e os Estados· U o idos, inclua se entre o> portos de escala 
o da capital da província do Maranhão -Viriato.
Nunel Go11Ç'XlfJtl.- Carvalho Reis.- Serra Carneiro-
rieira da S:lva , • , 

< O governo fica autoriGado a elevr.r a 120 o nu~ero 
dos _aprendizes artífices dos arsanaes de marinha d!l 
Bah1a e Pernambuco-Pinto Lima.:. 

·«O governo é aut.orisado : 
< 1 . .' ~ supprimir og lngares de consultor dos differen· 

tes .m1rustenos á . proporção que forem vagando, e bem 
assim torl.o~ os lugares das respectivas secretarias 
que forem dispensa vais. 

c 2. • A igualar os vencimentos dos empregados das 
mesmlll! secretarias de estado, tendo em atten,ão a. 
categona dos .e~pregos, e que não haja angme~to de 
despeza. - S1!vmo Cavalcanti. - Ltiião da CunhCJ.
Ã'ldrada e Siloa.-Ben)amin. • 

< Se passar o nltimo additi7o do Sr. Uarvslho P..eis 
~usnto á permissão da navegação de cabotagem ás em: 

barcações estrangeiras, accresoente-se -ficando ellaa 
sujeitas ao pagamento da ancoragem, na fórma do de
creto n. 928 de 5 de Março de 1852.-.4. J. Henrique1. ~ 

c Os requerimentos ou petições podem ser despacha· 
das pelos juizes de 1' instancia, ainda que não tenhiio 
pago sello, sendo obrigado sómente este imposto quando 
forem os autos conclusoP. As petições podem igualmente 
ser despachadas sem se!lo pelas 11ntoridades administra
tivas, sendo o imposto exigido sómente na conclusão 
de qualqu.er processo administrativo.- Ca•imíro Ma
dureíra. :. 

< Ficão relevadas de multas todas as pessoas que 
registrarem seus títulos de propriedade ou posse de 
~erras nas thesonrarias de fazenda ou nas repartições 
das terras existentes nas províncias seis . m&zes depois 
de publicado este ~udulto nas mes~as províncias.
Çasimóro Madureira.:. 

< O imposto da siza será pago á estsçiío fiscal- do. 
lugar da situação dos bens, ou na daquelle em que as 
celebrar o contrato e lavrar a competente escriptura. 
Esta disposição será guardada no município neutro a 
respeito da meia- siza dos escravos. 

c Fica estabelecido o prazo de seis mezes, contados 
da publicação da presente lei, para ma~ricula nas esta
ções fiscaes respectivas dos escravos vendidos por es· 
cripto particuhr, mesmo posteriormente á. lei n. 1,114. 
de 27 de Setembro de 1860. 

c O governo fica autorisado para organisar uma 
tabella que regule com igualdade os emolumentos das 
differentes secretarias de eatado, pondo-se logo em 
execução, e submettendo-· se na sego in te sessão á. appro
vação do poder legislativo. -A. J . H ennques. - I. R. 
Barc•llos. • 

O Sr. Marquez de A.hrantes (mir.ütro dos ne
gocias utrangeiro•j :-Senhores, já ti~e a honra de de~ 
clarar á c amara que, a pedido . do meu illustre collega, 
o Sr. ministro da fazenda que s~ acha eDfermo, encar
reguei· me de assistir á discuosão do presente projecto d& 
lei do erçamento, e manifestar, em nome do meu collega 
e do gabinete a que pertenço, as opiniões que lhe compre 
emittir, afim de que acamara haja de toma-las na consi
deraçã<> que merao6rem. 

Eftão votadas a receita e a despeza do mini>terio : 
tratamos unicamente agora da adopção dos artigos ad
diti vos que têm sido offerecidos. 

Em nome do gabinete vou enunciar a opinião que ella 
tem a respeito de algm'ls desse!\ artigos Apreci::.rei em 
primeiro lugar os propostos pela muito illustrada pri
meira comruissão de orçamento. 

O gabinete aceita de bom grado e até coru reconhe
cimento os artigos additivos l', 2', 3', 4', 5', a-, s· e 
lO': tendo spen~s de snbmetter á. illuetrada primeira 
cornmissão de orçamento breves observações ácerca de 
tres destes artigos. 

A primeira observação assenta no art. 1', que prohibe 
a abertura dG creditos supplementares, a não ser sobre 
verbas de despeza por sua natureza variavel A illustre 
cornmissão apresentou tres exemplos dessas de•pezas, 
mas reconneceu que outras havia da meHma e, peoie. 
Hontem um nobre deputado fez alguns reparos sobre 
esta ultima pbnse do artígo, e desejou saber a quem 
cumpria durante o exercício da presente lei aprecie r, 
determinar qual das verbas pertencia a est11 clasee, isto 
é, á classe das que têm despeza por sua natnreza •a· 
riavel. 

O gabinete entende qne, na.impossibi!idade em que 
se BGbou a illustrada commissão de determinar em ta
be'la com toda a precisão as verbae desta e•pecie, in
cumbia prudentemente ao ministro da fazenda reunir ao 
futuro orçll.Illento uma tabella contendo as despezas 
desta especi.e. 

A segunda observação respeita ao S)2' do mesmo arti
go,- não dão lug.r a creditas supplementaree as verbas 
do orçamento relativas a obrl\s publicas.-Esta disposi
ção é jnsta em tbese; o governo a sceita; mas ser& ella 
tambem justa em hypotheset Averiguamos. 

No cnso de uma calamidade, por ex6mplc um grande 
sinistro na alfandega, cu em qualquer edificio pnblico, 
um desmoronamento do morro do Castello, ou de outros 
que s~ ~chão nu. cidade, e qll:e põe em perigo, ameação 
os e•.hfio1ps, as VIdas dos habitantes das ruas ndjacen~ 
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. : .;&'~?Ji~Oflft-:~.A· ~-,·~'184 .. : 
-:.&'11~~~·---~ ha lCII'~ ·. : ·. . · 
'"O Sa.JfDUIIft••"'N•ecleaEft:Lowamtoi:;:;·!)ra)a · 
·-· compnho;Me~ ·n. .... a. .fllllWD...- de.&ú 
iMCuahoa\lÜU, pot. Silo 1~ t-po demorac:\u, tOai dl-
nito •-.eber o ·pollaa '_l(liÍ'~ OliDa DO ràtélo -
..-..~~Aio ~·1*18l.·)iituio,maln&--

~· ~iarii-::=~ ~- ·~ ~~.s.' o *- . 
. tiw • !ftlisaçio elo do&!! ele. S. lá..' imilarial • · !!rs .. lim
a.... cl'A911ila. A -ara '18111 OQil"btcitnfJDCO do Cem· 
talo -.tnmoilial U..a aup'-pal>oaapm. l!:t.loupa 
- ab- • a'llploa ptiaaipc.'ll& .li:~m~!* -li-

. oeuç.' iiD -.ml. . . 
' Ne>llldmo ~ da "PU\içlo doa Df~ Q

~nn,.ao. foi a smara izlbllrada do 'lc• .. ._ pwado. 
SIIU 4J.~aa ole•elll t1100lh!T· 1t aG BfQU cianeto do 
prazo de q!ll.tro m-, e, q,nanllo olliO hçio, força Mrf. 1 

qae ~ lbea e:~.tn~a "' do~o OOIUII&Dte do ~ OOD• 
miO U~Acrimomal., E' »a e•&lltoo.bdade de re..u
- pfm.üo qM o gabm.tt ~ta o artigo ..idlcho 
41e'qaP A.."' 06C!Ilpo. · · 

Oaao c:rtdico ecmprocc~-.. umb= o p.en:o a 
acãur. · e ' o do premio que foi .,.tipuizdo ao Dr. Au· 
~ 'l~ d'lli'r.l.tu, encarregado da oolllmcçio do 
iio«fxo ol~- E' um ixlmpromiun, ~um wnt:ato q>10 
.tf. ~ alef ZAJilAido; C111Dpriodf>, porc&D101 'il\0 & 
· eamora diicrote o flu:~ .nt;ee~aario p~-ta qile p;osaa o g~ 
--F !-llll psne ~hile: aoqoe fui aj;ut&do. 
,. ·Nlo Clllj:lt&r-ei tatDbMn ao &l:llitar- no:ne do gooemo • . 
ecmo e> aeoampeobo c!e. um I!Dmpt'llmwo de honra, o 
a411i•ho que autoria. a àao-ia «Jltl a CllAÜ<Iu114f.o da 
FJ~ts "Braoili=eia elo nbio Dt. M:Vtiu. · 

A. ealbT& a>Db.- porloitameotê a ilnportaDCia dee\a 
ebn • o Dlllrito do tA autor, pan qne boha 011 uo
~dPe da ~-:ar quaaquerçt.otwaçWe• eeme-
lhute -~iw. _ · 

E1to olnoo art'igOitiQditiYO!J estiouaclaue ~aelles 
euJa ae~il~ aclia-10 ~da J. hounr. e ao aredito do 
pa~a (.l~ww.) 

Pate~rei ogora a o~trca qae pertmee111 a .li•ena ca
te&ori•• 1nu qce Dlo tnnim graudt aqmnto, ou m
mo :~euhnm augme~~to dt duprsa. . . 

ACOita o f:abi.Dete o cndiiU pocltdo pa.-a a OODe\nl(~ 
4a nova par~" do cliqll~ lmpm~, e pua o pag"'ll&llto a. 
'lll~ma prellta~ ao ta~prezt.ri~ diiQa ubra. 

A ·cam..ra aalle '\UI eala deepeu ti prod'Cl:ltift. O di· 
qut, c;>mo •a acha, •~'- ooll>p~te il:u:.ilioa<ili ; 
lllltre'..acto qae em eakdo de !unccio1111r l:ozna· se foo141 

·de uma ronda tope:rior a I OO:OQtlJ pot a1111o. 
Por oo<~Stqneocla, oe'• deop~11 e~oi'l'ale es~en~ 

a anúltili~i.JJ>o·601ip;egodtlo&pi:.al; 'e p41 ' o·qn~; 1eted!CO · 
que a CDm&ra P~ ~eisui de Gear.ta·l~. 

Igll,.lm..n\13 aceita o gabinete a ... .,..-;:::;~= pan per
mittlr, et>mo ena:aio, o tr&mj,'0\16 do productaa do paiJI · 
pc.r llaYio.o eotrangr.'.ro•, de po.'t, a potto do I opmo, 
oud~ b.aja alf...,cl•ga, ~m 'IDo te:1hi\~ do de&e~>=sar ou 
au:11~Ç•%· . 
. Tam~em aceita 1\Utorloaçito PO:'ll l>'<'rogar por m1Ui 
i\lgua::: t•WfO <I primitiva COIICC!al!O falta QO ~r O 
p~;•il•g•o da ~sb,ta~tem. . . 

Por cltiro.o <e•n o g• bin~te <1& · nj6!tar á t~rndenc'ia e 4 
sabedo•ia d• c•••as.r~ duaa qne.tU.• quo em ~u ooaceito· 
5io d~ mulor i•nr~nllllcia e gmVldad~. . 

A ;nim~o. ê •e so póie ndo~obr, nas cittumStell~iM 
· amqco :no~ aeb:aco.\· s, o ab01i•ro propueto ~la illtut.trad• 
eomJlli~Õ.O do or~mento, de \'a\t .. ~ 6:ff:tO pl'oleL'Ito d'l Jei 
fiAdo a 2" õ.:seQ.Itlo. úa ~~oHo commlN<:ies de orça.tt•tnto' 
para re.ohe,..,m aobro oo meios dod.i::oiouir a dc.pc•a e d~ 

· poder dc-• ..:otoJ"·IIC o oupp:ill:ento do doficit qne pi)ua 
. ·msttr. · · · · 

' O gabi.aote apre&l!lltoa a e com tllda a fr1111qucza :1 ca
~V:i dos ;il'll. dcpc1ados dealsrnndo qne qneria qc.G 
pa81U!!e 11eata ••~silo o o•-çaoento. ol!'erecido polo g~. 
billere de 2 do llí•rç~ o quo o actnnl" aceitou con,idan~o 
o ·soliaita~>do a aaDU&l't\ mesmo paru que procedeuo a 
~ aparovio. €:i~me, psrs quo ~s•oao do Sllllll prvroga· 
tiTN o attubw~., wil"tltuetunnas, w~• que ~~eo:c 
p.uaar un:ao.Jai d4 or9omcnto neot3 ecooilo, afim ào que · 
D~.G 10 d~nc }h} la toreci>n ,.cz o fao<o d4 fie:umoo sem 
lo i do ut\'•1%>ttlto. 1 Jhoil .. apoiDdOJ.) 
~ l:o»tiou ~ g"'bJ.11ete co ~tr!QCl!li!Q .c ll~ .geD'Jl'CIJ!dndo 



SESSlO EM ll. DE AGOSTO DE i862. 

O· S11.. Mum~Ho C.uiPos: - Deaillto, portanto, daa 
:a.inhas observa9ões, guardando-as para oooa,sião mais 
opportnna, e vou mandar á. mesa a propoata de separa
çio. (Jiuilob~m; mui1o bHÍlo) 

yem i me~, é lido, apoiado, e logo approvado, o ae
J'Illlte roquenmento: 

c Requeiro o adiamento da disot~ssíto dos artigos addi
tivos, {1, excepção dos seguintes, para depois de ooncluida 
a lei do orçamento : 

c Da l' oommissíto de fazenda os arts. 1', 2•, 3", 4', 
B", s·, a· e 10.• 

c O credit-o para pagamento daa reelamações hespa
laholas. 

c Dito para o pagamento das prezas do Rio da Prata 
e inilependenoia. · 

. c Dito para o dote de S. A. Imperial a Sra. oondessa 
cl'Aqnila. 

c Dito pars o premio estipulado 110 Dr. Augusto Tei
:::eira de Freitas. 

c Dito para auxilio 1\ publioaçíto do Dr. Martins. 
c Dito para construir- se a nova porta do dique e pa.;, 

~amento da ultima prestação. 
c A ntorisação Ifllra relaxar mais por ensaio o exclusivo 

da cabotagem. 
c Dito para a creação da gazeta official.-Jf<U"linho 

Campos. • ., 

O Sa . TAVARES BAiTos requer o encerramento da 
cliscusaão, e a oamara approva. 

Procedendo- ee, portGnto, á votação dos additivos a 
que ae refere o reqoerimbnto do Sr. Martinho Campos, 
aio approvados. 

A proposta passa. á. 3• discussão, ind~ no entanto ás 
eommissõbs de orçamento para redigiram as emendas 
approvadas. 

O Sa. C. OTToN! (pela ordem) :- Parceu-me que 
V. Ex. nn!lunciou novamente a primeira parte da or ~ 
dem do :lia?.. · 

O Sa. PansrnE~TE : - Não senhor ; vai continuar a 
discussão dos artigo~ s dditivos que fioárão separados. 
Tem a palavra o ::ir. Fialho. 

O Sa IIIARTIN!IO CuJNS (pela ordem) : - Acho que 
Y. Ex . tem de anuullar a inscripção feita. E sRainscnp
~ era para a diRúns.;ão do que se acabou de votar; é 
:accessario pois fazer-se uma nova iuscripção. 

O Sa. C. 0TTOl'II · - Neste caso peço a palavra so
\re esses a1·tigoa sdditivos. 

O Sa. MaaTil'IBO CAl!IFOS: - Eu tambem s peço. 

O Sa. PaESIDE:ITE : - Eu tenho da notar ao nobre 
deputado que qnao·io se a ,Jia uma ro at2ria, e depois 
eontinúa a Sl'a dis•m&são, procede esta no estado em que 
1e achava. O Sr. 'Fiall:to tem a palavra. 

O Sr. Fialbo:- Estava persnadiJo, Sr. presidente, 
de que a separação dos Htill(<•a additivos da lei do orça
mento, cujo adiammto tioha sido proposto pelo nobre 
ministro dos neg, ,cio~ Patrangeiros, importava, on are
meesa de8S·]i! artig •• e uma commis"ão que o~ coorde 
nas se para entrarem em u md discu•são mais regalar, otz 
~e rem di~cutidos ~!YJ cú r.ra ee~sfio que não a pnl<, nte. 
Todavia, entendendo V. Ex. que a discussão desses 
&rtigr,s adiitivos ""ntioúB, ea me prevalecerei do favor 
de V. Ex. aceitando a pal• vrs para submetter ao co
•hecimento da ceroara ~> I gumes consideraçõee. ~ cercs 
.Ie alguns desses -.ni~~:oa . qoe ·me parecem mais dignos 
de sua attenção. Re{U~iro e V. l!;x. o favor de mand&r
me esses artigos qn•' estão aobre a mesa. (E' .•ali-• feito.) 

Sr . presidente, eu de,ejsria saber se o nobre Sr. mi
nistro da agrkultur" e iuterino a.a jnstiçe. tstá. na case., 
porque pretendo submettBr ao conhecimento de S. Ex. 
algum as c bservaçõ~• 

O SJt . PaEsrnE~TE : - Não está. na caaa o Sr . ministro 
ds. agricultura. 

O Sa FrALBo:-Muito sinto que o nobre ministro 
J!ão esteja na ce.sa. porque desejava sobmetter P.O co
n.b.ccimflnto da S. Ex »l;mmas considsraçõea í> ceral' de 
actos a,a nünisterios n ~eu cargo ; a ordem de meu diiJ
cnrso d~pende de·sim ;>lsa' ioformaÇÕ33 que S. Ex. po
deria. dar-me. Sei que, atarefado com os negocios das 

duas pu,as, S. Ex. não terá o tempo neoe&sari.l ?"& 
ler todos os . disoursos proferidoij nest" cae" sm 411116 
ausencia, e por i~to não posso nutrir esperanca~ -d,4 ~ 
eejíto lidas as pe;ucas palavr~s que eu teria de proferk-

-·A.• vista disto, Sr presid~nte . me parece que o cuti· 
nho mais curto que posao ter para attingir 1\ meu fiai·~ 
propor o adiamento (apoio~o1i desta discu•6íio 11>\éi .~ 
presença de S Ex. nesta casa. iudo entret>tnto os ~.p 
add.itivos que não forão votadoa á commis•iio &« «
çamen\o,ou tqnellas que a mesa julgar mais o• ,nve~t~· 
te, psra darem-lb.es uma formula qnu simplitiqafl lê 
DOII!!BS discussões. (Apotados.) 

Vem é mesa, é lido, apoiado, e entra em discussia,·11l 
seguinte requerimento: 

c Requeiro que os artigoa a:lditivos separadas e !iíki 
votados, e ilcerca dos qnees não haja parecer de co~· 
são, vão ás respectivas commiosões, sesando a D«~~ 
da materi .. delles, para que com urgeoo a os coordWm 
e emittão seu juizo a respeito -fi~ J. fliolho . ~ · 

Nioguem pectindo a palavra, e indo praceder .. se i 'II'C1• 
tação, reconheee ~e não haver casa, pelo qae o Sr. pU·· 
sideote declars encerrada a d'isous•ão do requerimoo(\1:, 
e manda fazer a chamada, e por ella ·se verifica t~ 
se ansent•~do os Srs. R0drigo Si lva, Saldanha M11ria~ 
D•ntas, J Mwiureira, Manim Franci•co , Te.ixeira J~t·· 
nior, Paes Barreto, Paula Santos, Costa Pinto, Ga•P..r,
rino , Lima e Silva, Cruz Machsdo. Horta, Cyrilk• 
Ferreira d>'l Veiga, Jago~<riba, Junqueír.., Henr •q~~>,. 
Pere:ra F.ranco, Paranhos, Pinto de Campos, if!<• 
raiva, A ranjo Lima, Gomes de Souza, CarnoirG d~ ll~
donç", Msn ·el Fernandes, E spioola, Conto, Alm.tll.il'.:l, 
P ereira, Amaro da Silveira, B~rbosa da ' ; unh~,· Si!Y.&> 
Nunes, Carvalho Reis, 'Fleu_,y, Arsgão e Mello, S.:.a:;t: 
C•rneiro Nanes G•mçalves, Cunha F1guei!ecto, F•~ 
Epaminondas, B~ojotmin, Bezerra Caval01•nti, Fe.rg:s.&.
des da Cnuha, Sll7eira da Motta, Carneiro da C11.n-i~Jl., 
Pereira da Silva, Paula F onseca, Carrão . Tiberio, Pe-tk:~> 
Mooiz, barão d" Bolla- Vista, _ Souza Mendes, Fellx <k; 
Cunha, J . de Alencar e Torres-Homem. 

D"da a ordem do dia, levanta-se a sessão ás trs R>· 
rRB da tarde. 

Sessão em 4lo ele .&gost.o. 

PllESIDENCIA DO SRo VISCO!'IDE DE CAliA.I\1Glli!E . 

SUillllARin -E:vpedieni<.-Eleiçllo da Bahia (2• iulr'i~ 
cto 1 . .. Pretençll <> oe fi' . G. de Arauio . - •:r•açlto d• IO!llr, 
n ova fr·•u ·uezi' -Ordero do dia.-Eleiçllo à·• "'"''''··-l~· . 
di<.i·VOI separados do 01 çamm<o. DI.> Cursos dns Src. ~·~:u 
ri •.l lf! e Cruz .Al-.. .chado - Rrquerimn•tu de adia. ·rM~'lts .. . ~. 
Enctrramer,to. 

A'a onM horas e tres qn11rtoa da ms.nhã, feita s eh~-. 
mnda, e ><Ch,ndo- se presentes os Srs visconde da am.-í
r sgibe, Per•ire Pint<l, Vieira da S1lva, Calnzans. SQC.t~
thJel , T •1ixeira. Junior , Lima e Silva, C~rrão , L··~. 
Peaw Moniz, .Pereirs Franco, Viriat.o, Lel\:,dm Ek-· 
zarr~, Fon•''Oa Vianna. Silvino Ca•alcanti , S·<tnei•!l[l 
Meud<l~ , i .. B.iz Cs.rl<•s, Figueü·a de Md lo, F~rre•t~ &. 
Vd!!·a. Leitão da Conha, C11rneiro de M~odonç•, (~ •. 
rêa rle Oliveira, Rapos'l da CamMrR, s-yi\o Ld;,st.n:,. 
J _ Madnreira, Paula Fons~ca, BrêtaA, N~h'"'' Bl!!r .. 
bosB da Cuuh!\, Martim F rtmcisco, Piu t.c• Lima . G-~.?·· · 
pa.rioo, C. Ot•.oci. P"es Barreto, AIJgelo. do A~-
ral, .Pae• de M~udonça. ~ilva Nunes, Uarlo~ da L~r;I• 
Datv.,. s, Parauagu • , Fialho, Araujo Lim• , Sílvcir" & 
Motta, Nunes Gonçalves, Bezerra Cavelc 'oti , P~tn~ . 
San tos fl .. rr.a , Sergio d~ Macedo, Souz» Me•vles E,;,.,, 
p~ridi ã·J C. MadarA!ra, Epaminondas, Pendr~ d& Sti ~~. • 
barão a~ Munú, Pedreira, Amaro da Silveira, BHre.~llns,; 
J •eu o>rlbe , A-lmeida Pereira, Pinto de Cam oos, F.b':)J!\1;• 
b Úiio da Bella· Vista, Pa!anbos, Martinbo Campb1: e 
Fiel de Carvalho, abte~se a sessão, 

Comparecem de9ni• os Sra. Carneiro da 8u~b:> ,;Tl.l..-.~· 
queiu Les"a Ferreira Lege, Carvalho R?~ , M.~~" 
R"go . M~ooel.Fernan·"les . Mell •' 'Franco, Arsg ·1 .. 1 B M!!i.!·:>_, 
J , de A.leocar , F Octaviano, Henriques .. C r';' , M• ··h ~~''"'' 
Cyrillo, Coat& P1>tCo, Bezerra CavflC~D ~l. B;anG.li!.:., 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 19/0112015 16:15- Página 2 de 10 

. s~: .. ·nu·· ~a· n.s· i:tosro; DE ·tsoa. 

.~ ' '• 

,'.;~ ~'J'.m.ndtàaá .cimha. tbtiÀ .i>Mitte, 
~,. Tqierio' ~ira· a. lklki; Taur.. ·Jbnw, 
~~-B;~.~O&&om, DiDgo ven.o.o ~~o~ 

;:~-~~aclo· oo ·&i~ c-uia~. 
:-.a.. a. Baepelliy, Bello. e c-. . 

L!!·te e liPfCot'&~ae a ~ta•ic.·llll~ 
0Sa.l·SZ~m.ure.oll~ta4o~~· 

BD'D~ 

Um oJ!leio ila prHiO:acc:ia do SMg;Po~ e:n.iando 11m 
ezet:op!.ar do l'fla"':io wm q118 foi sliert& a primeira 
- iio orc!iDwa ~ l,, Jegiol&tllnl da usG:liÍJléll o!a 
:reltti!l4 ~rv•in~.-A arc.bi~·'C. . · · . 

·um roqnerimcmto da M~a:uo Ro.i~ , l'eJII"!'!m
acs~tand.> c.:.c:ra o jtrlz à.e r,Tphios do. cidBda <lo g;o
GnndedoSclpeladef""uchção dosl=a do soa hU.n9L 
-A· ~omc.i>osiio do jns~ça oi..U. · 

; . ~EIÇÃO l>.t. IUBU. (~• dillrie!o). 

' Lê -ae, e ftÍ o. ü:aprim;l:' ptol'll 8n!:rar n01 ordo:c do& 
. -.balhcs1:o ~u: pare<: e: : · 

· • A cr.llll:nis<Io de .;:Qdere~ c:9miDOil 01 pnpei~ r-nla
til'(ll;'i.e)eiçao a quo sa ~~a:t a ~o .r. O otnbro do 
ano porndo cs. par<~chla de !'lo33a Senb~ra do Roonrio 
'iJDO:.-obó, p!lrtilll:ento 110 2• ài>lrie:O cleitornl da pro-
'l'illcia à a .8,.b;a. . 

.:c :C:, niio e.>ecatrand:> in~cU&rid&de a!gnms, ~da """ 
NC>"!r 1u~ "Í" •P?H>Tnda.a dita eleiçiio. · 

< P•~ da oamva doo depatlodos, elll 31 c!e Julho de 
1&52; -J.rcwjo Li'll:fJ.-1. J. Tri.x:tirll J"nior . • 
l~m . oa, o siio sppr.m;dos ssm d•baiO, o• seguitlk• 
~~ : . 

c A c;,mm.lrlli\o da pen1Qts o oniensclol enmillou o 
:rea:sri:oco~o j iUito, e131 quo Franci.eo G<lnçnl.., de 
·Âiaujo, e.~hiio t:pÕ:.entado cia alf.ndtgl d9 Po.•'IUUI
. BUV., nn pro-rlacia do p,.,.,.,;. , pede qae oo =•lhore. o 
~ooe\m~o:r:o ti.!' rua ~~~:ttt~à.otia, coAcodeucio -~oe·lhe m 
p !:ilicaç;,.., de tiO % sob,., 0 orc!aado de SOOIJ, Ti•to 
:Uha~·•• "~ by;;ott....., ~rada. na a.n. :!9 d~ decreto 
n. 2,3U .id ~ do J&Doíro de \ ~51t, por ooutar ml\is de 
ttints"''lnc~ do •etrlçc: e,<:oCJOiduando a ooruml,~iio qno 
Jl'lo :::>wittcrio .do. Ca.ta"c.o. cleclaroa o g '>VC'co em 19 de. 
Março de lMl qr:a eo npp!i.,..:>tc oow~~a, ·noo tormoo 
& -.e. 3! <!o t'l'lp;t1lamento da 22 do Ja1ho do t886,o 
'L'OIIoim<:tto desoos,= %lido dsler,:D&b de ~lnte 6 cinoc 
annos d.o scr~;ço, em~U'III~ 'lllO ;>cloa d~mentos ex. 
hibidos pel1 aappli;:anta >v~->e t ;r dle ~ervido po't' trinta 
llllno" ~ Oll!CO di na; !103 qn&.eJ, p;m!m, se inclaeta tree 
:noZ~S de f.t:u por mol.,.t ia, do1:.• m~~ '3 .in~ cito 
ciiN ;>Ot licenças • .in to e cincc di ... por nojo, um DIJ!Z 
?OI' •a.•pr-u~!iG, e nm dia som motivo ~eolanula : soc:m 
(I(ID.dt> qno nnd" conota.,. cot~ Tcsooito quuto ao tampo 
decorrido. desde 19 ;s uté 1837. ooD!orme a& dep~~llde 
doo ~ror•~~• ~ooumonto3, ~:>ha-ea po~: cr& iabibida a 
CIOIZJUUS.' Üo dd !or"'"' llm. juizo deti!litivo eob~ a rocla
maçi\o do •cpplk c.ato, PO't' Otm!ocia da cacl~~ilne:lto3 
IIJ.l:e.tl)rilem paç:m\8!1 toaoa oa ftmdaillontos dt> neto ·do 
pcrno em tace do qt~a 1\tteatio o& citadO' dooan:entm· 
~o q~~~ não po_!leildo prescindir d• ~. ewpl"" e com~ 
;>letas uu~rmnçua~, q~e s6 o ~.nmo pó~o !omceor, en· 
ilmàe ~ requer q110 se.;aeste llnVtdo pela. ~OC!rf\t3tia do cs· 
belo compet.anto, o~ndo-lhe para tal fim ~vlado o meo
•o·~ll.~ri=*>to oom to<i08 01> d?<n~mcntos que o aoom· 
J.>!1Dh•o e com o prcun\o pveoer por có~ia • 

..... Sala da>! CX!:Dall&Wes da =a::a doi dep:~taaor 
·~ !-SOotlo de 18~2. -1.. Ã, Ptrtin" FrantOo- 1r.:. 
~·· . . 

• Cilla9l0 :DJI llJU. ~OT4 l'UII1;ãEU. 

• A «ll!lmlll•lo ào Mltlttloa1 11111111ludtl â. reqlllilliç&~ 
~ _ ~o para qS~~ J.!lo tojlo n111enllia. &el\l~tt· 
, " - morad1m1J ~u 1ttopo:àu de C1m~Grando e 
~ ·~ ~ obtG IIIUiolp~. ~ da crtlplo de lllhl nova 

. . 

~~itloe_~ •. ..&maeqã-~•-
·• &a-:• ..w.;1tt~JU: ~-· . ·:w. 
..a..n.•: lailit!áado.- ·llii!J· da Mft - -. 
lhe pareôlrem·11!ela ·~ oaai o· Mia~--. 1 
da ~UIRg.•tam reprac~ IM.Iejio en~ 

c P~~ÇG aa comara doo dfpll~> . ll!ll' 4$.~ 
ole 1862.-11'. J. FioiM.-LrifllO ""a..w.. ,. ... 

os.. c~or.u...loru ... ~..-taori..):-Pt4!. •MJ&
. W!l ~la ordem, Sr. pnatU..W, ~· ftitM. iollte • 
meu deou. o '<Da.O. ~ um pro,j..,..,; ~•&4o 
pele. reo~u eo~ilo, aobrs u:na n,..._C&910 chlll 
fa&elldmco da ilha CIO ldaraj<>, <la' proviallll.. io ·Pari, 
reclam&~~do contta o maa>imum aot;allelecido pot . .hll pro
vincial no rroco · dll <!Blne Tlll:de .t~quelb. tmmnaa&, e 
até hoje nio cem sido dado para or~ 4o <lia. 

Até agora pamaia-:ne, Sr. llrHidante. qoe realmtu!ia 
~via moti~o j11sti6cado para-eotA de111ára, J'O"qlle tn.
t5 T'l·IC co:n urgtncia da diSCilliSlU> do or~ntO ; mu 
o De>g••cio à quo me re~ 6 CIO sua natureaa tlliDbonl 
urge~~t.; é ama praga q!Zll Tai -d•a<fo· M ào non. 
!>At:s. o eul. O II!Ulo pa9Sado :na poorincia de :Msranhlo 
<~:na sda:ia.i•tucão ·de•aatn:J~ ~ · cslabel.-r o 
me•wo v•:um•, c na c~ jDA~en\e·em: 'llllt. tm:a 
cpicemiR gr>~osaT& no gacio cavallaz;qa.e '.110-ario, 
CO!Ill! ~doa sabem, para • cr:isçio elo 11dc .n'30am. · 

Deot>jo, poi&. que V. Ex. d~ para" o:Aem: do &01t. 
pr~jllCto, porqu_e na C\.'C&SÍiD da saà di~nio pod-
1!8 ho. annaxc.r 01edid2. <:mndeail.o a m911Jla .U.po•i9io 

I
' . . qne nvo~~:ae igoal :ei ptoTin«al ela pro..U.cia .{o Mar.

nhio, aeahaucio·•o ll!'sim oom um ~ 'l"e ooi!'rt 

I uma dao prind pa.cs inciudtiu ~11dla daà pro1Ul-
c:ias, a que 6-pr.!cioo pôr terino, ( ..olpoWo1.) · 

' O u:ao p•udo tí.,e occaaiio de .m,acif~ma pesta 
ca&t. contra 11 iDtorpo:~ttaçiill do ac:co addido:~.al, e oaola 
ve& eston maio conTI!lleiJo qna o r.cto addit'lioul 1lio 

.. ~~ d~.i.~~;p~;~~--.N:6_s_4_qllt.Jl8\:S!IU..OillDptiLa..~ ... 
D018<> ite'O'ef nltO~Dao aqaeiba leia r.ro'riJtoiate · qlla 
uorb!~ c!JU &ttribniÇÕ811 dao ~~~~~•u Maelll.liWu. 
("'poi'>4ot. ) 

A lei a <!.11• me re6ro .,.~ ne.te ~~, i um llttm\&4o 
oonna o diN>ito CIO lll'llf>-"i•llade0 01>11tft all~llt da 
ind111tria, lt&flllltidao nalll f:~~~a.mc~ {-'JIC*••·) 

O St.. Pa~llla"Tll :·- Toli:Uii 11& àerida ooi:Jiaora
ção o podidc do nobrw <~efu\ado. 

. 0 5&. C.~'I'ALD Ra!a :-F.Itw Atialti&.:J, 

o sa. 'M .. I\Tu: Fu~c,lco {pela or_dem} :-~-·~~~
lr.-.n, ::.r. llrelllúenlll, pan faaer ooua ~a~., um a .. v. E:. o ot~tN a. nobre · o0111111hdo de co;a,itui9Jo e · 
pod~roa. · . 

AV. E;~:. peço qu~ dil pal'li a orc!m elo dia 11m parecer 
<la !Urm;oa com miado d" aor111!i~lliçto e po~ll'M •obre Q 

6llllçil '' do t:!llnioiplo de Caçapa'JI. do 2' cli•tT!a~n da 
FJ:Ol!ncla ds S. P11llo. Tnb.o id•a ·~ne estl! t>lrec:er ji 
veio • :neeA. e •nppenh" mamo que nio n .te;tari di•·· 
c:melo. porq qo uilo oonota qiLI spp~nOM~ .:tundA .I
gema a n•pei!o d~t:a elaiplo. 

O outro pedido é dirigido ' aob-re oommitdo <b «ma
titt~içio, e podf!l'ea , rc;g&!ldo·lile q11e d& pateé!e!' aobn 
ao olticO$$ dali p•rochiNJ ele Brotes a Jabd, pertencealea 
110 a· diotriaw da província de S. fi'Gl~, que t:lmbam 
·ni\Q offi.Teeam da 'rido< algn~:.1a; as~im oomo PG90 qce se 
dC pm~r eohre·~ eleiç.ão ds. paroohia de Peta.uin~. 
8ollre eMa e1oiçüo um nobre depntaao pelo s· diltrioto 
pedi~ a.. NSpo_otivas a~t.ao, ~nejlllgll i i vierilo; por ilso 
des9,í? quo a illu.•~re oommtss~ apmcte o aea. pareaet 
c rwus bre~a pos>llnL 
U:~ Sr.. D~:rtr'ruo: - Ser' eatilfeito,; · 
O Sa. P!is:Slllz~<n::- O pedi® Cio DObre -.iq!uWo 

eeri. tolllado .aa do~ oonaúleraçio.. 

ORDEM ·po DIA.; 
·~u9ie ,.._ aau .•.. 

l'rcoedH:riolclç~Q ds lXItl!'> Õlahe.~a clait,t Ols.m~~ 

Pr;.i4M&U ('18 cl&ilu!u, 5 ~ ~oo)o ·" 

Vl!oo:4o do Caa~~on~o,:G3 wlof, 
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.,~,.pr~tílmte(T5 éedulu, 6 em btanoo). 

Joaquim OctAvio Nebills, "6hotos~ 

1' ~•cré'l<~l'ii>, ('71 cedulas, /S em branco). 

;:An.tlouio Pereira'Pili.to, 66 votos. 

2' ucr•rarío {13oedulas, 'lOetn branco). 

'J'rancisco-Januario da Gamfi Cerqueira, 49 votos. 

3' ncret<~rw (8.4 cedulas, 2 em branco). 

:LuiZ" Antonio Vieira da Silva, 50 votos. 

·6.' atcrll<~rio (84 cedulas;2 em branco). 

.Pedro de Calazans, 46 Totoa. 

. ·Sttpplmte~. 

"João Alfredo Corrêa de Oliveira e Aureliano Candido 
Tanres Bastos. 

ADDITITOS' SBPARA.DOS DO ORÇAli:BNTO. 

"O ·sa. PusrnENTB ileclara qne ~e vai proceder ã vo
htão do requ,rimento de adtamento nos artigos addi
livos do orçamento, offereoido pelo Sr F , alho na sessão 
antecedente, cnj a discussão ficãra encerrada na mesma 
sessão. 

O Sa. DA"TAS faz algumas observações. 
O Sa. FJALBO (pela ordem) :-Desejo , Sr. presi

dente , dar uma explioação do mo~ivo por que propuz o 
adiamento. , 

· Apresentàrão-se artigos additivos n. um orçamento 
1_ue estava em 2' discussão ; alguns ilBsses artigos se
pare.rão se do orçamento, e este foi adoptado em 2' dis~ 
811SRiio . 

-Não sei agora como é que os artig_o~ additivos, que 
forã··· aep•.rados do orçamento, poilenf fazer um corpo 
delBgislação. O rebocador foi-se embora .... 

- O :-la P iN'I'O 1111.1.: -E as eanôa• devem recolher-se 
ao estaleire>. 

O Sa. FIAI~Bo : - ... e os ol:ojectos rebrcndos fioárão 
no me1o do 'mar. Não sabendo eu que des•-ino devião ter, 
foi mi~ha idéa que as respectivas com missões os arru
mua~em de modo que pudess~m tllr uma discussão 
mais seguida e regular. 

De outra maneira teremos de ester aqui a apanhar 
es'es diversos objectos sem saber cnde ·os arrumar. 

A camara, porém, resolverá como entender mais cu~ 
:~~ial. 

Posto a votos o referido requerimento, é rejeitado. 
·continda, portanto, a discussão dos artigos additivoa; 

·-Move-se uma questão de mdem, em que tomão parte 
es Srs. C. Ottoni e F. Octaviano, sobre a validade da 
inscripção ji feita para a discussão dos additivos, ou 
fsser-sB uma especial. O Sr. presidente declara que sua
tenta· a decisão, dada pelo Sr. vice ·presidente na sessão 
mteri~r, d ,, prevalecer a iuscripção já feita. . 

O Sr. Viria to (•ignats de ottençao): - Sr. presi
dente, eu não tomaria a attenção da casa se não tivesse 
de fallar sobre artigos additivos que dizem respeito á. 
provinaia do Marnnbão. EsseB artigos rderem-se à as. 
111mptos importantes e ·a melhoramentos de grande 
wlto para a1_uella província ; tinha o indeclinavel 
dever de fundamenta-los . Encetando esse trabalho, 
apresso-me em pedir â camara que os approve, em 
bmn da província que tenho a honra de representar, e 
para bem mesmo do paiz •. 

. Entre os artigos additivos que estão em discussão 
existe um autorisando o governo para inno-.ar os con· 
tratos feitos com as companhias de navegação a vapor 
àas províncias _do Maranhão e Pernambuco. Tratarei 
ceate em primeiro lagar, e a camara oonheoerà que a 
disposição que encerra o artigo que vai oocupar-me na 
tr!buna !Derece sua approvação, e que meu pedido não 
.í.tmpertmeute. 

,\jiWI! de tudo cumpre informar I. camara que a oom~ 

panbia de navegação a vapor a que se refere o artjgO 
espalha seus beneficios pelas províncias do Ceará, Dia'tthy 
e Pari. Seus vapores peroorrem a oosta, tocando--nu 
ca'pitaes das pronuoiss nomeadas, e em muitos deSeàa 
portos importantes na costa, ·que antes de sua existeu· 
cia não goza vão deste'beneficio, e que têm cresoidcrem 
riqu~za. e industria. O futuro de prosperidade de quatro 
provmClas pende· dessa empreza. 

Eu farei um breve historie" âcerca da companbia 'de 
nav~gação a vapor do Maranhão, do emprego do seu 
caplta~, do estado em que se aoha, concluindo com'& 
neoesstdade que tem de toda a attenção e favor do go
verno. · E com n conservação da companhia verão qtte 
não só prestamos grande serviço, augmentando, en:ri
quecendo a navegação costeira do norte , tão desfavo
recida, como tornamos nave~~:aveis regularmente os miüs 
importantes rios da p!ovinoia do Maranhão. 

Quando tratamos de melhoramentos importantes para 
o p~iz , cumpre confessar, niio duvidamos conceder todos 
os favores compatíveis com os nossos recursos. A ca
mara sabe ·bem que na infanciu. de no>sa industria não 
ha necessidade publica que se anteponh" ás que dizem 
respeito ã abertura e creação de faceis vias de transporte 
de nossos prod.uctos para os grandes mernados . Assim, 
e principalmente por es8e meio, é que espalharemos a 
prosperidade e riqneza por todo- os pontüs de nossó im
menso territorio. Nas solidões mesmo de noêsos sertões, 
esses meio~ poderosos de civilisação, crertdo~, irão levar 
a população e a riqueza (apoiados) , ·trBns:filrmando· em 
grandes cidades, cheias de vida e movím"nto, incultos 
e ir:oproductivos desertos O< Estados d.,, União -Ameri
cana por td xórmn estendêcão sua forçe. e seu poder 
productivo. 

Entr<~ nós têm merecido toda a solicitude e favor do 
gove•·no as estr~~das de ferro, e graNdes sommas são 
empenhadas nessas emprezas de inoslculavel utilidade 
fntma. (A1Joiados.) 

Eu tenho tido a felicidade de concorrAr com e meu 
voto e de despender rninh~>s forças no eru penbo de taes 
melhoramentos em minha humilde vid>l. de trí.ouua. 
Mas, senhores, como ae estradas de ferro, nhi está a na
vegação a vapH entre nós, que clal!l'· porignHesfavore~, 
e me parece quB ellas não têm sido tão .felizes. São 
vias de communicação de poderoso dcance como .as 
éetradas de re<ro, são u;eios iguaes da deseuvolvimento 
de riQueza e industri&; 0 a differeuya só ~óde ser en
contrada na fórma por que revelão >;nR beue!ica acção. 

As e•tradas de f<·rro offerecem ao vapor seus trilhos 
artificiaes para a conquista d.as distanci1<s, e a natureza 
maiõ propicia para nós em outros lu~rsres abre -lhe aeus 
grandes rl.os . A província do Maranhão, rica de tudo o 
que é mister para um futuro brilhante, a que certo che
gará, é cortada de tios navegavei.s em todo o seu terri
torio . Não vos pedimos estradas de ferro, meios de pro· 
gresao mais custoso•; instamos, e fortes pelo direito que 
para isso temos, psle consenação e cr2.ação de compa
nhias a vnpor. 

Com os seus proprios recursos pôde o Maranhiío for- . 
mar uma companhia de navegação oost.eira a vapor, 
unida á navegação fluvial tambem a vapor, dependendo 
pouco do auxilio dos cofres geraes a quem recorreu pe-
dindo pequena cifra . · · 

Aquella companhia não presta pouca utilidade, oomo 
re.conhece a o&mara, realizando a navegsção dos nossos 
grandes rios, ligando entra si mais intimamente as pro· 
vinoias vizinhas e estabelecendo mesmo mercados que 
antes dn. creação da companhia não existião, e abrindo 
novog ramaes de commercio para as províncias do 
CearA e do Pará para o Maranhão. 

A proviocia do Piauhy, central, e que não tinha ·uma 
oommunic&ção regular e directa como as outras partes 
do Imperio que fica vão ao sul e ao norte, por esta nave· 
gação costeira vio faoilitar·se um meio seguro de com
munioação,.e abrir-se logo a navegação do seu rio Par
nahyba, navegação que ficou sendo um ramal da nave
gação costeira a vapor do Maranhão. 

Alguns portos importantes da provincia do Par§., que 
não goza vão do beneficio da navegação a vapor, ,ji o 
desfrnotão por intermedio da companhia do Maranhão, 
que os a brio ao commereio das provinoias vizinhas, dando 
valor a pteciosos produotos que se oonsumião, improdnc
tivamente abandonadoE~ Sobre esk pon\o não é mister 
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~.u-me, e fatigar 8 camara mostrando-lhe a utiU
·~- que tesnlta de uma empreza destas. Ella conheca 
pni:l> !nora o paiz oom semelhantes companhi1111, quanto 
~ ~:m e.<tado prospero e regUlar apronttiio ao aug
~ ias rendas publicss. 

A oo.<mpanhia de nav~gação a upor do Maranhão 
llii!IOJ.liou-se, pois, vencendo teta 8 casta de embaraços 
11< ·.~:ffi•enldaoes que oo~tuml<o apparecer no principio de 
Wo· o melhor .. mento, dtri!;z:ida nessa luta por distinctos 
:ififuanlten•e@, que não desanimArão um instante nos 
1\Unll~ que prAstavão a sua illustrada província. Des
j~u us capitaes necessarios para a compra de seus 
·~>!'&:~, barcas de reboque. l"nchas, armazena nos 
:p~s de escala, etc., etc., etc Reconhecêrão seus dis
~n~ directorea qug não podião dispensar o concurso 
<IB.mi\.1\ fabrica de fundição para os reparos e conserva
~ de seua v" pores. 

.lnl!:;mtou-se a f•brica de fundição, que, aoabadahoje 
~a~~ acha. pra•ta trnnb@tn relevantes serviços i la
~·t., nos concertos e f•brroo de suas mschinas. Essas 
·~ER.S. como bem comprebende a camara, deviiío aba
lia a empre'a >~o nascer, e ainda longe dos lu<Jros que 
-ooariamente v ráõ p!ll'a o diante, e que já transpa.re-
lill!lrn p~ese11temente. -

'll>lndo· ae por isso a companhia em serio• embaraços, 
l~rreu ao go-.orno geral pedindo um auxílio de bem 
!1'm."l>!;llSdas prop,· rções, e pHra bzar face ~< despeza que 
~~a~s trazer -lhe a acquisição do vapor Guajarti. Ella 
~ e:x·,rrime da seguín te maneira em seu relatorio 'luan • 

' ~ a~n esse ps sso : 
<> T<.>..mendo a directaria este dessgradavel resultado 

<'Wm ~ entrada daquelle vapor nas linhas <la navegação 
é'll1'-&!:?.:rrs, e correndo lhe o deoet de ahst"r tão gr&ve 
2111, re~olveu dirigir· •e ao governo imperial solkitando 
:::tn,~meuto da ;,ub1enção co,wedida ás cJue.s linhas da 
~:ll'lfl Jlllvegação Na sua peti.ç!l.o expôz ella os factos 
a-JJm toda a verdade ; e o• calculas q a e lhe foi preciso 
~ar par'> demonstr~r o accrescimo das despeza8, e as 
·~tíim~tdades C:lm que a comp~nhia tem de lutar se não 
··-~_eftLazmente 'oc•.·owo:!a peh•s&lt.Js poderes do Estado, 
~-:no baseado• so~re dados liio provaveis que quasi at
~em ~- certeza! ~ 
. Prro~ron c m a evidencia da verdade a dirRctoria o 
~~t qne wffria, e que, a mncinuar, traria a ruina da 
élltli'dl_cm;:npauhia de tantas esperanças para o futuro da 
}<7lfiTl1C!l\, 

_.Ao ~P.a:no tempo offieiou-nos a nós representant~s 
'3 pm>>ncta. pau que emprefl:aReemoa todos os meios ao 
:.=-o alcan•Ja pxra mover o go<erno a soccorrar a em
J'!"Z(l- q':e era o.~ interesse tiio immediato para a r(queza 
<'1'-I:w.am<~Tl>l dv M.mmhão, e de outr&s provin<;ias do norte 
·~ fa"em p'<rte da communb1io brszileira. ' 

Não se.i quaea for§o as razõe;; une retard!irão a satis
;~<;ií·:J,, po!' parta do.go•eruo ao ap_peílo feito por s.quella 
~~.o.po.nh1a. At~ hoJe o govGruo nao attendeu ao reque
:m;u•Jnto, qne e !la de _prou:;ptn fez, ~ogo que conheceu que 
fi';%1 denmt quP. soffna nao ee podta mstenr.ar I E não se 
':iil~ qua deix§mns d~ instar pelR providenei& qu~ com 
,;7!./J'.tl ÇSl. rec!amavão os mteresses das provincias do ,norte 
J{U-'il QOlnf6l. 

~J:i!a empen~2mos toilas a8 nossa.a forças para conse
n~;ru!mos a satl,Jação de ped·,,dos tão justos; mas tudo 
<OO""aJ.d~. Hoje a,Jr•ese.n'.ão o arlditivo que Be discute da 
<~aey>.nhia de navegação coeteira ilo Maranhão e ~ de 
lt~amhuco renmdas, afim de qus o governo lhes dê à. 
':~.mJay2o. a vida de que precisão. Neste a'lditivo não se 
'~.a ~ quan~um que o governo tem de dar a 'lleneficio 
:~sas companhiB~' antorisa· se s6mente o governo a 
hlr~av'?~ oa respectivos contratos, logo que 89 informa
'~ nve!f.m provado que essas companhias não podem 
·'1!.'ll1i:C 2ob a pres~ão dns sacrifioio9 que estão fszendo para 
<~.,~rno, a •nmma do favor de que predsão. 
,,:'OO.Ilguem pó-ia desconhecer a utilidade da exieten

C"'l!· ~~as empr-:zns, repito n~m o dever que tem 
~'~'·IJ:il!ml'llO de BiJOla-las , de soccorrlt las , distribuindo 
,w,t art~ o~ recur•oa q~e tem 1\ ma disposição por liodss 
:Mo 'Pf!l'il~ctas do Impeno. As do norte, principalmente 
!..liT!imànhao, não demandar~õ jámais e nem hoje o fa· 
:liam, do governo o_ di~pandio de gr~ndes sommas para 
w~ e sustentaçao de esm1das de ferro, ou de ou
\$, caat?Sos .empenhos; demandão aómente um pe
'2:_'ii,'I!IDC lldJutorio pare conssrvaçã;o de nmV< navegação 

de grande vantagem para ellas' e que não podem m\is 
diapens!ll' na aotualidade. 

Os pertos do norte soffrem por falta de oorumuniea
ções; foi por isso principalmente que eu approvei, e votei 
a favor de um additivo offerecido pelo Sr. Tavares B•s
tos abrindo a navegação de oabotsgem l.s nações •
Crsngeiraa. As províncias que ficão daqnelle lado d<t 
paiz, fallo do norte do Imperio, são certamente as qua 
mais lnorão oom semelhante disposição, á vista da kUII 

fraca marinha mercante e de cabotagem, ou qu~~~>i 
nulla. (Apoiado1.) 

Além deste additivo, para o qual peço a approvsçio 
da c»mara, apresentamoa outro que não augmenta des
pllza, estabelecendo uma providencia que se tem dado 
para todas as em prezas de igual natureza. Trata elle da 
il!uminação a gaz. 

Fundou-se na província do Mir&nhiío uma comp&· 
,- nhia de i.llu?J~Ção a gaz. ,Esta companhia, que pa•sa 

a dar prmmpto 110s seua trabalhos, contratando com e 
gcvarno da provincia, fez admhtir como uma da,toondi
ções do contrato a isençãe dos direitos de import~çia 
de matarias primas e outros objeotos necessarios IÍ illll
minaçi'io. E' mister que passe a disposição do ad·iitivc» 
desde já para que aoompanhianiiosevejaembaraçHd" nc» 
come110 de suas obras. E' um favor que jli se tem co'>C6• 
dido a emprezas de igual natureza no Rio de Janeiro, 
na Bahia e em Pernam}mco. 

A camara me desculpará se en lhe roubo o tempe 
fundamentando estes additivos- i; meu dever fazê-lo; 
e, além desta consideração, sabe ella bem que muitas 
~ispos1ções desta n~tureze., apezar de serem de gran~a 
tnteresso _para o pa1z, §s vezes cahem por não serem 
desenvolvvlas, e mesmo por falta de attanção nossa 
nesta casa Não vajão ahi a mais leve sombra de cen. 
snra ( 4poiadot.) 

9uando apres~ntei o ~dditivo a respeito da com pa. 
nhta ~e navegaçao costeira do Marankão houve alguelll. 
que dissesse que não tinhamos informnçõae e" !>elaS 
!cerca dessa companhia, e que nada sab'amos sobre o 
seu capital, sobre os pontos em que tocavão o' "etu 
vapores, e sobre •outros pontos que, coma era mistHr, 
dev1iio ser bem esclarecidos para Ee poder conceder o 
favor P"dido. 

Não era isto cxaeto. Na relataria do ministerio «a agri. 
colmra se achão as informações necessarias para u 
conceder o favor que requeremos como representant6fl 
da provi mia do 1\iaranhão. 

A camara permitta-me que leia o que a!li se diz a. 
respe~to da companhia de Navegação a Vapor do Ma
ranhao: 

< Existe nesta provinoia uma companhia de nave .. 
ga~ão por vapor subsidiada pelo governo gora.l denc mi
nada Uompauhia de Navegação Costeira do Maranhão. 
No sul chegãa os seus vapores até a cidade da Fortal•.eza, 
no Cead., c~m escala por Parnahy ba, Acaracú e Granja; 
no norte v,1o até Belém, c•Jm escah por Gnimarãe11 
Tury AR>Ú, Bragança e Vigia. Pela viagem do llí ·rt; 
noa'l~ uma consignação de t,ooon, e pela do sul omra 
de ó:OOOB em cada mez. Ambas lhe forão concedidas 
pelo contrato approvado pelo decreto n. 2,191 de 26 de~ 
Juaho de 1858 

< Eata companhia em):lrega os vapores Guajm m, 
Camas sim, S. Luiz, Pán&aré, ltapicurú: e Caxias, e alé<lll 
disso nove barcas de rei:Joqne. Além da naveg•ção da 
costa, navega no Itapieurú até Caxias, no Meatim, 
Pindaré e Almmtara. Como algumas vezes não possã() 
?S v~pores che~ar a C~xias, é o serviço feito por uma 
1ganté com otto vare1ros e nm patrão, pelo que as 
communicações não soffrem interrupção. ~ 

(Deixando d8 ler.) 
Emprega J §. vapores que servem para as necessidades 

commereia!l!l e communicações mais importantes das 
provin·•Ía3 vizinhas acima citadas; além disso: 

"Durante o anuo findo conduzirão os vapores da 
companhia do sul 155 passageiros de ré, 193 de couvez; 
do norte 2il9 de ré e 318 de convez : de Pindaré 89 de 
ré a 65 de convez: de Itapicurú 516 de ré e 871 de 
convez; do Mearim 85 de ré e 80 deconvez; de Alcsntara 
885 de ré e 158 Je convez: ao todo 8,13<1. 

c Além da subvenção do go;erno geral, recebe mai~ 
esta companhia al1!lualmente da província do Maranhã<> 
"JO:BOOS, do Pará H:QOOI é do Cead, 6:200S. Em 
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. : , ,:~u,_,·~... . lll&oltl&a_.F' ~ .. ~-oom . 
..•. o -~to- da' ·CIIIilllm . oll'aeceDdo um aalaa!e~~to 
· · ;n~o.c-u ; pon!Dl esp001.5cido. Enue oá ai;ip.acl

. .'!1,i&iT!If-hulgutuiCll!rca de C!bjGCtoa Üli!'Ortanteal oamo 
• (111, qae . ~atiic: da OOIIIp&DhjU de DSVOg"'9io a.. npor, 

.41 ciat ~adà a alg;lmaa azia~& ... • a ~~to ia 
. · eatrada1; a •e:aiio a mT~o e .. es=sau um ao. _ob

ifiCrtol qne 111a111 donm OCGUpao. a attançiio do oo:rpo le
gialativo, e:. tendi poia q110, :rm:aíndo <JS a:rtigoa ·quo 
U.&suem db gmn<!~ U181os · de CO\IIIIIIlllioaçiiO·, · • aa

-mara se preatarig a ,dir,CIIU-.loa de t~rofmA!IÜ1 deiD_ n• 
.elo c. oul;lQa .para que fo."tllll eJ:lllni!llldos pew com· 
mis!&m, 11eg1m<io a :~:stt:rma. doa aasumptos delles ~ 
Ne~~te teo~ido vml offi!Hcer um :reqnorimen~ da adia
%Zielto, quo piWHl a ler. (U.) 

Ve_m i ma<a, _ó l:d~, tpoàdo, e entra em olUcnNio, o 
tegamt& req~enmente: · 

' • :r.:cquciro 'i~ contU>uem . om aiec:ussio, p&Tt. íor-
~m _J?rojec~· ~ _ftep:ara~~· d~ie do votlldoa em s· 
~ao, os scgu.nte.. aciili:tvo•; 

.. 1.· o que aatcr.isa o go.-emo a tQP.Ild&l: wiituir 
c:a cs!ud011 ncce:s61ltioa p11ra I!'! reconh~ e d~oecetar aa 
malhoru linlla ~llll qlW!S ..e FOI>"" coa:me~~icu e 
ligar por trilhos de feno a cstraàa à a T). · Pod:o ll aos 
ca1::1pos du aul da provina'.a d3 Mi=-Gmles e aos '\'!11-
lll! dos eou rios navega,cis. 

c 2.• O l'toiecto ds 80:1:~ cornmiu&o de ~C::Ito 
IOhro a eatraCUl Uniilo o l~csttia.. · 

c 3.• O qll• aatçr~o. o g~•emo a innomr 011 eontràtoo 
à.ss COlllp!mb;u de ::uvcg~I"'' a. "'llpcl' do M&.rUlhii:o ~ 
l'l.lr::=baco. 

c 4.· O 'il:.il tr:J.~ di: o:g11::i!açiio de umll ccmpanhia 
® .na'fl!~ç;IO a vapor ll8 provincl!L das Allll;iiM. · 

c~-· .O quo trata dA catBda de Pataglli.Uid. 
<E quo, a:üa.ts. 8 di&CU31!iiO a~ tolos OI artigos attdi

~v~s, Mj!io eUes ttme~tiao. ~. e<~:w::~iss'õ!!B, ee-6undo !:. 

nat=a do> ~s=ptO•, para, do-rols de u.ll1%lllill·lc•, 
oBilre:c~e:: po.rcc~r r. rcoptito. - Cr~~Z MAchado • .,.: 

O Sr. Nebias :-1:r. presidsnw, e"J t§moom adapto 
qualquer mOÇÃO que concorra ""ra !iop1ificM" os nos~s 
trab~o•, aprcvei ~r a tempo: ~!lo pr~j:.dic:~r medidas 
t61eno,oes, como :...Ja a pMsagom do orÇ!IImento, a ao 

. llll!OID(). tempo 'i"C uoa habili;e para \"Ctat com coDheei.
. m.nt? de cau•a. oobt:e cs artigcs ~dditivoe <).UC 110 aehio 

em di• tUsoiio. D~w, ?"rem, obsan>r qr.e o xcquerlmento 
a~r=~do }.'filo l:loo~ dl>putauo pOr Minas; q_1:11111to a 
mUil, n!io &Misfaz a 6>\t~ eond.iç<>es. . 

O nobre dcput&d? 1niz tu~r =• 3elocçi'10 ott retmíão> 
elo. .~go• quo cl~cm ""'P"iro, por excmpio, i vi.~ 
P~~ ..... · ente:l~ead:> qn~ nesta pnrta do•~ a camarn 
tt:>tar co::~ pra!ereacia decertos.,:!;;o•e:o:olai:ldo :>ude
~rAlld?>HIÍ!Icn. .. iio eis ot.tros. ?>.lu • o.jo que o::omple:xo 
cu medidOH1eet'lo;ladu na pro~la do mtU 1llllltreaml
goexclueo:atru qae:nepsracemdcurgcltte llOO~'icüane, 
a_que ..,m d:avids ::Jgume tar.1:~ :nerecem pre!ucn• 
a~ llll =• !ap>i<Jd<l•), mesmo =~o I. vi.açiopa-

. b~~B· En Janhrarei., p= conolxnt ~UI mi:lha propo
"'l"lo, uma modid1:1 q_uo a..ignéi com algttna onuos mo~.; 
illu~~co ecllcg"" a rtsp!lito dn -.iLÇÃO pubiioa, o a Mim 
:algullS onttoo oahoreo to.mbmn lemb:arii5 me<li<hõ 'iUO 
propu::or:io em i/!'1-.l •ontido. · 

c.o!%1 11Jgun9 iltultt:l3 cclleg~ aprat!!lltei 11!11 artigo 
ad~J.~J.VO pnu se levantar entre u p:-o'licci:u de S. Pn'Oll) 
e de MtDll& uma ponw sobro o RiQo Gt!ulde no l11gar 
de::umai:luclo Jsguani. 

Os •• Fnuau. D.>. Vcu: -'-Qu9 iS muitourg811~. 
· O Sa. Nza~u: - Pt!Z9mdo a pro[l(lnt~ do nobre de-

. pu"a,., esta medii!Jl ~ria d4 fio:.r preiud.ieilda, ou pelo 
menos dOIIlotodrl. · · · 

O Sn. C a~-,; ~CJUJ>o: -P6rà.ôe-me;o 801CDtl pua. 
. manw faZ61' esaa p1111ta, qua ji tllltl IIII'I'mmwe plw!.l:l, 
pela:m'ba-ObtaGpul-licu. · .. 

O Sia •. NI'.aus :-No l'lntabt o êstoll <ll>n~ellcli.ÕO, ~-.. 
:o:uo o nobre doptltlldo ha 'do .00:1\X!Nar comigo, 'l.ll& 
de..amot ~om priflll:'e!10ia a~ llll&a obra, fa:HAQó:se 
delJa mcnçio tt'lpeoid. . · · 

· At4. hoje, Sr. _pr.,.!dente, nlio tllll aincla OO<!U\Io de 
)111\i~ am po'tic:lili piõlau-as easo artigo que apre11011~i; 
llOJnbatcd.o sgol"l\ -a prcpaet.a· do nobre aeputaao.eu ~ 
p."'mlloç:: dao001sUio parllfU!II'~~ poucuobsenr.ç<sea~ 

· . ... Ba lliuiaot.Ql11á~ .ejulg,. uaaeSiad& ~ :~ 
·. ie1Uill POC!~ !!Obrs 0~:!~-~~~-~~ J.-, Nilo ~~o de llllla .~::~.IKI 
. Mioonhau u -·· ·Gnnda 1111111«0 dJI .··~ 
qu aeachlo preee!!té! ~i!cll' mclhôt Ailralliléla 

.. eleita mecli.cls •. (~~l!:J:~r!1~~ . 
:~~~~ifiilu,:a..~·dll~tO'. Giol!lo;·da 
B&lílaoüc6rte. (~~'l · . ·' ·.·. · · ·. ·' 
. &m:tlltll Ji!lntle ~ líiPr o eommfrlllo de &aa.u 
ena~ proliuclu tolfrci • tmnolrritlõ cóDaia~.àl:nen~; 
e o par-de COllWlDOde gaao Cl,Ge .ewna'~Pltlil. d.IY.Im· 
.J)eno l'!lcl!IO'Uõ e&ta ~lideuoill. Jl ~ s;ol•• a~ a 
Y. 1::~. que e.t :nlo usto de aa~ogarmnamedicla .. 
aialpa.-..a provinoia do S. PaulO: ao contrário; a ella'iil-o 

. terei o a me;;aoa esta Íll>lY.Irtsn\a ob~ do qqe i'iUellaa pit 
mim tlleDCÍOII~• . · ,' · 

Re!f.w, aio ae n-au da tlttlA eeti:sa non e <leaeozahOol· 
da, ·O tilD de 1llZlll obra ha mni~ 1e~po nalamllàa pelo 
eenjço de tantu proyino!u, e. ';lar l!lt xr.t>lto teclani"aàa 
&eo sido objoeto de exp1ouçlles aliYet&$ e minucioca. 
ja, difret'l!!ltes mi~8tl!rias, poT ~edlo clt.a protitian
àu du pto•iDciu ele. s. Pl:lilo e 'Minas, ti!m mlllliildo 
U{>lmu c.Sõ lugu, ti!m rec:Gnhecl.do a DN:SSi~ dwa · ~.,., =i•• pl8btaa e o:ÇNnB:!.tos.ji e.tiio <:enclllid.oa. e 
prcm.,tco clc,(le ~ lln!!lJ&. :E8t4t doca:nftltos ooü
Tfl(lti' ~ rec:etaxi4 do~ negocioe'da lmf*io o k oj6 da
vem par11x no mini•terlo ãa agrieultura. 

Ad7ogtndo etlll me<UdA, ete!o IJCG a ·c:sml\l"ll toda 
<le.e nconh~~ <J.ll!l ~ =• p~;idena8 neccssRi1:, e que 
uiic l>6de :~~esmo xr obj&cto dt qnlll'fC.Cl' dc;non. 
( .. p>Õ4<J01.) 

Ora, .~ poi. ü mm illu~ amigo a fliÜa que eu 
· tenho e quo te~.o ot:.l.ro• Srs. ®;.m~s.dO! p!1'rll n!!o ficar
mos ar.tUfeilo• com • sele~o cupropo•t• que ello ~~ 
ni•oil. 

O S11. Cllu: llúcw11o:- Eu 6!1&e:nclo quo o gova:uct 
deve mnudar fniijr ca.a p~n~ p llln ..-e:ba-Obras pa.bli
ou-, e j i. o do-riu te: feito, 

O S11.. N~ct.u:-Bem ; '!lllm cl:amar a att!Il~ do 
g.>\"lll"llO, o i:Dpuguado c~ ~!ws dl\ li!Oçilo do no>bre cl!>
puta~o,eu d e>Wljaria quo ollo m6Smo o.ddieiomueo ~teincu 
~go ã su~; provosta. poi~ que o nobre deputado mamo 
recollheoo a n~gene!a e ne~idcde.di!Sta pont~ • 

O S:r.. Cl!.tr.~: :M.lcJUoo:-Apoiado. : · 

O Sa.. Nur.o.s: - Nut~ twmtid<> niío ciaviolllrei outtuir 
a. pt'll?Oita <io nobre <!epntndo oo:n esto augmmto, m-
di!>pc:ainTcl e _justo. . 

Vew á mesa, ti lid~ e apoiada, a llilgUime =cnc~: 
c Q!le se C~>tnprehr.ndA ~ prnpoeta do Sr. d~:~ti-.do 

Ct~ M gch:•do o ad.<litiw 'i"O trafil da }1Q:It& do Ja
g;IILl"S. - .Vtbi..,. -. 

'V~rn mais ! me-':, s:i'J lidss e apoiada., is !egiÚII~ea: 
c l.ju11te-eea~ adài!i•c~ i:aà.ioado~ rcDo Sr. aepntado 

CliiZ !lfachBdo o C\Ue tre.~ d!l navega~ lô v&pllt enl;J:O 
Novll.· Yotlt o o Rio de Janairo.- T4eQru B:1>1101. • 

c Qo.c oe ajnnte ao Nqnllii:n~ do Sr. deplitado 
C= l\obchoclo o additho apl'iiS~Udo pela t')mmiulo 
do o~,.ment.o da rz>ari.nha rollltiYo ~ CO!Ioml.cç;io do 
v.llrioe phau~e:~ para s .. r.ta-Cst:larina, E. P &ulo e Pa
xw.- C{.r ;o, da Lw;.-.Sil<rira dO J!oii<J. > 

O Sr. Jt!llque~e.: - Sr. presiden~a; · vejo que o 
nobt~ dopntado pela p~vinoia de Minas qae o!Tarecon o 
raqaerlme.xt:o proaur~u fnllilr eam dr.nda aos sentimen
tos d.e patriotioUlo que devem anlmar eata oamau q1Wl· 
ao_ &:ata do dotar o paü: de g!Ucle:i 'fias ·de eommimi~ 
~···· . . . 

ú s ... Cll.m Munmo :-Apoiado~ . 
O Sa. ,i.,~QuEI1A.~- ..... .. m&~~ eu, Sr. preslüen~, %8-' 

oonheoendo que al.!{D·•:aa. do& lllldi~ivOJI ex~~~pti:orlos pelo 
nobro deputado ~- ttU8t lHmaliãó :-publico, sem 
1!.118 graTlllliO a;gam . ~a- aos - ~ftea; Dão t)OB80 
oo~;~.tlldo OGnOOl<iai ~ que o,a• additivo.exoóptuaclÕ·-.,. 

. Ilha fazer. ~- do .meeJnc o_~, ·ctrmdo' 00111 
eUe.cm s• ail1C111111C1. • . . · 

05B._PU&B.&.üto:~~~ o!~ -- ·u~· oro: 
ÇIIIIWIW! . . . .· . . . 
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. O Sa. Jl!l'!o~xu.i..;.Eil wuler: • uom aepUt.ao ó 
~~ ~uel'll:dltO. . ·· · · · · · 

'tr._s. ~.,r~o:-S<l .~e·'~~ • ~· 
OOiila.IICI"*ln~,~de-·~1\U~ . , , .. 

O:Sa.J1J.IIQimu.:.:.,;_:Eu 'l'lleto.tuer.omell deverde 
depu~~ primeiro laga~. Dis o seq!~Münento: • · Ra· 
qulliro·qu& ct!!ltiil.uem. e111 diaCUAio para foncu projeo· 
1n!l em aupara:W, depu de vo~r. em 3'. ~ti:~, 08 
quilll.lm artigoa lldlllthOII, » 
. . Ó s·a C;,n Jtf..C1W>11 :_;Foi at6 oniie poai& chogar a 
llliDha· ~re~ 

:O. Sil. ,Tm<l!=u:-Ent:rstanto~ eu tenho lllll!t. idk a 
~: q_uero que ;aja Hparatto~ &, ,.g·.foe&O peci"l!, 
d.8àdc jf. (e foi priuclpalmeD.tc eete <1 Jün pot IJ.Uil podi " 
pat.vra); "l.UEO oue o O.aditivc quo trata da uuwrisaçlo 
pr.ra que ~.cympre a utr&a& U11\ão elnd':l.lltri!l. sejara
mettido á oo~ de :fazenu. ••. ; 

O S~- Cim llictW>o : - Ji ha p:uecer de com
miRio. 

·.o 511. Jt::"<o11ED..i.:- ...... nCTque a =a cqm. 
prcile.nde qM rm obji!Qto <lostn o.rc!tm:t, a ~ão de 
4,000:0001 do apo!iOI!ll".. . 

u .. s ... o ......... ...,:):- Já ha paroccr de ccmmias:i~. 
O Sa. Ju:-;Qt:CJIÁ:- Ea&e p:1rncsr nH:o ó ela commir.aão ·ae !=da. · 
O Sa._ Cal':': M.4cx:.&.~: -V. E•- pod.erli. rõquere~ isto 

8b dspcls. 

O 5a. J~~Qt;'Etu :-Quero n'l=er de!d~ i i., G ror 
ÍIIO mandarei u~m~ aub ·t~mll!lda 1\ mesa p&r~~ q:te CS!O 
adCii\ivo aej& remeu.!dc li cowmisliio do fazenda, porque 
eutende:1do que ~ta mO<lida é a!ta'tlle:lto attent3toria •••• 

O Sa. C.osJlfll\o MA»cii.Eltu. :-Da lei-
O S•. J-axQ"'I.u : - •• .. :h lei, cbs prll:.ciFios de 

ooono1Jlia, e do i ostiça q;~~ 11cs de ... am regn llcs~ casa, 
ll!l·pa!We quo nilo de•O.§CII' ~pproTado o projecto em 2" 
diseUnão GCm quo s~a ~norià9.1l Ccil:n::i~ilo de fs:end.s, 
po:qne cnn .3' ceri, mais àimcil Teme~:~-li) .O. mesma 
aommietio. E' 1=0r ino qna d:Efijo qoo ·a eomriliss.'\~· de 
!sz~ad., aquella que de-e po~•nir o. ~yn~besG dos :~~go
cios oconomlcot e Jinaucei~cs do p<>iz, int.urp~a dcsdo 
i' o 114:11 pr..."'t'Cet, no• liig<~ so o nosn1vel se"' grt""' dotri
menta publico'!"~ ~ governo-.;.· rcitttr lll:\i" 4. 000;000, 
de epoUce~, al.~m ela ~erd3 dc3 G,OOO:OOOS que gru:nnt.l 
em Londres.· 

N6a toào• 5abemos qne o ill~~l.:'ê s ... Cl:-min~stro ü 
wcods, tendo <lc amittir 2,000:\lOOS de G?"l!oe~ em 
OtJ..D:lprlmcato de ti~::\ dLs?l-'~~~io do cP;"s.~~nto p::t~s!tao 
em C1llll!equMcia ilo resge.t•l à~· p~;?~l-:::J:>..'da, t!lio pô .i~ 
fu61" ~eaemi!-~\c ua p!açsts~:.::~ s9:;. Or.t> tO uc~s!>o 
governo ti v~ de f~'!: 'ü.U::l noYa c~hsii.v d~ npollees, 
.bK cl~ f:l,;~r uml\ croisoiio i!:.oJa daqaEJJa. ~ q:tQ jâ é 
obri,-.do Fom\ sa~sfu(':' r.~i <mc!!r_;;cs do rosg~>te d~: 
papel-mccla. · 

O Sa. c .. uz M.<~lllo.M~ -Nilo leu o pnra~or dn com~ 
missm; ~h[ os prnina :Ssa, 

O Sll- J'!I.,QUJ:<'Il.A : -·.Li es~~ l"'"'e~cr, 11183 ~to11 
n"'ent~do uma qul)~t~o IJ.ova1 q':l~3otr:..o qOJc a ill11atro 
commi5sAa 'lue formclou o or~~>me:J.Io d~ ab:as pllblicss 
Jliio ll.gitou. 

A illuatre co:.~mi:;são que forc:nuc•n. o orçamGuto d11 
~parliçiio ·ae obr!l!l puhli= nao tfat<>u S:~s te qa<Jsliio 
fuanceira; ,fuso qM a~hav& enn"eniQie que s~nz~S!oe 
~ c:omp.,. Clt1l -.ista dn '!ltüi<l,.dc •l" es!ro.d"• em vint11 
do1U1aorili.oios que a cGmP"-.l'W& . ti.uha feito ; ma GU 
'}UerD _qutl ,i,\ quealio ego-m sej<L oa=~de. p~lo Isdo :fi~ 
~COitO.· 

O Sa. CAIIXI10 MullllEin.L ~ - N6lll n collllllissilo 
aisao.l:io s questiio.. ·, 

O SI\ •. L~ Cn.~~:-ó illust;te deputaQo ó que ~-
gio 'la .diJOll&sãt-, uão qu.iz cliBoutil:. • · · 

O .Sa;.<J.o«nJD~o Il!'.t::riwmu.::-Não h& tsl; pedi o 
adlam61l.li0 •·'lJ.i!Ó quí:; àlsauti·la l llleia·nolta· ·. 

O SL ,r-iliicin.nu.; -,-R~~~ i-oáe~'que ·D.So llfl dia· 
c:utam,· ~a.oorta «tuas <16;::llltai\)io; · ...... . .. 

I. os.:. c.unlmo M~1)mmu:.....;. o Sr. D~Llldo illiDIJ 
que pedi o adiami!D.to. . . , .:. -ri,· : · .. · . . . 

O.Sa. 'JtrKo~:'-E 110 Dão ~ait-'.Hllilllthi eftà'â 
em l!t:ll iü.retto, porqUCI sa o ab>ui~:> apneeil~'~ 
e~pirito de~ indimlno~·,;e Mti conflii2Cido,~,'e:-. , 
diJ:elto cleolli>.lll:dtt qulqt# ~· . . : - ~ .. ;'",: ... 

O'S11.. Lm CAilteif~~E~'f'li.no·seu Ctifáltn,'~Jilo·. 
~!tl no .!911 cllieit.O fn~~~rulo. cl\t'gtfao~ sell'l oo!lcigU, 
.:OUIO fe?; ha pclli~O- . . . . 

O·S11.. JmoQill:llO.: -A aaman~ oompiebciaeque·.., 
J trata de lllõoa novs. dotoção ~ 4,000:000' amn:iempreza 
par:icul.ar- Eur.ei,5r.l'resiQ!mta,que a compuiliia Unlio 
eln<lustr.i~ .,_<ti e!iull$li cir=sat~cias; J:lllOS ~eTee:o-11011 

• &r~~o!ar 1\ilni m;'- pte>te~tm:eo Je to <à• "qt~elhs iudru;tr'..u 
que, :mal gc.i=, mal p<nl9&<Üis, ~ por ·~<mtll~ moi 11%6-
ctltadu, tenhão pedi3o o ~ capiul, tenhio ~ 
nh11do muit~ •~es aqaillo '30m qne O! acoiam..\!UI con
coní!clio psra """118 """"ci&;i'i6B' Se p•coar esla pr~
d~llte, Sr. preoidc:~te, Oll.tllo cad.a um d~: nó• ea~i. llil• 
tcrisado 11 y.dir p~ra 4itet,a$ 1\~so.;isÇii~, ~ivers:ts em· 
p~as qn~ têm fallido , ou Ç,'lO es~ em. mil.~> cit•m· 
ste.od'l~ Blgnm a11xilio poo111limo <4oEat!:dO. Na .:mba. 
provind11 hs. cliversa9 croprez:~g muito ut6ie qus ~ªm pe· 
~cido, nfu:) {'o.detílo luU:~ eontr.t. o imprd~illto, oou'::ra u 
cu--cu:n4t.ne>ea ~ da OjlO"-"-· •• 

O Sn.. CA!'1llm.O M.ulrnu::AA~-A. :r::e~!t sebe qu~ p!!di 
e. p~lll7<a para. disc:1tit; tanho hlstado com elia, e. n!O 
se me •e:n dR~o; se disrot' co:n a ~scn·a, quanto lll!Úi 
cc::~ d.o11.~ i".)2::nb":"os às. ca~~~- Aind.n. doen~; c="wm 
t>~ampt~ p>~.o dis:!Dtir. 

O Sa. Can 1\Lt.~ullo:- O requmm'lilto não.ópará· 
que o pro;ecto Liio ~ej~ à.iP~"id.o; pelo contrmo, é Fllt& 
q:1o pos~B ~ zmp1a disc:usoao. . . 

· O Sll. Jc,.Qm:TUA: - h eu ::;uero que -• sm~ 
dl.Sc~iW ~~i" ~•...ad" ~tu um plll'Ocel: quo enelll1l . s 
q:teAtão por t~acs os lados. . 

O Snc C.&.SJJnao M•nt:rõllliA: ~ A•kigr>lli o J:'&l'O()er 
· Vei<cido ps.rs. não sG d.i~t qne fc.jo da diie-J.&s&o-

0 s ... Ju:<QL'EI~A: -S.• p.usar o prcc.·dcute, eo. tenho· 
d.o pcà.:t para a compm>lli~ de:>omÍDI\da. Dous de Jlllbo 
::.a mirihf. provil!cia·, e «iB tarn pl;\\~tl\<lo gtande · !«~ 
vi;-o, ::1111 :mxilio pactlllio.rio do s~•'lmo aiitn de qne JlÜj) 
percç~- J3:q t:m~ oct•a erupt<!Zfl. fcndad• em largo. es
ca.la, d>nomillsdn Sc~o <lo $<ltombro, cem uw.a. s=a..'ia 
mag d.fitJn, qu~ t!Wll~ vai pert'êtt~ porque nio pó(lo 
lnt'lt' co;n r.fl c ircumstancin"§ ~o momt'!c.to.. aio azn
preza~ plltric.ti~n.~ •. ·t:!u" te-nr3em ts: :n&lbClrar a ind~· 
tria co pai>;. O q:ta r>:i:o quero •iii) e&us ex01>p~• ~ 
O q-:t~ n5~ o:nú't:';:) ê q:::~a" &em. u.:n t;.'l;:l'IED.e" cn.iol'",. Sen:L 
tn:1 ia.:r;:crito-:J.m\s sprvfg,n.-iado, tc\.ll cm.3ci~ci~ ~o 
C!,U~ B9 ti:t\l!lÇ•u oiQ !Jl'Íl: p~àem S~ppOrt.ar mw eoltO 
sc~·~~imo -à.o omii'~»~ de onolic~s, qnc vai d~ptoais:"" a• 
e:tis:enlos .... ~n~os y.~:s~ em fnvo~ d~sc:>:tllnnuai deata 
crrler.1. (~P· ioM>.~ T~doç cst<lll ndilitivcs que sqnl eatiio 
niio va~~m ,_ndu cr.o. rl'lc.~fio a~ ·2~, eão (lxsre-es~ F.-io wn
ces:/,õc~ qtB ~íi..o cn.~~otiio dinhci~ .. t~f~ ·pequenap autoriH 
snçõ>O no ~o•eroo ; " qu~s~!:o prndpu1 õ o~te ar~igo 2. 

O Sa Lt•= C.m~os:.-·Fi<;<l~ sl\bend.o a Cllm:mJ. gu~ 
o govct'!lo cc:l!tmt!o ns epresentnçib iieilSO. :esol::Ç!ío-

0 S.a. J u>'QV&!lU.:- 0~ g~"o.-uos p~<l.&:n . ~orue:>tir 
e;.n tudo qu~•Ho 'l.u::~~r=; mas o meu voto h:. de ser 
g~indo po~ n~tilllc que mlnhn rQZilo iii"tar. O gc,.vemo, 
oo:Jbe~n<!o o voto da ~mona da. ~o=issc:o, não havia 
dQ usar de mek~ violSlltos p11r11 impedi: quo n c:om• 
Jl:liaslia apl'l!>ontasse o sen pueesr• ... 

O St:.. Cllm . MAC!U.t>o: -Mas se nõto concora&ssa, 
!linda quo a comr.oissllo fosse t:.nllllíme, devia.lleolata!:· 

~ O SR. J CIOQV~ru :-,-Jiliio quero agora en~a~ em dis~ 
cuesiio de do:nlh~ •~bro ~en empwz~; appro'a a c=r& 
a minha aub-enie;uis, pOl:'J.tlO então s~ eu~.rs:rf. a qc.cstxo 
poz todos oa lados, quer pe1o lado d& juatiça, quar.~ 
ls'do dns lln1111ÇM, ouar pelo lndo dr1 utilidade dn estnoda, 
J;i,tilldll.dê eo.t.tàst~ por muito, gento'(nll~ ~poiRii<l•J• 
~que diz:'llll qlia a estrada de f<~Iro.deD.Ped.ra li, di.· 
rigindo-so ao. mOil:no. ynlle.,.. · 
·· . Q. s,., .Cauz MACllt~~ tli, 1ml11Í>0,~e .•.. 
. ;O S..,, JDliQllmA :...:. Silo qlleàtQes o~.; e ei!W 
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SESSÃ.O· ·EM· fi·DB AGOST<fDE l862. 

ll • .,.j,memodtioquea q~Dio eetibeia 
.. T6AUiada. . . . . 
·: j[J:~ C.a~:-Paz~~'V'.Es.·~ ~ 
O.·Zioà. ' . . 

. :'8Õ.S..' J1111ttliiW. :-Ea.·t811ho ou'fido amajtu peà
.OU OOIIqlet«lHI dlarlm que o lft'Dlans:a-nto cb 111-
tnda e. feffO. c1e D. NJ"o·n ha a9ma.tilil~~r- grm<k 
pedii-·Qtltra ntnula UDiio e ]lld..utda. · 

EID 'riata cli8to,- nqalri:ro q11eoatt. I"; U~Wcioa.Mo ao 
~lierimcto,toja %elllllttidô A ooiiiDÜ!Iio do ftmlda. 

o' Sa. Csn MJ.cKAM :-& i eat:rs..h. Unilb • Inam
tria :ll!o. eoti-· ftit., <:1Uilpda. fa&t.la r.ll!m do p-.;. 
hylnma, parto la' um l'foiU1. da 01"ada ele~. 

VetA' m..;, lida • apoiada, ueguil:taemén<la: 
c E~ceptuo-M o lelaili'I'O 1om ·a =preza Uuii4 e 

Intllltria. o qual ae remetta i commiasio de faacd&. 
-1mqutU'~ ~ · 

O SI>.. Pusu-tllft:- O qu~ nti po~ ora <m> diJ
cuso!o &. o re~ento do Sr. Ccuz lll:aohado, e 111111 
'riata do que eUe oon\ém, ~oee-~e qws esta IJIIIoncia 
nllo ~ l-agar agcn. . 

O So.. Jlll'QIIIIl'U.:-Ett oo%15i~ ccU~o uma emeDda 
ac sdiauumto. 

O Sa. PAE$mERTZ:- Se a eml':I<Ü\ fouo c.:mceb~ 
ele m&ll.ei.-a ot1e aceptm~UtJ da ennmer.oçio feita pelo 
s~. Cruz ·Macl.adc o artigo rclati\'ll ã eatnda UniSo e 
Iúdnstria, tri admit.Si•el, por<1~~o poderia aàmittirJI& 
czcepçio mais algmna ccnsa. O qt:~me ni\o ~pro;. 
pri~ :na occuiiio~ este ~mtnto pua qnc aeja ou
tip:o fto:a•ttido i eo::omi!l8ão ocmo tmcndJI no qne foi 
o&roci.do ~ Sr. Cnu Mr.ch.do. 

·O Sr. C. Otto1ll :-Paro.."!l·!llB, S~. ~ident8. qu• 
o ta&mtnto da c.uutão da Uniio e lndno!.ria ,; addití.-o 
110 que prop(.1 o nobre dertttad() por Minu. Cahlniio 
asta, lionrJi prejadieaào o Otlt:ro; mD, oe " eamara ·~ 
041 ddjP•Of, pó.ie .. ot..r depois ao vai ou não o da UJliiio) 
e llldllllttU ' oom:minlio do fuecda. 

O Sa. Pllumt-~n:-F~:::41 que,; uma no,.. ooc.-
plicaçio da q neatão. . 

. ·O Sa. C. Ono.•t:- .à.eepu~ d03 donll aJdi:llllftll
~"';1 o c.ue =plica: po-rqc.cu.IÍIIl,ncahir o •di&U~ento 
d!> nobro d~pn:ad.o por Minsa, llllri. preciao 9bi'.r no~ 
.U.CUS.Ilo &clm! e e~:tro~<llamBD.to, c. na ali h l>llG 6 l'Uii~ 
do C\UC 'tllll& id.~a atl.~t!n ao pt!J:Iei:o. · 

Diecutindo &l!lboe, e •otad.o o primoi:o, 'ftr·ae .. ba 
lt!go .e o •egundo .'ioou on ullo p~ ndiesdo. 

O Sr. Se•rJq11ea :-Par~·mo qc;e cet• dt3::u!•~~ 
n.lo tem wrricloreg..1nrmaau; ~ 11rimoirolugar, por
~ no &üo está co accôrdt.> com a or~ cio dia; a •~ 
gundo, ~NUO as oppi!:l ao ragimonto da cu~. 

A ordem do dia "Cnb!ioah no JcrMal doCdmmc•cio di::: 
< Yotaçi.o do rcqlierime:~tD cie tldia:conto, e, •~ niio tõ:o 
•_rpra•aeo, eoll:lnnaçio dA di.Jcu!>iio dDtl utigoa addi
ti•oc; o em oog~~ici1111 discm~~ dai m~u.riu anterio:r-
ment6 a..~ ... ~ · · 

OrA, eati &!lteu~ao que pela ordem <lo a;., 'fOt&lldi>
liO O ·adiamento, COI1tinua~Q s ruocu:f>io d~ llduititOII ; 
o cnlretantto eoutinuou. adiscusaii~dos s:tlgot addithos, 
~ C&Siõ de = ::~~odo opposto so regimento. · 

U:~r Sn. Dr.rrr.t.tto:-Nuo npoia<J~. 
O Sn. l:hKll.l~n•s:-Vou pois da: 11 rs::ito r.cr qu~ en

tendo que n di.sCJUoaito t-em corrido ·oC!!tra a tO\'!XIim.nte 
c&pa!iç.ílo do :-ogimento dn cua. 

O Sa. Pn~nu. PL"<T<I :- Nio apoiado ; tem ido do 
aooôrdo com o ~im~uto. . . 

O Sn. lrst<nrQniOS: - 'Mns permitta o nobre d~pntruio 
que eu divirja da sun opinifio, e Y.·~·lho que permitt.r.• 
;:n.,dn a rr:zi'.o por qu' <'Stou e:n àivorgcncia oom el!D. 

V. E::.: .• Sr. p=idcu,o, declarou h>. pou~ que mtea 
nrti~o» auditivo~ estaviJ:" em 2" dis<.'llllllilo, a ou~ toda. 
OUVJO..... . 

Vo:ns: _;.. Sem ·aav:aa; 
03a. HE>OUQIJI<Ii : - .... se poisestiíoec 2• d~casslla, .. 

e eot<~ .11ilo pclda tiJ' 1ttg!U' se!liio do cada UDl utigo de 
per Ji, e Jllp&rai!ameJ1~, como e:pie~MilLCI!te <ll&ji~"' ~ 

1 
l 
1 

=~= qu a aiJouasi.o ~1iil: ~- :~~~ : 
· O Sa. C•n ~-: ...,. <k amp ..WÜ1âa ., 
~o ..mpre forio cn-\.i4oa .p.w~ Í' • · 
u\lla pralka ca~ . · · .-.. " · 

·o Sa. Ht:nrcrcu•-mo p6cle ter lugar o·~~ 
<!e y. Jt:lt.; pGTqae'll6a ~ eota111oo 4.1ic!ltlsldo a ·ktilo · 
0f911111&"'>êlbi:l6'pau01lem:&·~IO'; nó••~ 

• (UI!ÓIIl;úldo .ariof •1118o• adCithO. que.f~ deamC~õdol
dnorçamal~~·qlUS de1'8DIOD_~hili-,p0ánl!!1 uizuuno
fio, um yro~ecto noYD. fAp~; - · cspoíUOt~1 . 

li: dlllla!S, aej&Ul>~~ 1rrmeoe; ae .-~~ ~ lJCR' 
fi::n o e:~alarecblm:.O da ~, é hnmna"Í''IItn 
imposti~ estiiàrmoe de um .U. .,- outro. lllii;,;,., . 
lmlllessiclade de artigos adrlitn?a. A uw ~ l)uâ: 
eea 2' rli~íio ~Cl!Clobaàa,a 3", qoaM~.cló~ 
mento !!8 -de; o fazer em ~. e de tode a ~"C\o.. 
projecto OOlljtQ:llta O~idau!.ente, llltorn8f6 esouaada. 

P<>tta:nto, Sr. I>Nii<klt&, oru 1:1il:ha opinilo julgo que 
reria 111aio aoert~, maül regul11t e maio .eoDqnienTA 
ter V:.JFx. o ar~~~~ a. clar ~ o!delli cio di&·~llllr 
dos &n;íg<:l !"lditi..os, prefmD:.o-os ·eegm:u!o a maim
portknciA. (..tpcíadoz e n«o apoi44ol.) . 

O Sa. Nn:.u :-Então podtm-GO TlltV em 111n .U. da 
artigo• <iifre:utce que o ~.-ano nc.-eil0111 mila :111o a 
pod= \'O '-roa reatalltcs = <~ullQ clia ! . 

o Sa.liRI<a.rouu:-Maa- flzer5o parW ao 01911~ 
manto; o ""''· nlio trAtAmo• do otçam!lltc, mu de tllll 
OC:Uphr.J:o 4a mgas ..C.clitiY;)O que,~ ~1110 foriiG 
àD orçamento, nada têm maia cem e1!e. · 

S. quem:noa, p-:>is. qlte • diocuslt.o ~aja -Ta'
. drr.de, que e!l&.oorra na fOrma do. ngim81õli0, cl8ftiDCI 
cti»."Utl.rartigo por artigo. (.l.poicl~ ' llllo llp.liodol.) 

O S:t. C•ÇZMI.CJW>O;-E1talcg\oa d&oOcaiUi:o lllo 
:no agrada. : ... 

O Sa. Nnt.U:-O!ltro dia pau!tio oom todo o-
d:uaollt~ o1 artigoa ~!:'tlitOI!; hoj~ uJ:o we podem cliJaç,t;ir 
englobaumeDte c.• ~~ta!>tu 1 · . 

O Sa. HEli•H!~U:-Tecl:.oemittiao,Sr. pruidcte_ 
• ::linha opil:liAo ; a d~o amm ~ '!9 pareee qQ 
poeta C~!!\iiiUU J'(',gulBM~Olll& ; 11&:1 ,_posJJ!.'fftl qn6 a er.• ' 
ma. -a IIOJ& contemBD~ID<!il" ~<la • ~ate com oo
nhaoim:nto de CS'IIM· V cu, pais, r;aa~~c!af i m- ttlll 
~nttio:amto tiD te!ltid~ em •j l19 f aliei. Eecol!la ~ ~ 
V.i:1; 1>1.U&dilot:1l.uiioc.aarl\pacioll~t01 oMPUo a 
au.a impõrtanoil~ · · 

o s .... P&UIDI!!'C'I"'::- A o'ilo:n ilo ~ de t!lie <llil o• 
soga!nte; • Votac.;'la ao Zl.<qõterln:IISII\o cl• aclíamoalo' 
prop~eto J:olC. Sr. Fi,.lbo ~o• artigos adllith·o•; 1,10 niclo 
t ôr •??rovado, co:~tilm~~ic da dl-10 dos mesmoa 
!lddittvOI. • Eu llio ~~~ia !X~ ,aonHJqa.auola, ae.olo Oll'!l;• 
p:iroque e•tav11 duiJtnlilc nllord= co C!a. (..t~o!<lliol.) 
Um~ nou IJ.t!O ..s ~oba ::o rogil:llllto poderia eata'be~ 

lc~CT :1m p:e.>edc:~te: c!~ olln: c Nn1111..:!• de 18'1 tt 
l9t5 !:rriio ccp&radoo do um pr!)J~ q:1e .. dioc;.tia em 
3' cuc!llsllc d.ilfOtODicll artõgoa &Gdi1ivoo1 af!m de aer
ncnottic!o o 'IJ!oamo P"'joO".b pua o rooat!o, co:~li»UIIZI<lo 
• <ltmai~:> dos mexidos o&rtlgol pata !orcll'!elllllt'O}!Ic\o. 
A puta. • Poróm este pm:od~~:~ta f~isst&blllecl!Ío em s· 
cli"u~~S~n, que ó pelo rot:i.tumto IIIISlobadn, qur:t~do 11 2• 
disClluilCI é ~r artigo o. 

O Sa. C . Ono:u:-Mu vi'to quu a .2' cllicn!ll!ic. 
dess~ mtigos erl\ caglobada, julgo qa~ eatlo 110 lil61I!lo 
c&:~o .~uo pr~cdante. . ·~ . · 

o S::. 'P.õ.iiiPB~t'l!::- E :ss!J:I o snt(m~811. D Sr. vioa.:· 
p<OSid®to qu<U~clo msr~Qu a ~rdem do ~ (cpoíc>d~:~) ; & 

p~mo qné ioi =ta o i'OD"GTliOI:W do at:to: d~ ;re-
querimento <:e sepnr>.çlio cios adà.iti~. · 

o Sr. illutiulu1~pe«;- Sr. ~resicimto, ~ulzn · 
qt1a o mi!U teqll'l!'imsnto -clé sepat8çiio ctoa . .acÜti'IO&·~ . 
o:ÇAml!llto nadn inll_aio 10hte e•ta disc8aaiío. . · 

V. E::t. !lio eata.a prooall.te, JD88 : to~ a Cl\llls:...-il ~io 
quo o c:, quando começl\vs. a: dis"!l""lto dos ~ditiv011~ ·
lem't!~í e poai.quo ellea foaaom 'dilllll!tidoa. c.dalllii de 
per el o :~<>pn~dw:nanto; 11 aana pllreoeu 'llilo ea".it pcr
estll dillcuaeíio, m1111 :;.~o houve ~ctaçlio; o•reoea-m 
q,Wl a .opiciito g~ era oontraria a este aibitrio, po 
is3o oalei·mé, · pos~a el!~iis:IIIG qWl 6811do esta :~m..:. 
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i•.cüaoaisSo, •/i!Ko :~ -~ ..-1&2t!P ..W~a 
~- · · tôj "·iirlo agQ..~· 1UU ~ ~te 
di.~:·······.: . ,· .. . · .. 
: o's.:s=ê..i& Jlicmo:·~-.• o. .ntP .a.wn. 

.:O~ai~mJo ~1$~ _:·. . · · · . 

·o· s;,:;,)tiil:rín:j,·c.Joo. :.-O)!~. Sr. me
... " hM.itou ~bré.aJI1Wia~~ proi_II!F.flé:. 

. <ll:ii:U:alo: mai pueoài<la-lhe, -a mhri ~~~. 
qíW.&.ó~o :~111 aa ou1o C!)Utinua<la a ~tt que a &· 
•1o·to;.êeaglohada (opoíadH), .o Sr.nce-pred<lata 
.abtrlct. • · •'á opilüiio, qu ell llio qub, ' ... _.._ ciiat;O, 
CODÂllíU:II ~pllg!14r. . · · · . · 
.· . .Pec1l;a ~ .. ,. •fU!:apara tlar a~ expl.i~.par-
9.!18. o :rii~.ll ~~a~ _DJD.· ~ iDfllumola ·aigum:a 

·aobte 11 X11bclo c'!e·protegcur .ta ~; q1111 n- · 
lib~ -1111\M d!llic.il4U. ··inec.".-._.tea., 

.Ósr~ibes ~co._.-Sl'.·~te,.aV.EL 
~-_:Mol...et .. u. qaMilo,buudo pRII !ao G'll:l1-
~ o ,.gimento. · · .·. . . 

· )i;• dJàPOiiçãc·~· e tGfml:lllllte da ::::lllmo ~
meto· que: n• "!l- oüacm..-io de qu~ mstari& o 
clobaw tRW, lugu p<n' ~· e llltl qlobQclmumte. 

0 St.. Cac M.i.CB.U>a:-Asllim OOIX!CiqUe11enhlllll& 
:aateri• GD.;U o!lt 2··aa<!USJio· aem. ·ter enmd.o em 1.• 
Os~. PLU B.....dro: . .;.;_ ~srdôe-me V. E%., 11!\ii 

BUa o~çii:) nãO é ex~; ella o.:l.'ltrui.t • faculdade, 
alib a@üttidJI pelo. regiÍllooto, de 10 orfõnCeraln DA 
2" t!iscouoíio dD ~to, e ·!ll&'lmo doi. qualquor pro
jeclo; · anigos d<lliiYo•, Gil quut1dlnom; neeto ()UI), IQ 
disCil\idc.& ~~:~glllbahlllllllte. Hu • . q11e nãu damn,_ 
perdsr na. ~ é q11a o• artig<)l ~ue ao a~hie ~~~~ &
oualo :jf. do ~ - OOlllidtlrácloa &l!diti't4e> 'tia to 
oomo fQrio.-aep~~radcs Gil prçjactrlr.o 'iual b~-rllll lide. 
!lfferOcido•· ~-· suio qaato qui:zersm, muioa u~~' 
11ddi~VOS.' AdditiTot ao quet 
·O :,,.. ç,.Çz M..c~: --EuUo nio ?O<Iem ni:U em.· 

:<•. diaénaaio INIIIl tenm c:atad~ na 1', 
.. o·s.a.. P.u~-B.lu-m;:-QU.ando aawmgoe forio 
· destaoada• do orça1llllnto acba.Tii<i-IMI am a• dillouslio; 
~me p&feee ~golt.~ f•z~-loc Tolbr agon. i 1•. 

:Zn,·po~anto, _peço" V. Ex., Sr,_ p-id.e11ts, qu~ niG 
pcr=itta :q_'II.O ~ntinue ~ clabllto ~üo moiio l"'r q11t Wll1 
Cll&oottido, eom "'olaçio do rrguncmto aa·cuiL. , . . 
' :&:,«rt.o 'iUO o Sr. Ti<!<~·pn:dl1anto den pan. a ordem. 

@ dJa <f'e bojo a d\..::as•!io ile todOG ot &nigoa d'"ta
. c&:iOf. <!(> !)f\!llomento; mas d.o certo o f~~ .por niío t1r 
p~t~ ll.~ispósiçiiO a quo n:o tenbonf9rido. Estou 
pcn;uo.1lllio o.•·. qna: so •lgr.;em tiYeNO lemb~~o a S. E:r.. 

· e1lSa ilhpooiç.!io,n!a todli elle pOnllittilia qu aaà~v.&~IO 
ti'i!s9 lupr englol!ad.&mento. · 

o · s .. _, .· hulDIINn: · clli: ulgumu · pala'll'IU que ab 
o'd'lmol).; . . , · 
O~i. ?.u:s Buai'I'C:.: -Oqu:, v. EL ie&'bade J,'Cll• 

derar ·5~llllll, prom que a ctunara tom ~umaa TUU 
viclsd.o o l'8gimCnto. l'll<l& é fól'll do dn'fida que o tegl• 
mtl:>.tl) ~ ·e:s:PtU~O quudo ~~ quo 11 !f• d\o~ aos 
rrojeetot Wlh&:tagarpor artig(\5, 8 :n.ão ecglob~d=ente. 

O sri. N~"S:lia : - Qafll ó o projej)to qaa 10 llci:a em 
illi;cu!l'lliot · 

o Sll. PAU n.ul\liTO:- E' o que ee oompõ~ dcn 
·mt.igos que ao aohllo cobro a mesa, e ~uu !oriio diiit;&ca· 
d~do~ta;._ . . 

O S~- N:iaus:- Es-~uio dditivo' , ~!11.
bm:!l ie>a56tn e~p~aclos : 6 d•b11.11a. de1~ po11t0 de vista 
q;,.S: derein aer wacu~du;, . · · · 

o'sn. PAES'fuuno:·-Pctd6&·m~ C) nobr&.liepll
btdo; niio é po.olli.~el colllllderiU' «>:rio additho1 $0 O:!QS
mellto· R~p q-c.~, ~ cleliberaoão •da oamara, fori.> 
'!_&ps~lioado 11'0011:10 or~to.Não ~Bjo_outra ms.naira 

. ~ oon,'!idm:.·lus para o fim. dj! 8flWU dlocatido• ~eniio 
·. c~o·.outrOJI. tmtQ& projactoll. Não ba a.aolll3oria o;lll!1 

pnnaiplll.. ·.· · · . · .. 
Qntmcio. ae. reg_uerou 11 • UJI&."!1980 destet.llrtigoa_. • 

razão qu~ · para ).11!0 . &a .~eu fo1 'l-~e :aí\o era . po.o1'1Sl 
sxam~:~ 1llll2. a6. di!ol:dtio mau a.! .. _o.iMD.bl ãrtlgoa,. 
co:::~~ao·,· A4:1Ule . .tnúar:is do ~~:rando impo:toooia, •-. . 
ssndo t~lioa ~~a. at.."Ull)ptqs dilf4lentç&._;ma~ m01111.~ .. 

Dlmllqqe~~ ~-·ailoiiMic~. -
~(~ári~;~OliiO. a.;:.;.~~-~ 
poJ'Iaio. a- 11..ror ~ . • ,_· : 7· .. ".·~··· · ·· 

O Sa.. ~~ 1loDJo :~}lXo :foi lllllc pUÍ6'~
~ aeu ··-"'J ~U&rio. ~: C!Gm<".:rai!Pa.; 

EaiiiCI. •· ·a f_oi am.~·aemçõ.u.,.~, ~-·· ._· _· .. _. , 
1lhr da apraaio do nolnéckptUid<>f"lo,~· 

plCIDI!Itn) D~ Íllall1c1io 'ille a~q QefOCK 
o· rhaoiiZO. {A,.....cW.) , · ·' 

C0110l110 teqaetm!lo a auaaçio ao resJme!l~• 
o Sa. Fumam~: .:.S. aÓIImara nb \i•• MpilraU 

Olllrligol'~ü~ anta ileoorieluidall3' ~& 
~-"'·- addi.tiTOa· Mriiio CU.eutidot ep~' menu; 11peza cto. iru!a:nunientea do llDi• · 
ile m~ Uo o=plloada, ea entendo. q-ua .:a-ciii~ 
dne OO!Ii>llur • com~r ele. meano modo c:ue conerla. • 
ulo·folliem:&&~. COJ!UA ma !n~a Uic. b 
~(l')Jiçlo Algwilano regimmkl, q11a J)tl].o oonll&rio pR'
untw ~~ealtlollada d.on.1cfi.tt'f08. A.i!i..<poel
çiO do re~ llll'bre o moao ae <liJcu~\r q~ 
prGj.,.,toem a-·cl~o nio p62 a~applioa•el Q ~
do de que 110 t.Yats, q-;&O uão ó de aertc a de um ptojec:W 
do· lei :regalarmm\11 proposto. · 

o· S•- F .. ael.ra . de lllcllo : - Parece--, ~. 
preeidll:IU, 'l,UII s;·lllpeci~ Clllll Bt diecu.te é inr.eira

,.onm:.O liOTll, .a oomo tal l1io 1e acha p~ida ~ 
· ltgim81lto d.& ~~~~.O ~en~ qlle V. Ex. ap~-

wu 11 refete A 3• di5CIIliBIO do orçac;ento, e no-'! ~IJ, 
pG1.' iaao, :).pplicat-oe 110 emo prescta, em que sa "irat& 
aa. 2!. . 
Q~udo ua li:' d~cuoa~ do o~melllo forio •aj4i!:OIJ-

t. alaeuas'jo estes a:!i.g<>S adiUtlw1, o ST. JD.irili\:0 in
terino <h fQellda diai!e 'l.ll! n&o ~ s.er ~~cb 
eom e. pi'Qf11.lldu& eon'n!mmta !flll' q_Wl o pr'Jleat.o olc 
l~i de orçamento ~ da u:r 11ilop:ado p:WI caa a 
tempo de Hf enmclo ao l!lllla~l>, onde telll à.e aer i~ll· 
mente diacutil.o, ccmo I do díreit.o da camara 'litllllcia. 
Elll eol!Seqt!enOi.a deU& dlalaraçio, Mcid.lo- ~o qai_ 
~ oe['llrado~. Ol·lodttiti'fos, 4 · e3:C:pç\to <ie si~ 
qa foriio m~ionado• pelo Sr. miaiotro interúl.o cli. 
fuauda;'~ <tU' Diere.."ttt<> • tua aoq,l1i1111Cflnola. 
Do~ f~ 01 &selo 1emellm: to dclihffaçlo da a

mau: apreaur 10 'fDt!l~io do or\)UIImlo D"lat& ca:r~, 
il dar a<ll ~diUYOI ll olllo..a~llo mau &moia qua fonll 
poaaivel. Vo~do "uWll, decidio-!o (\uo"o• act..U;ttCI 
iiTN50!11. no'& ~ouNilC! n11 bfP.J:tclo do prol~cto elo ~
ÇIIIllmto. Ma oomo uri - dhauaiof P<>r utlgct 
aa cglob•dalllanw1 Ela a 'i'ltlltllo. 
En~ndo qno deill IM englob&:lam!Ute, ~t:o 11 ~· 

mara usiDia oom11911u, o !ltn ooacllll·lQ OQilJ~IIII.<!a-~ 
no mesmo tur.no em ouo ea~n ~· dt.~ou!lo, • al:6 
d•~arulo-a, como querem~~ do••ento:U q11e 
me pnolldl!rlo. · 

Nli(> 10 dl,!jll que a IWIIarll'ulo p6do diloutir te.niOI 
att!cos 10 metmo tcmp!t. Qa.elacou.-.nit::ltll ha nistd! 
Po~ '~111t11 nao 61\ cam.rn wmpaot;a de bomc:n~ et.~· 
s~• de aprooi&t mglobadamm&o a metem dl! todo• ~
adwtivoe, e ele VOõAr aobre cadr. oro ddle6, ccr.lfoma 
mais I'On~~DieDt!l ~ &Cl SGr\'i.9Q p:~blico c ao be~t~ 
@ PW~ Se ICII!O Dão tive~~ paaeado O ~quuime:>.!tl 
ao Sr. Marl.illho C limpo•, em vir~u:lc i!o q~ g.fet: 11 
tapua~o, DÕ.'J proe:lgniri• ella ali. disoas•llo d~s &~ 
a<fditiVDil, como h.!lm ~ai piado até llhegu á 11111 oro tu
~'E 3ealli1 asaim podl\rl .. aiscutl:t esa!s mcit~e adai.ti
vo•, lllll:; oifema. do eeu nsgim~to, por que ta.ziio llão a 
roderi , ~ar utt1udo clles oe;>&ndos da lei ~ci['lil, '"· 
~ut.o sana;~ diminoido em ~r..ae p&rte o lJ"SO da 
cü•auniio! Por 'lilltura &!see addi.tivc& ~ão euiglmu. 
iiíd~aVllia para ~!laiena pl'GUCII& e conll.eoo®r~ da 
liOOI!ISidadt&. C:l pw:1 . . . 

J:iJgo, · portailt.;.,. qne a tlli~a5Bito a~~ a ~Olltin'!l.st 
CM~io prln~p~ot;· ·e talito mais .w& Er!no uoeta op~ 
q,umrto 11 camml.oje rojeitou o :ro;iJlerilll.<!llro ele &di,._ 
~'1 pi'op:~~tc pelo Sr. Fjalho; que qneris. que a .:om
WkJó de Dr\)&mGnto di 'fidiase e1ae~ arligos um outroo: 
tara toa projecto~, caclá 1II!1 doa quaes tives3ó dio~ 
lllpeQilll. Uma~ que &tllUil~não ~ aàop~3r ~ 
id"; II!.AIIifestll lioou qua.o &sudasejo erra que ndieeuaii4 · 
p~g~~ialo'l no &11!16no)mlia oom1196ra,.e cnda de~ '!&r-· 
J)linu.",l'llt'IIOII·ll:le, poi•,· que GS D.ildi.ti.Vos· ~ 111: · 
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&O SESSÃO EM 5 ·DE AGOSTO DE i862. 

Vem á. mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão, 
o seguinte requerimento : 

• Roqueiro que se discuta ' cadr. um dos artigos addl
~itos separadamente, escolhendo-os o Sr. presidenta 
segundo a sua importancia.-A. J. B1nriquu. ~ 

Depois de uma questão de ordem sobre a interpre
tação deste requerimento concedendo arbítrio é. mesa 
:para designar os additivos que julgue mais importantes, 
é elle posto a votos, e rejeitado. 

Continúa, pois, a discussão dos artigos additivos. 
Vêm mais á. mesa, são lidei! e apoíados, os seguintes: 
c Sub- additivo ao additivo do Sr. Carvalho Reis e 

outros senhores sobre a innovação do contrato com a 
navegação a vapor do Maranhão:-E' igualmente o 
governo autorisado a innovar o contrato de navegação 
a "Yapor com a em preza que actualmente faz este St\r· 
viço para a provincia do Espírito-Santo, pelos portos 
de Itapemirim, Victoria e S. Matheus, podendo augmen· 
ur a. respectiva subvenção e alterar o numero de 'fiagens 
e escalas.-A. Pereira Pinto.-Sil~a Nunes. • 

c Emeada ao projecto n. 50 apresentado como addi
liYo :-0 agente do correio da cidade de S. J0ão d'El-rei 
terá os mesmos 'fencimentos do official papelista da 
Administração do correio da provinois. - Salathiel. » 

c rica approvado c decreto n. 2 '784 de 23 de Janeiro 
'lle 1861, qlte alterou o systema de policia sanitaria nos 
JK!rtos e fiJtou os vencimentos dos empregados de saude 
dos mesmcs.-F. C. B~and&o. » 

Depois de algumas observações dos Srs. F. Ootaviano 
.11 .Dantas, o Sr. Vieira da Silva propõe o encerrrunento 
da discussão, e é rejeitado. 

.. Continúa, portanto, a discussão dos additivos. 
Vem i. mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão, o 

3eguinte requerimento: 
c Requeiro que se remetta ' commissão de fazenda o 

:additivo sobre a companhia União e Industria.-Jun
~ueira. • 

Vem tambem li. mesa, á lida, apoiada, e entra con
ju·nntamente em discussão, a seguinte emenda: 

c Aaarescentem-se as palavras-com urgenoia. -c. 
tltloni. • 

O Sa. PaESIDE:»TE:-Não se vencendo o encerramento, 
ll qu0 está em diaonssão é o adiamento. (Apoiado#.) 

VozEs:-Votos ! votos ! 
O Sr. Lima Duarte :-Sr. presidente, eu acabai 

· de fazer ver a V. Ex. que o requerimento do nobre de
putado pela Bahia não podia ser aceito pela mesa, por
i11Ue agora mesmo a camara acaba de rejeitar um re
oquerimento identico, em que nem mudança de palavras 
o~~xiste; mes no costume de sempre ir de accôrdo com 8S 
decisões de V. Ex , eu não as quero contrariar ; di
rei o que peneo a respeito do requerimento do nobre de
})Utado. 

Um Sa . DEPUTADO: -Nem elle podia pedir o adia
mento porque não estava com 8 palavra. 
. OuTao Sa. DEPUTADO:- Quando fallou é que apre-

3entou o requerimento. 
O Sn. Cauz M.t.cBADO • - Não podia apresenta-lo 

~em ter a palavra sobre a mataria. O adiamento, pois, 
.é illegal. 

O :Sa. LrMA Du.tB.TE :-Ainda mais um motivo em 
pró de minhas observações .... 

O Sa. PaESIDENTE :-Quando se pôz agora em dis
cussão a questão de ordem, foi quando o Sr. deputado 
J0la Bahia propôz o adiamento; ninguem tinha a pala· 
'Yra então, ningll.em estava inscripto. 

O Sa. LtMA DuAaTE :-Vê, portanto, V. Ex. que 
astava eu com direito fazendo observaçõe1 contra o 
procedimento da mesa em aceitar o requerimento do 
.nobre deputado.... . 

U• Sa. DEPUT.lDO: -Ainda depois da explicação que 
Ji! acaba de dar! 

O Sa. Lnu. DuuTE:- .... não só por ser reproduc
~o de requerimento identico que a camara aoabava de 

rejeitar, como porque não competia ao nobre dep11' ado 
a palavra sobre a mataria. • • 

Mas como é questiio que est€1 termwada, entrare1 na 
dioou88ão do requerimento. · 

Sr. presidente, ainsistencia do nobre deputado quanto 
ao additivo relativo i companhia União e Industria pa
rece demonstrar que é elle a pedra de esoandalo de S. Ex. 
uo presente debate. · 

Ainda hontem a camarv observou que o nobre depu ·· 
tado pela provlnoia de Minas, reconhecendo a inconva
nienoia de se diaontir englobadamente o grande nu · 
mero de additivos que estão sobre a mesa, e desejando 
que se estabelecesse sobre nquelles mais importantes e 
de maior interesse para o paiz uma discussão larg!l, fB
zendo-se um eatuâ.o aprofundado, apresentou um re
querimento para que fossem ellesseparados e discutidos 
cada. um de per ai. 

O illustre deputado opp6z-se ao requerimento na parte 
rela.tiva á União e Industria, apresentando uma emenda 
para que fosse elle remettido á primeira commissão de 
fazenda, não dt~ixando no entanto de reconhecer o fun· 
damento e a razão com que precedia o nobre deputado 
por Minas. Mas devendo o nobre deputado com as sua~ 
observações demonstrar a convenienoia de ser auoptada 
a sua. emenda, foi logo discutir os negocies da c9mpa · 
nhis, deixando de parte a questão de adiamento. 

Entretanto entendeu a camara que devia rejeitar o 
requerimento do illuatre deputado por Minas, ficando por 
conse~inte prejudioada a _emenda do nobre deputado 
pela Bahia. 

Pela segnnda vez entrão os additivos englobadsment~ 
em discussão, e o nobre deputado apresenta. novo re 
querimento identico ao que a camara ha pouco tinh » 
rejeitado, accresoendo ainda que não competia no nobre 
deputado a palavra nessa occasião. 

E quaes forão, Sr. presidante, os motivos com que o 
nobre deputado fundamentou o segundo requerimento? 
Eu não os l':ncontro; S. Ex. apresentou simplesmente o 
aeu requerimento ; nada allegou, nem sequer quiz de
monstrar a conveniencia de semelhante adiamento. 

Houtem, quando S. Ex. fallou, disse qne este nego
cio não tinha ainda sido estudado, e nem examinado 
pelas commissões da casa, quando é sabido que eesa 
additivo é um projecto apresentado pela 6• c~mmissão 
de fazenda, que passou por todos oo tramites (apoiados), 
e ao qual o governo :tão foi estranho. (Apoiado• e na o 
apoiadas. ) Sou testemunha, senhores, denmaconferenc:a 
do Sr. ministro com membros da commissão, e as idéao 
do projecto estão de accôrdo com as do illustre.do mi
nistro da agricultura, commercio e obras publicas. 

Mas esta. não é a questão, Sr. presidente; a camara 
e&té. no sea direito votando oomo quizer, e lhe parecer 
justo e conveniente. O que é verdade é que a camara 
reconhece a importaneia da estrada União e Industria; 
reconhece, e particularmente os nobres deputados por 
Minas, as vantagens que resultão ;. nossa provinci9, 
desta eetrada (apoiados); e reconhece tambem as diffi. ... 
culdades e embaraços em que se a.cha a companhia, 
que precisa de uma solução qualquer da parte do corpo 
legislativo. (Ãpoíado•.) Seja ella qua: fôr, o estado da 
companhia é tal que della não póde prescindir. 

Sendo, pois, estas as ciroumstancias, qnal o motivo 
por que não se ha de abrir a discussão sobre o ' artigo 
relativo é. União e Industria? Porque não se poderá na 
discussão manifestar todas as considerações pró e con
tra essa em preza! Quem querer& privar ou reatriugir 
a discussão, e que não se discuta largamente? 

E depois, Sr. presidente, quando j& uma commisBüo 
da casa examinou a. representação dirigida a eota cla
mara pela uireotoria da companhia, e que sobre elle já 
emittio o seu parecer com os estudos convenientes, <'.om 
audiel!lcia do governo, não é justo, nem. razoavel que 
entre tantos additívos se admitta um adiamento excep
cional só para o artigo da. União e Industria. 

Eu portanto peço A camara que tome em consideração 
estas razões, que não vá por nm simples requerimento 
sem motivo fundado adiar uma questão, aliás de grunde 
interesse para o paiz. 

U x Sa. DEPUT.t.D'J :-Ora o paiz .... 

O Sa. Fowsl:c.t. Vu.NNA:- Como se a província do 
Mina& não fosse uma parte do Brazil. 
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'OuTRo SR. DEPUTAllO: - Nem o Rio de Janeiro: é só 
" ·Marahú. J-. 

O _Sa. Lnu DuARTE : '-Abra-se, Sr. presidente; o 
iietate sobre a companhia União e Indastria, . todos o 
de.sejamos,.disou~amos esta questão ooni toda franqueza, 
seJa uma dtscussao ampla, mas não a adiemos. 

Em vi~ta pois do que acabo de expender, VJto contra 
() reque:runemo. 

O ~r. Luiz· Carlos:-Sr. presidente, membro da 6• 
~ommtssão de orçamento, eucoiJheçoquenão·-sou o mais 
proprio para combater o requerimento d_e adiament() 
'apresentado pelo Sr. deputado pala Bahia; mas julguei
me l!la obrigação restriota de pedir a palavra pars. pro
testar contra a negativa aqui ha pouco manifestada de 
que o govarno não tinha enunciado sua opinião ares· 
peito do parecer em questão. 

Devo declarar á camara que, submettido este negocio 
ao governo, eu redigi a proposição que se acha sobre a 
me•a com as bases que me forneceu o Sr. ministro dos 
negocies da agricultura, commercio e obras publicus. 
(Apoiados.) Depois de~ ta redacção feita, eu a entreguei 
a S. ~x , e um dia ou dona depoia recebi o mesmo papel 
da mao do meu coltega da commissíio . o illustre depu
t>ldo pela Parahyba, por quem 8. Ex. me mandava, 
para reduzi-lo á formula competente. 

O SR. CARNEIRO DA CuNBA:-Apoiado, 

· O Sa. LUiz CARLos :-Dou, portanto, esta explicação 
i camara; declino de tomar parte na discussão ou de 
combater o requerimento de adiamento offerecido pelo 
nobre deputado pela Bahia. · 

O Sr. lllartim Francisco:- Sr. presidente, eu 
nirei poucas p~lsvras em prol do requerimento do nobre 
deputado pela Bahia. 

Uma. das razões aJ.duzidaa p_ara impugnar o requeri
mento do nobre deputado foi que o governo tinha-se ma" 
nifestado favoravel á mate ria do additivo. Em primeiro 
lugar a camara vi o que nas declarações feitas pelo no
bre ministro interino da fazenda não foi comprehendido 
<J additivo relativo á União e lndustria; nesta ocnasião 
S. Ex. ee manifestou muito claramente sobre a urgen
nia de votar-se ou tomar-se em consideroç:ão t •es e taes 
m11.terias. Assim, pois, se o governo tivesse aceitado 
t.oto coràr o additivo relativo á União e lndustria, sem 
duvida era essa a occasião competente de· àar uma de
monstração da urgencia da medida proposta. pelos nobres 
deputados sigD.atarios do artigo additivo a que me re-
firo. · 

Mas, ainda que o governo se tivesse manifestado fa
voravel a esse artigo, a camara podia-se declarar com 
toda a independencia, porque, como muito bem disse 
nm nobre deputado pelo munioipio neutro, nós não po
demos aceitar no •y•tema que nos rege o mando napo
k~uioo ; nem aoredtto· que o governo se tivesse lembrado 
de no-lo impôr. 

O Sa. CRuz MAcB.lno:-0 governo annuio ao pro
jecto; não como artigo additivo; nós é que o offerecemos 
oomo artigo additivo. 

. o Sa. MARTIII FaAKCISCO: -Senhoree, o artigo addi· 
tivo relativo á estrad!l União e Industria é tahez o 
mais impo~taute de tonos aquelles que existem actual• 
mente em discu>são, visto que oom este artigo tem· se 
~m mira impôr ao thesouro nacional o gasto de nada 
menos de 4,000:0001).; talvez que todos os artigos 
additivos sommados não imponhão um sacrifício igual, 
não imponhão ao theaonro uma multa igual áquella 
que este artigo se propõe a impôr. Por consequenoia, 
lle ha materia que deva ser considerada com toda a 
madureza, é sem duvida alguma aquella que se acha 
-contida no additivo dos nobres deputados. Logo, as 
'!razões que existem para que esse additivo vá á com
miasão, afim de qus o examine, não aotuão em mim 
com a mesma força em relação a qualquer dos outros 
additivos, 

() Sa. CRuz M.&ciUDo:- Nem ninguem veda esse 
~Jtame; abra-se a discussão. 

O Sa. MARTIH FnANctsco:- Não desejo desde já dis
=tir a mataria principal. rr.as hei de fazê-lo em tempo 
-competente com toda a franqueza. Não desconheço a 
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importancia dessa estrada; julgo mesmo que devemos 
fazer algum sacrifício em prol della; mas entendo. que 
não é posai vel no estado actn al dM cofres naoionaes 
fazer um novo sacrifício de 4,000;0008, quando o Estado 
já fez o sacrificio de 6,000;0008. ' 

O Sa. LJMA DuARTE:- Vamos discutir a mataria.: 
O Sa MARTJM FaAiiCisco :- ~im, vamos discutir a. 

matt:ria; mas por isso m6snio qne o assumpto é impor
tante, é conveniente qne o additivo vi novamente i 
oommissão d" fazenda, para que dê seu parecer ares
peito delle, examine todas as questões que a esta ma teria 
se prendem, examine a questão relativa ao emprestimo 
de 6,000 :0008, ao juro deste emprestimo, ás dividas 
contrahidAs pela companhia, e sobretudo cottje o ca
pital empregado pela Gompanhia com o emprestimo 
feito pelo g<,verno, porque então ver-se· h a com facili
dade que, havendo o governo emprestado 6,000 :000SOOO, 
o aaqrificio feitn pela companhia foi de 2,000j008000, 
como se vê do proprio relatorio da companhia·. 

Ora, estas questões todas importantíssimas precis>io 
s~r examinadas com muita minuciosid~de, e porta:cto 
neDhum inconveniente vejo em que p&sse o requeri·-
mento do nobre deputado pela Bahia. · 

Nem me demove a razão spreaflntada por um noeso 
nobre col\ega, de que o requerimento não podia ser apre
sentado ua occasião em que o foi, porquanto dizll!,ldo o 
regimento qus ae podem apresentar moções de~rdem 
quando se tem a palavra sobre a meteria, sendo a ·mate
ria na occa•ião em que foi epresentado o requerimento 
uma questão de ordem, está claro que qnalquer nob:a 
deputado que tivesfe a pal!:-;r il nesoa occasiiio podia 
llpreHentar o seu requerimento. Fu, pois, hei de votar a 
favor do requerimento do nobre deput11.do. 

O Sr. Juoqueira: -A oamara oomprehende que 
não é por gosto de contrariar nm projeoto apresentado 
pela illnstre co_mmissão de sgricultura que me tenho 
empenhado nesta ques~ão. Demais, se h!l. contrariedade 
neste debate , eu a tenho muito grande; a perspicacis 
da camara sem duvida já terá conhecido que o dept:
tado que E e lev•nta para profligar esta medida encon
tra am osrto embaraço. 

Mas, Sr. presidente, eu entendo que nós não podemos 
abrir um debate sobre semelhante nssnmp\o sem que · a 
ma teria esteja perfeitamente estudada pele. commissão 
de fa zenda . Por esta razão tomei a liberdade de apre
sentar hontem uma emenda e hoje um requerimento 
para que o projeoto saja remett\do a essa commisaão; 
porquanto a illustre commissão de obras publicas, que 
interpôz seu parecer ácerca da questão, não a encarou 
pelo lado por q ne quero q UQ seja ella encarada, 

Os nobres deputados vêm que se trata de uma questão 
momentosa; não ha para uma casa como esta, para uma 
oamsril de representantes do paiz, uma questão maio~, 
mais importante do que a questão da dinheiro ; é o 
sangue, o suor de povo que vamos baratear moitas 
vezes com uma votação que não tem por base um estudo 
eerio, um inquerito maia aprofundado. 

E' na realidadeadmiravel o modo desembaraçado com 
que se pede para a companhia União e lndustria, além 
do saorifioio dos 6,000:0008 do emprestimo contrahido 
em Londres, emprestimo do qual os juros na importan~ 
cia de 400:0008 já entrArão para o orçamento, mais 
uma quantia até a .ooncurrencia de 4,000:0008 I Quem 
vil semelhante facto ha de pensar que neste pa1z·ha uma. 
chuva de ouro. I Apoiados.) Mas eu que peu.oquenãovl
vemos em um torrão tão abençoado, e qne a fabula da.. 
antiguidade se não ha de repetir muitas vezes, tenho 
eacrupulos em votar por semelhante projecto sem que a 
commissiio de fazenda, aquella que deva po.ssuir a syn
these em semelhante materia, aquella que deve vf>r até. 
onde vão os reoursos do estado, estude a questão acura
dameute, e nos venha dizer se na situação aotual do IDill
cado e do thesouro se pó de impunemente lan9ar na p1:sça 
mais 4,000:0008 de apolices sem que façamos um·d ex
torsão iníqua aos actuaes possuidores de semelbantes 
títulos •. 

Não é preciso proceder a ·desenvolvimentos ~.oonomi
coa perante nma camara illustrada como esta para qne 
cada um de seus honrados membros ·compre'àenda que 
4,000:0008 de apçlices lançados no marcad(Õ hão de fa
zer necessariamente baixar 11 cotação de semelhnntee 
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titules; e que por uma votação nossa destinada a pr~ 
teger uma empreza, não devemos lançar um tributo tão 
oneroso sobre os que possuem titules da di vida publica ar Estado. 

A . oamara, pela redacção do parecer da commissão de 
s~ricutura, está convmcida de que o nosso aaorificio he 
dr ser de lO,OOO:OOOSOOO. 

:0 Sa. C. MADUREIRA:-10,300:000SOOO. 
1 
O SR. Ju~QUEIRA:-E como é que, senhores, nós 

que discutimos largamente a respeito de questões rela
tivas a poucas cemenas de mil réia, como havemos de 
dar esse passo de gigante em questão tão importsnte 
sem que seja oomultado o parecer de uma commiss~o 
que está acóblUmada a trabalhar sobre assumptos taes! 

O SR. SA.LATBIEL:- As despezas decretadas para as 
estradas sempre são productivas. 

O Sa. JuNQUEIRA :-0 honrado membro não adianta. 
sobre este assnmpto idéa nova; r-orque eu estou perfei
t!!lllente convencido de que o dinhsiro que se gasta com 
estrada~ é um dinheiro p!oductivo. , 

Mas sobre este a&snm•>to é naceasnrio fazer uma dis· 
tincção ; cumpra ver até cnde vai a prodnctibilidade 
desse dispendio ; cumpra ver ee ss obras 9. que se applica 
offer*m condições que o compensem. Quem não acha
ria desarrazoado aquelle que sob esse pretexto sutorisas
se a despeza de 20:000iJ para uma ponte sobre um pe· 
queuo·rio? Qualquer qualificaria esse acto ou como 
eabanjamento, ou como loucura. 

Portanto, não se trata agors, de ~.p:ceci rcr a these; é 
necessario descer fi hyp•::~hese e cons~d.m::>.r se convem no 
Estado gastar lO,OOO:I)QOJ,i com a estr!td>l da companhia 
União e Industria, cu se ser~' prefe;:ivel abunclonar o que 
temos empenhado negsg emprezs. ~, quem prestsmos jfl 
c favor immemo de um Gr.np~c;st,i.mo de 6,000:000~ que 
já onera o orçamento com os 'eus juros·, e l::rever.ilente h!l 
de onera-lo com o c;;pitd. 

Portanto, Sr. presid~nte, m, abstendo-medeconside~ 
rações mais partícnlarisadas sobre este aesumpto, limi
to --me a estas observações geraea que calão na conecien• 
oia de todos, afim de que se apprcve o meu requerimento, 
e assim tenh&m0s uma bar, e segura para discutir a ma
teria, e ficar cada um hs,blUP.d.o ps.m votar segundo n 
sna conseiencia. 

O :Eill'. lmal!'tiinfu.{, Cam.nJ~:s:- Sr. presi.ileute, não 
estando longe da cpini5.o elo hm.:.rado C.o3ptüado qusnto ~ 
materia sobre a qusl disc•J~ren , comtu.lo não (.cncm:do 
Ov!ll S. Ex. e. re8peít-o do adiamento. 

Não voto pela resolução offereaida pela 6' comm!ssão 
do orçamento. Julgo, como o nobre deputado pela Ba· 
hía, que não se devem fgzer n:;vos fnvores de dinheiro 
á companhia União e I.ndus'trh. (Apoiados . ) Neste ponto 
concordo com o honrado membro oom tanto menos 
~oustrangimento quanto me pe;:suado que os proprios 
oalanços ela comps.nhia.de!'-:cns tr~o que eila. pam proa~ 
~ara: e conHnuar a pre<t::;r os grandes e l.ncc·nte;taveis 
servtços quetera. prestado e v!ti prestam1o a uma popn· 
layã.o de muitas centenas de milhares de nossos compn
tnotss, não precisa . de novos sacrificit•s do Estado 
(apoi~dos), porque tem UDh\ renda bril!.J:.mta, e muito 
sufficrente pará fazer face aos seus compromissoa, con
forme demonstrqo satisfactcriameute os balanços que 
acompanhão o seu relatorio deste anno. 

Sr .. presi.~ente, não resta a menor dtwida qne a com~ 
ip~nlua Umao e Industria; pHa continuar e pro~perar, 
.:Jao carece de novos fs. veres pecnnit.nios do Eetailo; ha, 
P?ré~, um8. deoiBão de que a companhia não póde pres
~m~tr nP.s ciroumstancias tm qne se acha, como com 
mmta fr~nqu?za foi exposto ao governo imperial e ao 
~o~p? leg~slattvo por Bua administração. A companhia 
rrec1sa ~aoer 9-u8,! é a sua so1·te, precisa ficar certa de 
nma delrteraça-J do :mrpo legisla.tivo, porque, se cbtiver 
os !avores que pedio, sua sor<e Eerá uma, se os não 
obtiver, sua sorte será outra. (Apoiadoe .) · 

Até. agora estou, como muitos dos nobres deputados~ 
r:aolv1do a_ não ~ar o meu voto ao projecto da oommis· 
sao, ma.s n~o hes1to em declarar á õamara que, se não. 
q~er ·destrnrr aquella estrada, se não quer privar o pu
blico ·de um transporte não inferior a tres milhões 
da arrobas e de muitos mil passageiros 1 deve tomar 

desde já. uma deliba~açã-o ila<.Jl:Ji·m e chl'll, <:m autoruar 
o go~erao a toma-la. 

O adiamento, Sr. presidente, não convem de fórma 
alguma á companhia, e menos ainda á. grande e rica 
população ser.vida por aquella excellente estrada. 

O SR. PINTO LniiA : - Se a companhia se acha em 
bom estado, póde esperar. 

O SR. MARTii'iHO CAMPOS: -A companhia, em minha 
humilde opinião, se acha em bom estado, contando com 
oailivio e dispensa dopagu.mento cios joros.e.amort~· 
zação do emprestimo de 6,000:000S .. Este allmo ell!l ~i 
tem de facto; mas não -pód.e oontmuar nesta pos1çao 
precaria : é naoessario que haja uma decisão positiva e 
segurfl a este respeito, o que só por lei E e pó de fazer. 

Sr. presidente, seu do evidentemente demonstrado que 
os trumportes etrectuados pela estrada da companhia 
devem exceder ele tres milhões de arrobas de importa
ção e exportação, compreheuàidos os que se rP.alizão 
pelos c\lrros paxticulares e pelas tropas, e&tá. demonstra
da a ímportanoia de semelhante estrada e o detrimento 
que soffrerá um publico muito numeroso do abandcno 
desta empreza sem uma solução dos seus negocies, 
quando ella ee acha ligada á satiofação de uma divida 
de mais de 8,000:0008000. 

A camar& Fóde avaliar da in::portancia desta fstrada, 
e dos recursos desta em preza, por estes dados: A com
panhia receb~;u de carretos, de cargas e tr.amportes d.e . 
pssssgeiros de Abril de 1858 até i:!l de Dezembro de 
18131 a q·,:rant;.a de dons mil e tantos contos, e de taxa 
itinerari a e barrein•s na mesmo espBÇO de tempo cerca 
de 500:000$0f 0. 

Entrebr;to, se, em virtude dn opini.ão d_o nobre _de-· 
putarb e dfl ou.troa l:wnmdcs me:rnb;·os que 1mpugne.o o 
favor q;1 e pede P. co1::1pr-nb.iv.., ficar ella reduz.ida i dividrt 
depouêo rnH~ .. ' 0.0 2,000 :0008, porlerá c1es6mpeuh~.r OS SEUS 
CJOU:.f.•l'O!!Í!~s c':l sem novos EacrUicio3 do thesouro, e me
dian:e os s<ms propríoe rernrsos, se o rroverno, como rnàior 
credo= qne é, iDt(lrviH' e ch~mar os out~os credores de 
companhia a ae·:ônlo equitativo, que aliás pare_ce facil 
á vista ilcs recursos qne ar! tendas da companhra offe .. 
recem desde que tôr ella elliviada do Eerviço do em
prestimo dos 6,000:000R, que corre jli. por conta de; 
Estedo. 

Eu, portento, Sr .. presidente, entendo qt;e a peior so
lnçiio (r.:re a cP.ma~s. pód.c d.Br a eete negocro é adia- lo : 
é indi;pmsavel qu8 seja des ::e j i decididr:. Ternos 3' 
discnosàt.' pna estes artigo3; emendemo ·los de ums 
mE-::üra qndquer, ou rejci<.erLo lcs mesmo. D~:qc.i. até 
a z· dism%~.o u;· 8. non resoluçfio fa.voravel §, compa·· 
nhia e mais convedente ac.s intcre;:ses publicas poder!\ 
ser offerecida. 

(H,z um aparte.) 
De qua!quer ileliberaçi'í.o qua tomemos sobre os addi

tivos nenhv.m b:wonvGn'e>:>.te r~sult!l, porque· Dão podem 
rcer mais en~.~xsdo s ao orr;amento (apoiac[o.!); o ragi
mElli:O se o-•:nõa a isto • . A.lnda qu.e ae app"!:'ovem os nd<ti
tivos. hão de ir m;ra o s0l.'.&élo em s0t:~.rado (opoiaàos), e 
nnnc9. m.sis rN-- n-nBx·:c1os ao orçamnlto. 

Portanto, não VF·.jo razão para tanto i!er.ejo de adiares te 
negodo; e a< sim, Sr, P'-'esidcnte, ent endo que a camara 
dos de;:;ut:ados obrará com muito acerto não appro~ 
vgndoo req_uerimeueo. 

Vozr.s:- Votos I votes I votlla! 

O Sr. C. Otttll>l!lli :-Um motivo especial mei compelle 
a ex'iôr á casa os fundamentos do voto que hei de dar 
em favor do adiamento em discussão. Corre o debate· 
de um modo que llóde fazer attribnir os vetos dados em 
favor do adiamento fiO desejo de hostiliear a companhia 
União e IniJ·o.stria, ou ao desconhecimento de que al~ 
guma cous~\ devE. fazer po:.: eila o EstP.do. Eu porém estou 
convencido de que al,l(umn medida é índi~pensavei para 
que as prov'.ncirs de Minas e Rio de .JaneJ.ro ccntmuem 
a goz~.r dos b6neficios Ja estrada Uni~o e_ Industria, .de 
cuja perda as ameaç.ão asci?cumstano~as ds coml!anhra; 
mas tendo esta comrcção corno o meu illustre arn1go que 
acaba de sentar-se, comtudo o meu espírito, partindo do 
mesmo ponto, chegaaconclusõesoppostas ás delle. Sinto 
pois a necessidade de explicar~ me para que o meu. voto 
não seja mal interpretado. · 

Eu dísse que algu.ma medida é necessaria para. gn··: 
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rantir ao publico <i gozo da;;estrada União e lndustria; 
entretanto a commissão a quem foi sujeito este nego
cio se 'apresentou na casa divergente, dando dons de seus 
membros um parecer, e declarando o terceiro qne na 
commissão não houve discussão. Daqui concluo eu que 
maior necessidade tem a camara de considerar seria
mente a questão; e pergunto Ee Ull discussão de 300 ar
tigos sobre ma terias inteiramente desoonnexas é possi· 
veLo exame serio da questão da União e Industria. 

Abre-se um debate uníco sobre tão variados assump
tos, pede -se a palavra, iaz-se uma nuiea inscrípção, e 
snccedem-se os oradores, por exemplo, nesta ordem: 
. um trata ~a :mudança do local da faculdade de direito 
do Recife; segue-se out1:o tratando da fundação de um 
collegio militar; o terceiro da Flora Flumineusis ; o 
quarto das estrada~ de f"rro, etc.: pergunto, neste 
cahos discute-se uma nRterh qna ae reconhece impor· 
tante, e que reclama uma de'.lisão prompta? Eu pois 
accrescentaria, explicau<lo melhor meu vot a,' ao adia
mento do nobre deputado a palavra-com urgencia .... 

O Sn. Cnuz MACHADO:- Peça a discussão do Rrtigo 
em separado, e não o 11i.hamento. 

O Sn. C ÜTTO~T: - Aceito a idéa, porque desejo 
apenas qne se rlis~uta o obje0to ; e peço ao nobre depu
tado que teve a lembrança haja de manda-la á mêsaem 
:requerimento. 

O Sr. BenrÊque'i\ :-Sr. presidente, a proposta do 
nobre deputado pela B ,,h ia, e uma deliberação da casa 
no sentido delta, parP. quo seja enviada á ' commissão de 
:fazenda o art• g0 auditivo do qu(1 se trata, deve penhorar 
:muito a essa commiesiio, e s mim, que tenho a honra 
de fazer parte della ; mas, Sr. presidente, eu descubro 
nessa proposta, quando tenha de ser approvada, certa 
suspeita, certa desconfiança de uma outra commissão 
da casa, a de obras publicas, qne deu parecer sobre a 
pretenção da companhia União e Iudustria. 

UM Sa. DEPUTA-Do: - Não é a de obras publicas, é 
a 6' de orçamento. 

O Sa. BEIIRIQUES: -Seja qual fôr a commissão, é 
uma commissão da cs.sn, e tem o mesmo direito á con
sideração qne a de fllzendg., A comruíssão de fazenda 
não póde ser mais conscienciosa, mais zelosa, mais pa
triotioa do qne a 6' de orçamento ; ella não podia 
deixar de estudar convenientemente a-materia, e emit
tir a Sll.a opinião com toda a ftanqueza e sinceridade ; 
o estado dos cofres , as circnmstaneias do thesouro, 
não poderíão ser-lhe indifferentes, Além disto, a com
missão procedeu com todo o cdterio e segur&nça, quan
do em seu parecer não autorir,ou desde Jogo o ~toverno 
para qnaesquer indemuia2 ções fi. companhia União e 
luduatria, mas pera f r.z0-1as depois do estudo ·neoes
sario,. depoie das averigueções , exames e avali<;ções que 
o mesmo governo entenda convenientes. 

Ora, se o governo estA autorisado para proceder com 
todo o escrupnlo a este respeito, e se a camera póde ainda 
discutir es~e parecer, em~nda - lo e corrigi-le, quando de 
emenda e correcçiío elle careça.... .. · 

u,l Sn. DEPUTADO:- Afinal é sempre questão de di· 
nheiro. 

O Sa. HENRIQUI!S :-... que necessidade ha de ser sub
mettido á. commíssão de fazenda o parecer assim tão 
judiciosamente elaborado por uma outra commissão! 
Desconfiaremos por ventura r>ós da conscienciosiilade, 
do zelo pelo serviço, do interesse pelá regular distri
buição dos dinheiros pnblicos da parte da 6' commissão 
de orçamento ? Não certamenta. Logo, a proposta do no
bre deputado pela Bahia é inu til. Se ella porém é util, 
então enviemos tsmbem 'b parecer á. commissão de jus
tiça oi vil, afim de que ella nos diga se a estrada é legi
tim.a propriedade da companhia União e Industria, e 
qual o meio mais regular por que poderá a nação possuir 
o seu .domínio. , 

Sr. presidente, uma vez pois que foi já ouvida uma 
commissão da casa e uma commissão de orçamento, e 
n~il não podemos deixar de ter a mais profunda convic
çao que não se exprimisse senão muito conscienciosa· 
mente, oom o zelo nece.sario pelos dinheiros publicos, eu 
devo crer que o requerimento do nobre deputado não tem 
por fim. senão protelar a discussão; .... 

UM Sa. DEPUTADo :-E o seu fim poder-se-ha dizer, 
é fugil; á responsabilidade. 

O Sn. HENRJQUES :-Tanto não quero fugir á res
ponsabilidade, quehei' de dar o meu veto. O meu fim 
é manter em favor das commissões a consideração de 
qu~ ellas são cred<?ras pela confiança que nellaa deposi-. 
tou a camara. 

Ningnem mais peilindo a palavra, e pondo-se a votos 
o requerimento, é rejeitado, julgando-se prejudicada a 
emenda. 

Vontinúa 11 discussão dos .. artigos additi vos • 
O Sr. !11arti.m Francl.sllo :-Sr. pre~idente, ins

CJ:ivi··me para f •tllar nos 3.dditi vos, e principalmente para 
impugnar aqueDe reh\tivo s. concessõeo que se querem 
faze~ á estrade. União e Induetda . Não desconheço, 
Sr. presidente, a importancia de:;sa estrada, mas julgo 
que Í"' se lhe tem concedido favores de ordem tal que 
não é pos~ivel fazer aquíllo que diversos nobres depn
tados pretendem seja concedido §. mesma. eEt!ada. Pelo 
exame do relatorio do director da companhia nós che
gámos ao conhecimento do estado em que se. eoha a 
mesma companhia, da impossibilidade qua ella tem de 
·continm.l'; chegámos ao seguinte resultado : a compa
nhia União e Industria está intHiramente hllida, 

Começa o director dizendo o seguinte : !I> 
< Tratando do estado da companhia, cumpra expôr 

co:rn toda a verdade as difficuldaies da actualidade, as 
cauaas que lhe derão origem, e os meios de vencê-las. 
Tarefa peuasa para ruim, que fui a causa se não unica, 
pel() menos principal, de se acharem compromattidos os 
vossos capitaes, etc. :> 

E' pois o proprio director da companhia, que de
clara que os capitaes da companhia se achão com
promettidos, e deve-se isto em grande parte á aprecia
ção por elle feita dos recursos da mesma companhia; 
estabelecido este facto, Qomo se quer que o governo 
carregue com o 1·esultado de erros que não são seus? 
Mais adiante diz o mBsmo dirsotor: « Todo e qual
quer accrescimo de recei.ta proveniente ou de aug
mento de pro:lucção, onde economia na despeza, nunca 
dará resultado que chegue para pagar j!HQS e amorti-
zação da divida, e além disso Íornece~ um dividendo, 
ain~a que modico, ao capitr.l dos accionistas.:. 

Com0, po1s, confessando este director que a compa
nhia se acha em taes circumstanoias, se quer que o go
verno ~e encarregue de uma companhia para a qual na 
opinião do mesmo director não ha salvação possível? 
( CJntimía a ler) < A companhia União e I n<1ustria, cons
truindo .es,radas para a utilidade do publico, perdeu a 
natureza de empreza mercantil e oonstituio-se servidora 
da lavoura e do commercio. > 

Esta doutrina não póde por modo algum ser aceita, 
Se as pessoas que inuorp01·ão companhias e aceitão con
tratos debaixo de cert&s e determinadas condições 
devam carregar com a responsabilidade dos seus actos, 
dizer que toda a em preza de estradas é naturalmente u:rna 
empreza que deve correr por conta do governo, e ser 
considerada empreza governamental, é asseverar um 
boto que não póde ser sustentado por maneira alguma. 

Diversos indivíduos reuuem-se, assumem a si a e:rn·
preza de uma eatrada, pedêm favores ao governo, este 
lh'os concede, segue-se ~ue por ser uma empreza de es
trada seja ipso facto empreza governa meu tal? 

U•u Voz- Não é só por este acto, e sim por todos 
03 posteriores. 

· O Sa. MAnTill Fa.\NCJsco:- Depois passa o mesmo 
:tirector a fazer o historico da companhia, e declara 
que quando preteudêrão eucarr€gar a empreza dessa 
es\rada á companhia União e Induetria, considerando 
ella as difficuldades com que tinha de lutar, reeuso:u 
este encargo ; mais &.<íiante, porém, sem se· saber quaes 
os motivos energicos que actuárão para que R compa
nhia mudasse de opinião. vemos que ella aceitou a con
tinuação dessa estrada l Ora, se o Sr _ director é o proprio 
que declara q ne a companhia teria difficnldades conti
nuando nessa direcção, por que motivo aceitou depois 
esse encargo? . 

Diz mais adiante o mesmo relatorio do Sr. director: 
< Datermin&rãO a aceitação do contrato, do qual 

a companhia nenhum lucro podia esperar, a transcen-; 
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dencia do melhoramento proje'tai!o, o ser'I"ÍÇO que ia 
p:estaraopnblico,serviço ;eclrm 1do pela ad;ninistrsção, 
a certeza da que não acettam o a companhta o oontra·· 
to a idéa teria de ser abandonada, e sobretudo a oon
fiança de que os recursos serião ministrados por quem 
tinha toda a vautaeem na execução J.a obre. • 

A companhia entendeu que devia continuar no con· 
trato da estrada U aião e Iudustría, mesmv tendo ante
visto todas as diffi.culdades que se l ile ião oppôr, porque 
este Ferviço era reclamado pela administrayão ; mas da. 
parte da direcção da companhia havia perfeita liber
dade para .attender ··u não a este reclamo ; os pedidos do 

. governo não podião coagir o seu livre arbítrio. Se ella 
era a primeira a reconhe~er as diffi.culdades que tinha 
de encontrar aceil.ando este contrato, porque attendeu 
ao reclamo que se lte fez? 

Eu hei de examinaz o cont.rato f -ito pelo governo 
geral, já em relação á garantia provincial do juro, e já 
em relação á garantia do cofre geral, e todos os hvoras 
concedidos. 

Diz a companhia ainda que uma razão que actuou 
para ella. continuar uadirecção da estrada foi a confian
çade que 03 recursos serião ministrados por quem tinba 
toda a v&ntagem na execeção da obra. Mas, senhores, 
qnanil.o se traia uma ·obra debaixo de certas condiçõe&, 
não ha motivo algum paraesperar-se mais do queaquil
lo que foi contratado. Logo, ume. ve"L que as condições 
estabelecidas no coutrato são cumpdda• fielmente pelll 
governo, a companbia não tinha motivo algum para 
esperar novos favores, qua não estavão apontado• no 
so.u contrato. (Ap oiado•.) Consegnimeill<inte, a nompa
nhia não tem o direito d1i fazer oarragar a governo d\l 
Brazll co:n a respo.uõabilido.cie de actos yue são pura e 
aimplesroents da mesma companhia. 

1\Ias adiante diz ainda o relato?io por ri:dm citado : 
< Desde a aceitP.çüo do c ou c rato oom a pro •in

cia do Rio d.e Janeiro, que influio poderosamente 
para a novação do contrato com o governo geml, que 
nos fez ::erder o privílegio de transito, a com pauhia dei
zou de ser empreza mercantil, e annuio á posição de 
instrumento da adminiarração publica, para produzir 
utilidades que esta por si nãopuderia consegllir. E des~a 
época da tão aa diffi.culdades com que a companhia tem 
lutado. » 

Quem lê esse tracho do rAlatorio ha de acreditar que 
s. cessão do privilegio do transito foi uma concessão grlll
tuita fe1ta pda compar.:hia ao governo; mas quem exa· 
:rninar o contrato qU3 acompanha o decreto n. 1,735 de 
,].9 de Março de '856 verá que para fazer ests concecsão 
:a oompanhiac.bteve favores Importantissimos do governo, 

. e que pelo menos a prima {ac•e pere~em ainda mais im
portantes do que o privile11:io de transito Por este 
contrato obteve a companhia os seguintes favores : 
1', privilegio exclusivo por 20 annos para diligen
cias ; 2", barreiras para animnes de sellas, cu soltos 
de carga on quaesquer vchiculoa para transporte~ 
de pessoas ot: c~rgas; 3", garantia de inro ri e 5 % pela 
província de M m'ls . Geraes, e 2 % pelo !':Overuo ge
:r~>l; por conseguinte, uma garantia de 7 %; O•·a, per
gunto en, todas essas concessões não ee devem con
sidG.rar mais importantes do que a cessão feita pela com
;panhia do seu privilegio de transito? E nem é de. crer 
que a companh1a que se achava j à então em dtffi.culda
des vieaue ceder o privilegio de transito em troca .desses 
favoree, se não julgasse que elles erão importantes. 

Vemos, senhores, que os favores concedidos pelo 
governo g -ral á companhia não se lirnitárão a isto e 
nem tão pouco os favores concedidos pela vrovincia 'de 
Minas Estou informado que a província de Minas lhe 
cedeu ama estrada, e a faculdade de estabelecer barrei
:r~s nessa mesma estrada; e da parte do governo geral 
3md~ ea lhe concedetl'a earantia de juros para um em
prestlmo de 6,000:0008 Ora, comparando eata concessão 
com o csp1tal que a companhia confessa t er despendido 
na estrada União e lndustria, vemos que ao passo que 
obtem a garantia de juros para 6,000:0008,11 companhia 
declara que apenas gastou 2,000:0008000. 

E~ta garantia da· juros de 6,000:0oos, se>thoree, não 
nos 1lludamos, é uma doação de 6 ,000:1.1008 feita á com
p11.nhia, P?r:1ue ella não nos põde pagar. Eu não con
testo a ut1hdade desta empreza; mas no estado melin
&roso em que se achão os cofres nacionaes, ainda híio de 

soffrer este prejuízo, carregar com uma despeza tiic· 
grande, como a que importa este additivo monstro qu& 
só por si dá em resultado nma somma equivalente ou. 
maior da que importão todos os outros additivos r~uni
dos 1 Declaro pela minha parte que para acabar com a~ 
exigencias da em preza para todo o sempre, estari!:r. 
prompto a concordar que se concedesse á companhia o. 
exclusivõ do transito, mas por modo algum votarei para 
que se lhe dê dos cofres publicas nem mais um seitil 
além dos 6,000 :0008000. 

Lerei á casa, para ro bmtecer a· minha opinião; o 
offi.cio do Sr. ex-ministro ela agricultura, que, apezar da 
toda a bFuevolencia que costum,va dispensar á compa
nhia União e Industria, com tudo não foi até o ponto 
que a mesma companhia exigia que elle fosse: 

c Sor·çilo.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos negocias 
da sgncnltura, commercio e obras publicas, em 23 de 
Novembro de 1861.- Em offi.r:io de 15 do corrente mez 
pade Vm. ql'le por meu interme:lio Re mnnife~te nos can
queiros Souto & C., a opinião do gov&rno imperiltl 
sobre o projecto submettido á discu•são da camara dos 
Srs. deput&dos, relativo á companhia União e Indnstrie; 
e se o governo não pretende ab andona-la á perdição, 
mas sim auxilia-la de modo qua pelo menos sejão salvos 
os capitaes que lhe forão confiados Respondendo ao 
dito offi.cio , caba-xr.e manifes rar a Vm. que é fóra de 
duvida a apreciação que o gov~rno imperial por diver~os 
actos tem feito da grar.do utili-lad.e d~ estrada e colonia 
e•tabelecidas pela companhia União e.Industria , e que , 
de accôrdo com este juizo, r.ão está dispC>oto a .:.bandons~ 
a em preza i perdição, e sim a auxilia ·la pelos meics: 
r11zou veis e legues que estejão 20 seu alca"ce, afim ds 
que pelo menos íiquem salvos os capit<:es Ollpre<Yados; 
não devendo ao roegmo tempo dissimular a Vm. q~e esta 
disposiçã-o do go,·erno im(!eâal n iio vd ao ponto de 
gravar o thesouro cem novos encargos peco.niarios, além 
dos que actnalrnente sobre el!e pesão. .. 

~ Com nova demonstmçl:o destes sentimentos, o 
mesmo go,erno iLferio o re'luerimento em que a ccm
pauhia Usião e lndustria solicital'a diveroos favorEs, 
permittindo que retenha em seu poder, até decisão d!t 
asnembléa geral legislativa, o importe das ~t,arantias de 
15 % que receber das províncias de Minas Geraes e Rio 
de Janeiro, não podendo p~rém ter lugar a entrega dc<S 
2 % por que o thesouro se rafpcnsabilisou. O que tudo 
comrounico a Vm. para sua inte.lligeucia. 

~ Deos guarde a Vm.- M. F. de ' Sou;m e MeiP41.
Sr. presidente da compe.nhia União e Industria. » 

N o entretanto que no relataria ~e aceita este offi.cio do 
Sr. ex ·ministro da agricultura como muito favoravel, 
quando elle nega positivamente aquillo que a companhle 
queria, isto é, a e1campação docontratodando-se á com·· 
panhia, além do que se tem dado, mais 4,0:>0:000/J afim 
da que ella possa pagar todas ss suas dividas. Aqui tra
tarei tnmbsm peremptoriamente de uma especie. 

O additi•o parece procurar apadrinhar-se com a b<l
nevolencia com que quaai sempre são ac~itas as opr
niões do governo , dizendo-nos: - o govt.rno estii. de 
pmfeito accôrdo com este act ilitivo. -Mas perdoem 011 
nobre3 deputados e a nobre commiBRão que manifestou 
uma tal opinião, consintão· me que della duvide. O si" 
lencio do governo a e3te respeito é interpretado pelos 

· nobres deputados e pela commissão a e nm moào muito. 
favoravel, quando en entendo que se o governo julgasse 
que esta medida devia s~r approvada, assim como ma
nifestou a sua opinião favoravel a respeito de outros 
additivos, teria procedido do mesmo modo em relação a 
este. E eu acho conveniente que o governo emitta a sua 
opinião francamentG sobre esta ma teria, po~que ella ~ 
muito importante; mas em quanto não o fizer, uma vez 
que elle já se manifeatou em favor de alguns additivoa 
que em seu conceito devião ser approvados, o seu 
silencio relativamente a este é uma condemnação. . 

O Sa. PAULA FoNsEoA:-Como additivo ao orçsmento. 

O Sa . MutTIM FaANorsco: -Dando os nobres deputa
dos tanta irnportsncia 11 este additivo, se o governo
fosse favoravel i adopção quesolicitão não teria emittido
a sua opinião sobre tal assumpto! 

Resumindo, Sr. presidento, direi que a companh.i~ 
União e Industria teve por parte da província deMinM> 
pDIIteriormente á concessão de uma estrada, ·a oonoeSI!li~ 
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da barreiras na mesma estrada por espaço de alguns annos, 
e ultimamente a garantia do juro deõ% do capital Qm
preg•do; e do governo geral ob~eve o privilegio exclusi
vo do transito, a garantia de juro de 2% e a doação de 
6,000:000$000. Não creio que haja no lmperio estrada 
alguma que tenha sido mais auxiliada-pelo governo do 
que esta; e quando o governo lhe tem feito todos estes 
favorea, vem a companhia dizer-nos que este procedi
mento do governo deve trazer como consequencia a 
necessidade de carregar elle com a responsabilidade dos 
actos da direcção da em preza, com a responsabilidade 
de todos os erros que e e têm praticado na direcção dessa 
obra. Ora, vê a camara que não ha doutrina mais com
moda do que esta, sempre que o governo auxiliar uma 
em preza qualquer deverA, segundo esta doutrina, enten
der-se que é elle o responsavel de todos os erros prati
cadoB pela em preza, e então não haverá dinheiro nos 
cofres publicas que possa chegar para. a satisfação de 
uma tal doutrina. 

Eu, pois, com bastante franqueza e com bastante 
mágoa declaro aos meus illmtres collegas, cujas opi
niões sempre respeitei, qus hei de votar contra este ad
dítivo mons~ro, observando que a economia, que é sem
pre necessaria em todas as épocas, muito mais o é nas 
circumstancias em que nos achamos. 

O Sr. 'l!'heophHo Ottoni (movimento de allenção): 
-Sr. presidente, vou entrat na d1scassão do artigo que 
etslÍ, sobre a mesa a respeito da companhia União e In
.lustria, e talvez de algum outro da mesma natureza. 

Creio não estar muito distante das opmiões que ácerca 
de concessões á compauhia~União elndustria manifestou 
o nobre orador que acaba de sentar-se. O nobre depn
tado,impugnando o srtigo apresentado pela commissão, 
declarou entretanto que não teria a menor duvida, acom
panhgndo ss opiniões de outro nobre deputado quere
qnerêra o adiamento deste artigo, de conceder á campa
nhia, em 3Ímples doação, o emprestimo de 6,000:0008 
por que s~ reepJnsabilisou o governo, e restituir á com
panhia o exclusivo do transito que ella teve em sua 
cr·igem. 

O Sa. MAum FaANcnco : -Apoiado. 
O Sa OrroNI; - Essa conelnsão vai ero inteiro 

deaaccôl'do com o artigo additivo, o qual aconselha de 
&lgnm modo a encampaç~? do contrato da compBnhia, 
fioando esta unicamente como companhia de transpor
tes, proprietaria de carros, e que vai explorar o cmteio 
da estrada, d'ora em dbnte propriedade do governo' A 
conservação da estrada h a de ser conforme se estipular 
com o governo. 

Ora, eu bem sei como é que o govErno conserva as 
suas estradas, bem sei como elle costuma encampar 
contratos para entregar, as obras ao ab<.rrdono. (Apoia
dos.) Nâo quero de maneira alguma que o governo vá. 
fazer com a estr~.da União e Industria o qua tem feito 
com as estradas do Mucn'Y, cujo contrato encampou 
contra o meu voto, tendo me eu de submetter sem re
medio. porque eu não podia lutar com o governo. 

No Mucnry, Sr_ presidente, o governo, em vez de en
campar para aproveitar, ehcampon para destruir, dei
xando o norte da provincia de Minas inteiramente 
abandonado (opoi~dos); deixando que se volte para a~ 
antigas estradas de 160 laguos nas costas das besta& o 
transito das mercadorias que do Rio de Janeiro ião pelo 
Mucury para o norte de Mina•, andando sómente em 
carros ou na~ costas de bestas 50 leguas. (Apoiados_) 

Certo pois de que, se o governo encampar o contrato 
da e.trada União e ludnstria, ha de abaudona~la, 
certo ile que não haverá mmistro que tome a re•ponsa
bilidade de gastar o mesmo que a comprmhi:á tem gasto 
nestes ultimos aunos com a conservação daquella es
trada, por'iue leio em os seus relatorios que essa despel>:a 
de conservação excede de 200:000S por anno (opoia~os); 
tambem não quero que o governo, para servir interesses 
particulares, vá despender grandes ~ommas fazendo-se 
proprietario daqualla estrada 

Senhores , eu quero a estrada União e Industria, 
porque essa estrada corresponde a uma grande necessi
dade publica. E como quero essa estrada, desejo que a 
companhia continue a viver. Conhecidos os fins de 
utilidade geral, talvez possamos chegar a um accôrdo 
sobre os meios. 

Eu vou expô r com toda a lealdade as minhas idéag. 
Primeiramente peço á camara que me permitta dizef 

duas palavras a r~speito doa fins, da utilidade e da ori
gem da companhia União e Industria. 
D~ta a organisação desta companhia do anuo dal852. 

Hav1a passado nas ca:maras a memoravei lei de 26 de 
Junho que daqui a alguns lustros mais ha de ser devi
damente apreciada e considerada talvez, como o actc 
legislativo mais importante que o parlamento bl'azileiro 
tenha decretado (Apoiados-) 

O ;tobre autor e fun~ador da companhia União e Ia
dus~na acreditou que tmhamos governo, acreditou que 
a le1 de 26 ~e Jn,nho de 1852 ia ser executada Imagiuoa 
as locomonvas on~gando, como poderião tsr chH~ado, em 
quatro ou e~ mnco annos ás margens do Par><hybF,, 
ponto de partJda da estrada que delineou como um ramal 
da estrada de ferro de D Pedro IL E' daqui, Sr. presi
d~nte, que data a principal difiiculda.de, a causa primor
dial dos embaraços da companhia União e lndustria. 

O nobre Ínndador da em preza entendeu que ia faze! 
um ramal da estrada de ferro de D. Pedro li para o in-~ 
~erio~ de Minas. Não. digo só paxa o interior de Minae; 
1magmou que, contmn!ldor da estrada de ferro ds 
D. Pedro II, ia levar ás margens do S. Frsncisoo as 
commurâcaç:ões da capital do Imperio, e dslli estendê 
ll\s -~todo o norte do Brazil, porqn6 oh; grmdo a estrada 
Umao e lndustr1a ao seu ponto terminal, a b<.rra do Rio 
das Velhas, onde o rio S. Francisco é F nav~gsvel por 
vapores de g':a::de lotsçã~, para ser o granàe élo da unif.a 
do Impe,w, nao tem mais do que esperar que a estrada 
de f~rro de Agua-Preta chegue ás vizinhanças da Ca
choeJra de Paulo Affonso, ou que a Cachoeira de Paulo 
A.ffonsoseja coutornadu por alguma estrada que commu
mgue o alto S. Francisco com o Penedo, nas AlsgôM. 

A idéa ori ,inaria da companhia União e In :lustria 
era portanto nma ídéa grandiosa. 
, :J\i~da hoje se escreve e se d'z ; - 'lUe a asphaçãa 
prmC!pal da estrada de ferro da D. Peàro ll é o rio ® 
S. Francisco, e diz· se iRso com verdade Mc.s, se a as
piração da 6strada de ferro de D. Pedro 11 é o rio de 
S. Francisco, o caminh-o não sómente mais cm·to, como 
tambam o mais proveitoso para ir alli , é a estrada 
Uuião e Industria com insignítlcsntes moJific~ções d•> 
seu alinh&mento primit,vamente ideado. (Apoiodo.•.) 

Sr · preoidente, quendo o nobre autor da empreu 
Udão e Industria pedia os ptivilegios que lhe forãrJ 
concedidos, estava já armado com inforrr:ações precisas, 
com estudos importantes a reopeito do alinhamento s 
continuação da estrada de forro de D. Pedro ll, porqm1 
outra couaa não é a estrada União e lndustria; tir.ha 
c~mhecimento dos_ estudos que de ordem do govarnll 
tmha fmto da bah1s. de N,therohy até a bs1·ra do Rio dag 
Velhas o engenhe>ro Fernando Haifeld. 

No •eu relatorio de 1854 o nobre ex-ministro do im-
perio o Sr. conselheiro Pedr.3ira faz menção das infor
mações que obtE-ve desse engenheiro, assegm-sndo que 
nma estrada, a partir de Barbacena, descendo reJo vall;a 
do Paraop~ba até o Funil, deixando no Funil o vaHil 
de Paraopéba e ?assando para o v•lle do Rio das Velhas, 
chegaria com 70 leguas il. bana do Rio das Velhas. 

D1z esse relatorio do engenheiro Harfeld, e muitll\l 
ontms informsções coufirmão, que para uma estrada de 
tdhos o alinhamento melhor será, na continuação do 
valia do Paraopéba. Ora, Sr. presidente, o valle do Pa
raopéba é um dos valles mais ricos e preciosos que tem 
a província de Minas. (Apüiados. 1 

·O rio Paraopéba é o principal sffiueuta do rio S. 
Francisco; suas cabeceiras vêm não muito longe do Juiz 
de Fóra eu testando a !éste de Queluz com a~ cabeoeirru~ 
do Piranga. 

Para cheg11r ao valle do Paraqpéba muito nas vizi. 
uhanças de Qt~elnz e do Ouro-Preto temes a estra<ia 
União e Indu•tria já. feita até ao Juiz de Fóra Dahí 
deve seguir directamente para o S. Francisco, en: 
vez de tomar o caminho primordialmente ddineado 
por Barbacena. Barbaclma, S. José, S. João e Formiga 
podem ter um ramal que "Venha ao Joiz de Fóra, e in
formo á. camara que a sssembléa legislativa de Minsa 
tam recebido representações dascamaras municipaes so-
ligitando a decretação deste ramal por conta txclusiV!ir 
mente dos (Jofres provinciaes e sem auxilio algum doo 
cofres geraes. Allsim a estrada Uniãe e Industria poderi. 
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abstrahir dos interesses que talvez chame~ provina~aes 
dessas importantes localidades, e proseg~Jr excln~lva
mente como estrada geral, qne é na realidade, nao -~6 
porque oo:mmunica a província de Minas OOJ? a d~ R10 
de J aneiro mas tambem porque, como contmuaçao da 
est.racl.a de' forro de D. Pedro li, communioará a capi
tal c.'Ozr. todo o norte do Imperio. Note bem a cam!Jfa 
que daquallB parte da estrarla que nã~ ~ !íer~l a provln
cia de Minas toma ne~te momento a 1mmatlva, porque 
nunca a proviacin de Minas andou mendigando soccor
ros aos cofres ger&es (apoiad-os ) para as suas obras 
provinci>1es; isto quer dizer que do Juiz de Fóra e:n 
diar;t0 a estradR traçada per Barbacena pela companhia 
União e Indnstria vai. ser um ramsl provincial feito á 
custa dos rdcursos de. província. As, im póde, do Juiz 
de Fóra em dir.nte, ficar livre a compgnhia para traçar 
a estrade geral até o S. Francisco. Esse alinhamento, 
qu.e eu qu1z,ra que a companhia fizesse de sccôrdo com 
o gove:mo, emra pelos olhos a quem conbsce um pouco 
as localidades, atravessando terrenos cult1vados, que 
sctual!Dsnte jtl. produzem café, e contribuem com o seu 
contingente para renda da eetaçfto do Juiz de Fór.a. 

J i a adminístrsção da companhia Ur.ião e In<lustria, 
lançando i.ntelligentemente puas -ristas sobi:e o Rio
Novo, que err. direcção a qna alludo começou para lá um 
ramal, que é a estrada principal, srguindo pelo valle do 
.Rio-Novo e Pirsnga até o Paraopéba, e àahi até o 
Pirapora. · · 

Sr. presidente, os conhecimentos que tenho de algu· 
roas de3sas localidades, as informações dadas por en
genheiros e autoridades a que me tenho referido, me 
convencem de qne não ha melhor caminho para o rio 
de S. Francioco eenão o prolongamento da estrada União 
e Iniiuwria pelo Rio-Novo e Pa.raopéba. 
T~m se T'retenilido, Sr. pre&idente, qne a estrada de 

ferro de D. Pedro II não deve ir procurar pelo valle do 
Parnt>péba, pelo valle do Pomba ou pelo da Parahybuna 
{Rio Novo) o Rio de S. Francisco, mas sim contor
neando as cabeceiras do Rio-Grunde. Esta idéa já foi 
condemnada pelo governo e pela. directoria da estrada 
de fe;ro de D. Pedro li, e só poderia hoje ter cabimento 
se acaso se suspendessem os trabalhos da 3' secção da 
estraà2 ile ferro de D. Pedro II, que felizmente estão em 
andamento-

Duas palavras serão bastantes para provar que, se 
com eftilito o rio de S. Frarésco é urna das prin
cipaes aspiraçõ ~s, como é, da· estrada de ferro de D. Pe
dro li , o c~,minho para o rio de S Francisco não róde 
ser p8lo valle do Rio- Gr$\nd~, como se tem pr~ten.iido. 
Para hto ba•ta referir -me ás informações que têm to
dos os meus nobres collegas, deputados por Minas, in
clnsive mesmo algum que não está presente agora; que 
impugnou a 8' secÇão da estrada de ferro de D. Pedrll II, 
pensando que e!la não interessava :\ nossa província. 

Querem os partidistas do caminho de S. Frencisco 
pelas cabeceiras do Rio· Grande EJ.ne parta este da 
4' secção da estrada de · ferro de D. Pedrll II, no 
ponto rl.os Qn~tis, á marg~m do Parahyba, e que dahi 
deraan1e a vills d5 Lavras. Ora, doa Quatis a Lavras, 
segund.o os dados dos advogados dessa estrada, é de 
trinta leguaa a distancia. 

UM Sa. DuuTADo:- Vinte e cinco. 

· O ?a. ÜTTONI : - Mantenho a minha affirmativa; 
roas amda que ' 6 foss<;m 25, ver-se -·ha que é a C?nclusão 
a meama. De .Lavras-até o ponto onde se diz que deve 
ser deixado o valle do Rio-Grande para passar-se ao 
S •. Francisco aão cerca de 40 leguas; aqui temos, 
p01s, 70 legns.s dos Quatis ás cabeceiras do rio de 
S. Francisco. 

Mas , Sr. presidente, o rio de S. Francisco, segundo 
se póde le~ nos compendias de geographia , por exem
pio, no do ~r. J. J. da Rocha, que está de accôrdo com 
as nossas mformações officiaes , tem de curso 500 le
guas. Pelo relatorio ultimo de Halfeld vê-se que das 
cachoeiras do Pirapora ao oceano h a 382leguas ; aba-

. tendo-se es~as S82legua~ das 50?, fi cão 118 leguas ; por 
<J?naequenCla da cachoe1ra do P1rapora ia cabeceiras do 
r1o de S. Francisco p~lo leito do rioha 118leguas. Pela es
trada, segundo me d1z um nobre collega por aquelle cir
:culo que conhece essas localidades, são 82 leguas por 

caminhos existentes, mas não precisou bem qual era o 
ponto das cabeceiras do rio de S. Francisco. · 

Aceitando as 82 legnas que dã. o nobre deputado, 
serão 162 leguas da estrada de ferro de D. Pedro !I no 
ponto dos Qnatie até a cachoeira de Pirapora. Ora, pela 
medillão do engenheiro Halfeld, sobre que se baseou a 
incorporação da estrada União e Industria; ·são 104 le
guas do Parahybnna .... não digo bem, do porto da Es
trella á. barra do Rio das Velhas. 

Abatendo cerca de 20 leguas da Estrella á. intersec
ção da estrada de ferro com a União e Industria, ficaráõ 
84 leguas, ist.o é, a distanoia da intersecção da estrada 
de ferro de · D P~dro II com a estrada União e Industria 
á barra do rio das Velhas, pela medição de Halfeld é 
de 84 leguas. Note· se que, be.vendo '1 legnas da barra 
do Rio das Velhss á. cachoeira do Pirapora, deve-se 
diminuir das 84 essas legnus, e•ficaria a distancia de 
?7 Jeguas da inter,;ecção da estrada de f€rro com a da 
Uniíí:J e Indmotria ao Pirapora. T<m·)S, pois, que por ti.m 
lado, isto é, pelo Rio-Grande, da estrada de ferro de D. 
Pddro II ao rio de S. Francisco navegavel 11 vapores, isto 
é, no Pirapora, são '52legnHs. E que por outro lado, isto 
é, pelo alinhamento provavel do Rio-Novo e Paraopéba, 
a dist.aucia da estrada de ferro de D. Pedro li ao rio de 
S. Francisco navegav6l, isto é, s Pirapora, são 71 legnas. 

Está, ponanto, claro qnal é o caminho mais curto. 
Eu sei, Sr. presidente, que nas estradas de ferro nem 

sempre a linha recta é o mais curto caminho que ha de 
tlm ponto a outro; diversas considerações o brigão a 
desprezar o ca!llinho rectilineo para procurar antes um 
:rodeio. o~ intGresses j & creados, as vantagens que pó de 
produzir o transito das est•:adas, são considerações que 
actuão, além de outras, quando se trata de sua construa
ção. Mas, se acas0 considerarmos o prolongamento da 3' 
secção da estrailadeD.Pedrollpelo valle do Rio-Novo .. .; 

(Fia um aparte.) 
Fallo só do Rio -Novo, por.qne o alinhamento até ó 

Juiz de F óra já está feito, e é a actual . estrada da com
panhia União e Inàustria. Está. verificado quo não ha 
meio de ir nma estrada do valle do Parahyha ao do rio 
de S. Francisco sem atravessar as cabeceiras ou do Rio
Grande ou do Rio-Doce. A estrada União e Induatria, 
como foi primitivamente delineada, contornava por Bar
bacena as cabeceiras do Rio-Grande para ir ganhar o 
Parahyba; mas em toda essa extensão cumpre confessar 
que. cortava terrenos accidentados e campos estareis. Mas 
se do Juiz da Fóra subir pelo Rio-Novo, confluente do 
Parahybnoa, e vencendo a cordilheira das Mercêa de 
Pomba ganhar-se o valle doPirangninha, confl uente do 
Rio-Doce, dahi se passará facilmente para o -valle de Pa
raopéba nas vizinhanças de Queluz. A serra da Manti
queira nas vizinhanças de Barbacena se ramifica, desta
cando-se da cordilheira geral para lés.te o ramal das 
Mercês, entre o qual e o que segue para o . norte corre 
o Pirangnínha. Esta divisão da cordilheira achata-a e 
torna ah1 o terreno menos accidentado; porém o mais im
porôante é que a estrada União e lndustria,seguindoesta 
direcção, vai encontrando seguidamente terrenos ferteis 
desde o valle principal do Parahybuna até o Rio-Novo e 
Piranguinha. Por toda essa extensão ha faz endas de 
café qne eão já hoje a principal freguezia da estação dQ 
Jaiz de F.'Jra. 

Vê · s3, pois, que todo'e8te prolongamento da a· ·secção 
da estrada de ferro de D. Pedro II é caminho util que 
pagará desde o seu assentamento a despeza dos trilhos, 
e assim s&rá. o mais razoavel caminho para ir ao S. Fran
cisco, que ahi está a pouco mais de 20 leguas do Juiz da 
Fól'a, representado pelo seu mais importante confluente 
mineiro, que é o Paraopéba. Agora, Sr. presidente, V. 
Ex. me h a de dar licença para descer pelo Paraopéba, per
correndo numeroso5 mnnicipios agrícolas, que, apezar de 
muito produzirem, nada exportão em razão do alto preço 
dlls fretes. Todo o valle do Par~péba é assim. 

O Sa. Cauz MAcHADO: -E' um dos mais ricos tor
rões para a agricultura. 

O Sa. 0TTOIII: -Em Minas se costuma dizer -terras 
como do Paravpéba . ....,.Assim, aestradadeferro deD.Pe
dro li, prolongando-'Í!e pela estrada União e Industria, 
pelos pontos que indiquei, vai atravessando os municí
pios do Parahybuna, approxima-se, atravessa mesmo 
nas Mercês o município do Pomba, o de Barbacena .... 
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thr Sa. DEPUTADo:-o·do Mar de Hespa~. 
O Sa. OTTon:-Sím, o do Mar de Hespanha, que fica 

maia elll. baixo. Ganhando o Paraopéba atravessa pelo 
:ineí!! o município de Quelnz, e em seguida, na margem 
direita .do rio até o município do Rio-Preto, o do Bom
fim, o do Sabará, o de Santa Luzia, o de Santa Quite
ria e o do Curvello. Na margem esquerda tem o Parao
péba o município Je S. José, de S. João d'El -rei, cuido 
que. da Oliveira, o do Pará, o das Dôres ile Iuds.yã, e 
de Pítanguy. Servirá igualmente a estrada, pelo Parao
péba, aos municípios da Formiga, de TRmanduá, de 
Piumhy e de Bilmbuhy. (Jia um aparte.) 

O nobre deputado não póde negar que do município 
da Formiga se faz o commercio ,pelo rio de S. Francisco; 
até é uma das industrias desse. importante município a 
conatrnc<;ão de canôas que descem a'é a barra do Rio 
das Velhas. Com os mantimentos que abnndão carre
gão-se as canôas, descem pelo rio de S . Francisco, 
mesmo através de algumas cachoeiras, e v1ío negociar 
para Pitangny e á barra do Rio das Velhas. Como a 
navegação do Alto S. Francisco tem sues díffienlda
des, sobretudo para a subida, e ha na Formig!l e mu
nicípios adjacentes riqueza de madeiras, e as oonstruo
ções de canôas são muito faceis, a regra é que os indi·
viduos que vão mercarpara o Baixo S. Francisco vendem 
tambem lá as canôas conjunctsmente com cs generos. 

Q Sa. CYRILLO : - E' ex~.oto. 
O Sa. On·o11r: - Descem embarcados e volt,ão s pe 

ou a oavallo. Já se vê, por~anto, que a sstrada União e 
Industria, ali§s prolongamento da 3" secção da estrada 
de D. Pedro li, vai servir tambem a esses municípios. 

{Ha.um 'aparte.} 

Eu não digo que este ramal serve a toda a província. 
Não digo que sirva, por exemplo, a Campanha, ctue lhe 
fica a uma distancia de mais de 100 legur.s. Só trato 
dos municípios que não têm uma distancia maio~ de 20 & 

30 leguas do Paraopéba. 
O Sa. Cnuz MAcHADo: .:_Tem falindo de mmúcipios 
que ll estrada do Paraopéba servirhl proxima e imme · 

diatamente. 
O Sn. 0TTONr :-Apoiado. Estava-me cconpsndo das 

comarcas e municípios que interesaão o Alto S. Fran
cisco. E tenho-me occupado mais em detalhe de;te 
objecto para mostrar ao meu illustrado amigo deputado 
pela Bahia que não estava betn informado quando fnn
damenton o seu adiamento dizendo qua a estrada de 
ferro de D. Pedro li, dirigindo-se ao mesmo valle, havia 
de ínutilisar a estrada União e lnd.ustr!n. A palte da 
estrada União e Industría que tem de ser muito preju
dicada. pela estrada de D. Pedro li são sómen.te as !2 
legnas 2.quem Parahyba, em cuja construcção houve 
erro da companhia e do governo; mau a estrada 
União e Iudustria além Parahy ba, que . é a que foi 
primitivamente projeetada, tem grandes destinos, não é 
nma obra provincial, é uma estrada iudustáal e poli
tica, é o complemento da 3' secção da estratla. de ferro 
de D. Pedro li; e se não estivesse em construcção, cnm
pria falê ·la quanto antes, como bem disse em aparta o 
meu nobre collega deputado pelo 6' circulo residente no 
Serro. 

Sr. presidente, é preciso conhecer, é preciso que a 
camara faça algum estudo sobre o que é o Alto S. Fran · 
oísco, O Alto S. Francisco é uma região das músabend 
Çbadas epreciósas que hano Brazil. (Muitos apoiados.) 

A estrada, que ha de ser .de ferro, União e Industria, 
é o prolongamento da estrada de ferro de D. Pedro II, 
qne, chegando até o Pirapora, immediatamente farão 
valer uma riqueza extraordinaria de productos de todos 
aqnelles sertões. (Apoiados.) 

Porque não vem a este mercado algodão .em tal quan
tidàde que possa fazer oo;Jcurrencia com o dos Estados
Unidos? Porque não temos estradas que o conduzãc. 
(Muieos apoiados.) .• . 

Da cachoeira do Pirapora, onde . começa a grande 
navegação do rio S. Francisco, se transporta a produc-, 
ção mineira até o Joazeiro. 

. O Sn. SARArn.:- Em geral os sertões da Bahia 
· seriíio ferteía se houvessem estações regulares. 

o s~. ÜTTONI: - No Alto s. Francisco as estações 

são regulares, e ahi não se encontra, como em outros 
ser~ões, vastos espa<;osde campos pedregosos e sem agua. 
Os sertões do Alto S. Frrmcisco slllvárão a vida a boa 
parte da popula<;ão dos sertões da Bahia durante a ulti-. 
ma seJca.. Mesmo em tempos ordinarios o Alto S. Fran
cisco é o celeiro dos vizinhos. 

O Sa, SARAIVA:- Está confirmando o que eu disse •. 
O Sa. OnoNI: -Jii actualmente ha um cómmercio 

de importancia em barcos que carregão 2 e 3,000 arro
bas, da barrado RioJas Velhas edaJanuaria, e que vão 
vender os generos da sgricnltara mineira nos sertões 
da Bahia a troco de sal fabricado n11s salinas de Sento
Sé e Joazeiro; ·é este quaaí o unico genew que o Alto 
S. Francisco yai buaca~ no Baixo S. Francisco; digo 
Baixo S. Francisco, referindo-me á Bahia, até a ca·· 
choeira de Paulo Affonso, porque o verdadeiro Baixo 
S, Francisco é das Piranhas para o mar. Tambem do 
município de Paracatú se f.az commeroio com os ri
beirinhos do S. F raucisco. Do porto do Bnrity, no rio. 
Paracatú, distante apenas nova legnas da cidade do 
P&racatú, actualmente se transportii:o os productos da 
canna para se '\fender nos sertões da Bahia. 

( Trocão-se apartes mtre o Sr, C. M adureira e o 
Sr. Cru:: Machado.) 

O rio S. Francisco não é :•ómente nas 2S2leguas que 
ha da cachoeira do Pirapom até a do Scbradinho que se 
presta á navegaç.ão. Dantro da provil1cia de Min8s, r.lém 
d~ navegaÇão ào ParacP.tJí, ha a do Utucuia, do Rio·· 
Verde, do Carinhanha, sendo que a confiuencia do Uru .. 
cuia e Paracatú distão menos de 40 legnas do Pira(Jora, 
e a conflue·a0ia do Rio-Verde e Carinhanha menGs de 
80 leguas, Sete legoaa abaixo da Cachoeira desagua o 
Rio das Velh•.s, que df. navegação de mais de 30 leguae, 
hal!enclo··se já con•lrnido um vapor perto da cidade do. 
Sab01rá, que na~egou toà.o o rio. Do Pir.apora para cima 
ha o Paraopéb·;; e o Pará, mais difficeis para a navega• 
ção; admhtindo, porém, o serviço clt.s canôas, ha o Rio 
do Somno e o Abaeté, cnjo regimeu ignoro, e ha fir.al
msnte o Alto S. FrEncís<Jo, que do Pimpora até os mn
nicipios du Formiga e Bambuhy j õi preota nctualmente. 
3erviço á mwegaçii" e ao con:meroio, eomo j :l. expliquai. 

Vê-se, pd~ , qeie uma estrada que ligasse a capital ilo 
Imoerio com a cncb.ceira do Pirapora i!·i.a eraar um cen
tro- de commercio de exportaÇão e import!ição extraor
dinario (apoiado•), poro.ue é nesse pauto onde póde con
vet·gir a navegRção de todos os confluentes do rio 
S. Francisco. 'I'eriemoa aó dentro da província 90 leguas 
de graude uavega<;ão da cachoei~a do Pi~o.pora ·â. ex
trema da província de Minas oom a da Bahia no Cad
nhr.nh,.. T eríamos 25 leguas de navegação do Para
catú, 32 lega~~ do Ur-uouia, ~O do Carinhanha, 25 do 
Rio-Verde, 35 do Rio d2s Velhas, e finalmente, abs
truindo da navegação do Paraopéba, Pari~, RiodoSonmo 
e AbP,eté, msis 70 leguas pelo menos do Pirapora ao 
Bambnhy no pxopi:io S. Fnmci~co. E', como .vê a car.aa·
ra, uma extens~nede de eommunicações fiuviaes de mais 
de 300 legllas actualmente navegaveis por ajoujos e ca
nôas carregando ce'ntenares üe arroba.s cada uma. 

Territorios desta imp.ortancia não devem attrahir a 
attenção da sssembléa geral para levar-lhes a' vida e o 
commercio, Eobretndo quando estes pontos que acabo de 
descrever com o v&br que realmente possuem são o ca.; 
minho pci" onde a cepital do !mperio póde ligar suas 
commuuieações com todo o norte do Brazil? (Muito& 
apoiadas.) 

Por conseguinte, Sr. presidente, não se. trata (e seja 
dito isto em resposta so meu nobre am1go dep~tado 
rela Bahia que hontem ~~llou) de u~a pr3ten<;ao da· 

. companhia da es~rada Umao e lndustr1n, nao se trata 
de favorecer uma companhia da província de Minas, 
quando outras províncias têm tido companhias aban-. 
donadas; a companhia União e Industria não é uma 
companhia provincial, quando ella se emprehenden 
foi para ser uma estrada geral, e estrada que tem grande 
futuro no paiz, sendo a oontinua<;ão da estrada de ferro · 
de D. Pedro II. (Apotados; muito bem.) . . • 

Eu disse, Sr. presidente, que o autor desta bella 1déa 
da estrada que ligasse a de D. Pedro II com a p!irte 
na..-egavel do rio S. Fran7is~o. tinha sido contrari~da 
pelo go-verno desde o seu pnnc1p1o .... 

O Sa, FERREIRA LAGE:-Apoiado. 
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~cen a_uosi exclusivamente aós homens indnstriaes 
-de Nova· Yo1 k. Os politicos, os estadistas de primeira 
plana .... 

O Sa.. M.u.TINBO CAMros d[ um aparte. " 
O S:a. OrTONI :-... mostravão a mesma descrença que 

.sstou vendo até nestes banoosdo progresso. Parecen-lhss 
aos maiores homens· da America impossível a empreza; 
. -mas os Yankees de Nova -York virão lucidamente atra
•és das montanhas Rochosas os valles adjacentes ao 

.1ago Erie, ao lago Champlain, ao lago Superior e a ou
tros. Virão Incida e patrioticamente I!S cabeceiras d11 
Mississipi, e imaglnilrão que, se se não apressassem a 
.etfectnar aqilelles· p:randes melhoramentos, as riquezas 
.do oé.ste se encaminharião todas para Nova-Or!eans pelo 
Mississipi, e para o Canadá. pelo S. Lourenço. Era pre
.ciso fazer concnrrencia ao sal e aos Inglezeg, e com uma 
perseverança que abona altamente a sabedoria e o 
.bom senso dos chefes da empreza, resolveu-se definiti-· 
vamente em Nova-York abrir o grande canal Erie, 
.commúnicar o Hudeon com os lagos do oéste, e assim 
.creárão a conourrencia pará o Mississipi e para o S Lou
renço. Hoje é que os descendentes desses grandes homens 
estão conhecendo o alcance e a importancia, mesmo po
.litica, dessa grande idéa (apoiados) que a prineipio só· 
-mente se apreciou em consideração dos seus resultados 
· industriaes e economicos. 

Se não tivessem feito cs estradas e o canal Erie ccm
municando Nova-York com o oés te e as oabeceiras do 
'Mississipi, o sul estaria hoje trinmphante. (Apoiados. ) 
·Essa re:le de commnnicações é queU1 salva o norte, onde 
·eu vejo pugnar-se pela cansa da civili8aÇã_o e do pro-
gresso. (Apoiados.) . 

Mas,Sr. presidente, cumpre nota~ que de 1803, quando 
·semelhantes idéas apparecêrão nos Estados-Unidos, até 
18151 os políticos mais notaveis, c'mo disse, 88 ti verão 
mn conta de absurdos, sendo que no primeiro período do 
estudo os unicos homens notaveis que as apadrinhàrão 
·foi o governador Morria e o ministro Gallatin. 

Estudada a questão de 1808 a1810, a legislatura do 
Estado de Nova-York creou uma commissão, a quem 
deu o encargo de tudo examinar, nutorisando- a a le
vantar um capital de 26,€61,000 franco8. 

Era presidente dessa commissão Clinton, que é tam
bem considerado patriarclm da idéa. Figurava, entre 
.ontrJs na commissão, o celebre Fnlton, em qo.em Na
-poleão não acraditára .... 

O Sa.. C. 0Tro~a:- Por seu mal. 
O Sa. OTTmn:- .... em prova de que o genio ta:nbem 

·participa das fraquezas ds humanidade. · 
Es :~a commissão não pôde dar prinCipio aos seus tra· 

balhoa, sendo estes adiados por causa da guerra com a 
Inglaterra. Mas em 1817 Morris, o autor da idés, Clin
ton e outros, insistirão pela execução da ~mpreza, e as 
-obras forão inauguradas a 4 de Julho daqnelle anuo. 

E note- se uma causa, para a qual chamo a attençi"io 
-dos nobres deputados pelas províncias de Mina~ S: Pau
lo, que escassêão as garantias das ~nas provmc1as .. O 
Estado de Nova-York, por intermedio de sua commls

·são ., pedio auxilio aos _Estados que .e1·âo_ intere~sados 
·na realização da nova v1a de oommnmcaçao, a sacer: o 
-de Connecticnt, Vermont e New-Jersey, e nenhum 
acquiesceu ao convite. Assim a commissão, Rjudada só
·mente dos recursos do Estado de Nova- York, começou 
-os trabalhos dessa obra gigantesca, apczar ~_:. Uw ser 
contraria a opinião dos maiores homens da U mao. 

Jefferson, que no meu modo de entenuer occupa o se
-§l!nndo lugar logo após o grande homem fundador da 
União-Americana, consultado a respe1to, respond~n que 
-era· uma utopia, e que elle baixaria á. sepaltura mmt? ~a
tisfeito se levasse a certeza de que os seus compatr10.as 
·tivessem dentro de cem snuos prol!:redido tanto, q_ue ao 
·cabo desse tempo se achassem habilitados aemprehender 
·trabalhos d-aquella ordem. 

Jefferson morreu em 1826, todas as obras esta vão já 
·terminadas. Pouco tempo dspois se reconheceu que .era 
~eaquinho o que se havia feito; os oa:'aes tivorão 1m
mansas ramificações, e a reconstrucçao total dos que 

"llBtavão conoluidos foi decretada· em 1835, porque os suas 
proporções já pa_recião .acanhadas .. A~sim~ até 1837 tiil 
nbão-se despend1do ma1s de 130 mllhoes o.e francos com· 
-a reconstrncção e as obras proseguião. 

TOMO IV 

A est~respeito peço ácamsralioenÇa para.leralgnmas 
folhas de um relatorio apresentado ao senado de Nova
York pela commissão de vias e meios a 12 de Março 
de 18SR: 

< O facto mais notaTel de nossa histeria administra
tiva é a impossibilidade em que se achá.rão os nos~os 
maiores homens para a'l'aliar a importanoia financlllr!~> 
dos oanaes . 

c Se. às do. vidas · e predícções sinistras dos adversariue 
da canalisação do Estado mal-podem hoje ser lembrauas 
como aberrações da intelligencia humana, tanto mais 
porque as mais brilhantes previsões dos mais ff>rvorosos 
aposto los das nossas vias de communioações aperfeiçoa
das fioá.ríio muito abaixo da realidade que desfrnctamos, 
o Estado inteiro igno'il'va a força que encerrava em si. 

< Actualmeute que nossos esfurços forão coroados do . 
msis completo succeBso, seria difficil crer, se. o facto 
não estivesse consignado · em documentos offi01aes, que 
antes de começar os trabalhos os commissarios por uma 
lei especial forão encarr~gados de solicitar snbs~di?, 
não-sómente do Connechcnt e Vermont, como amas 
de Estados em um embryão, como os q_ue es~o ao 
oésto dos Alleganhis. Esta timidez estava pà'r tal 
modo enraizada, I{US mandando em 1817 abrir ostra
balhos. no preambulo da lei, ainda humilde, o Estado de 
Nova-York f.xprimío hnmilderoenle· a ssperança de qne 
os Est"dos que se ião tambem aproveitar ~o melhora
mento concon-erião para elle com o seu contmgente. 

• A histeria gusrdará lembrança do ridicnlo que 
acompanhou longo tempo os primeiros senos da cons
trucção dos oanaeo, e a incredulidade de alguns dos 
estadistas mais celebres da America. :o 

O Sr. Miguel Chevalier, discorrendo sobra este 01-
jecto, commemora círaumstancias as mais im_portantes. 
Diz elle que ainda em i82t, n'um relatono fe1to ao con
gresso o respectivo ministro avaliára, como pret~n· 
dendo 'engrandecer as obras que esta vão em construcção, 
em lõO,COO dollars por at~-uo ou em l ,500,000 dol~ars_ o 
rendimento total dos primeiros dez annos; e nos pnmet-· 
roa 10 annos em vez de 1,500,000 dollars, como avaliára 
o ministro pretendendo exagerar, tinha a renda subido 
a 10,500,000 dollards . Diz ainda o Sr. Chevalier que 
o governador Morria, pretendendo popul~ris~r os7~naes, 
as estradas de ferro, as vias de comroumcaçao, d1 z1a em 
J 8l8 a respeito do canal de Erie: < Nó3 podemos ter 
a esperanç" de que dentro de 20 annos transportare
mo> no canal de Kríe 200,000 toneladas. >Em 1838, d1z 
o Sr. CheqaJier, a tonelagem do canal era de 1,310,000 
toneladas, de maneira que ia além d~ sextuplo d~s es
peranças mais exagsradas dos enthus1astas das v1as de 
communicação aperfe:;:oadas ..... 

O Sa. SARA! V.\:- E o augmento das propriedaaes 
particulares ? 

O !:a . ÜTTO'<I :- E' verdaJe; lembra hem o nobre 
deputado: orça 'la- se em cerca de 50,000:000/i o valor
de toda a prapriedade publica e particular do Estado 
de Nova York, compt:.tada em i198; segundo e_statistí
ca~ dignss de oreilito, e em 1830, com pouca. difiereuça.. 
a somma. daa prorr led.ades particulnr.es e do _Estado ele
va vão-se a 5.400,000:000S; tudo dev1do ás ~tas ~e com
municação abe rtas de Nova Y_ork para o ~utenor. 

Sr. presidente , o valle do no S. Fre.D;m•co , se lhe 
aunexarroos o valle do Rio Grande e RLO-Doca, todos 
têm de ser servidos pela gra..T!de estrad~ de ferro de 
D. Pedro II, vale mais do q_ue todo o ce•te_ dos E~ta,: 
dos-Uniclos. Vale maito mais; por consegumte, _nao e 
proprio .da camnra dos deputados _reg<<tear vmtens 
quendo se trata de obras desta mag01to.d~. A e.st~ada:. 
de ferro de D. Pedro li é. o nosso canal Ene brnztle;ro ; 
0 Rio de J oneiro, ro.inha das cidades ~a America M~
ridional, pó ie rivalisar r-m pouco,_~ um faturo ~ao 
muito remoto, com a ramh2 das 01aades da Amerié'?. 
c!o Norte, Nova -York . As posições de Nova- York e Rio 
da Janeiro são muito semelhantes .... 

Ull Sn. DEPUTADo :-E a do Rio de Janeiro tem. maicr 
grandeza pelos yallos excellentes que possue. 

O Sa. 0TTO~I:- Sem duvida. V. Ex. me per
mittirá, até porque tem rel~ção com a m::.ter~a de nm 
dos nrti"os pelo qual deoeJo voti!r, que eu d1ga ms1s 
alguma~ causas que des~jaria muito fossen:- ouvi~as 
pelo nvbre ministro da agncnltura e obrae pubhcas, anm 

7. 
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·ae que follsém tomada~ , em conaid~ração po~ S. E~. 
quando expedisse as instrucções relativas ao art1go addi
tivo que manda estudar o prolongamento da estrada de 
:ferro de D. Pedro II. . 

O Sn. c. OrroNI ::-Se passar esse artigo. 

O Sa 0TTONI:-Essa é boa! Não pó de bave!'duvida. 
Sr. presidente, eu já descrevi a importancia extraor-

dinaria que temoramaldaeatrad~deferrodeD P10droii 
que· vai a S. Frauoisoo; quero deixllr de parte oatroa 
ramaes mais a léste, que o tempo ha de trazer, que 
:se podem chamar provinciaes. e de que se encarregará ll 
]lravincia de Minas. Tome o governo j~;erel conta do que 
llte compete, tome conta da estrada União e Indnstria, 
que é a continuação da a· secçãtJ da estrada de, ferro de 
D. Pedro II, ponha-lhe os trilhos o as locomotivas, e a 
:provincia de Minas imitar(l o governo geral cuidando 
nos ramaes. 

Ha.poncoa dias dizia um nobre deputado que a assem· 
&léa de Minas não regatearia garantias, uma yez que se 
internasse pela provinaia, do Parahybuua p•rs; baixo. Eu 
sustento que a estrada de ferro de D. Pedro Il não precisa 
de garantias para descer pelo Parahyba; estou persua
dido, e o tenho por vezes sustentado perante o nobre 
deputado presidente da comp~nhia, que esU. ouvindo 
estas minhas considerações, que quando a estrada do 
ferro de D. Pedro li chPgar ás Tres- Barras ttrá uma 
renda tal, que dispensará garantia de juros para conti
nuar. Sr. presidente, a estrada de feno de D Pedro rr 
nãq deve parar nas Tres- Barras, de re descer· Parahy ba 
:abaixo, e ir t~r as . Fidelis: não é para trozer o café de 
S. Fidelis. O ramal da estrada de ferro de D Pedro Uno 
Parahybadeve esten<ler se da Cachoeira se não deJaca
l:ahy, no Alto- Parahyba, até :3. Fidelis, se não até á ci
dade de Campos. 

Não que~ d. zer isto que eu snppouha que a estrada àe 
:ferro deva trazer os productos de S. Fi"elis rio acima. 
A estrada pó ele muito servir. á regillo mineira e flumi
nense do Porto-Novo do Cunha psra baixo, levando o 
café pàra S. Fidelis e para Campos. O interesse e o 
inatincto do commercio indicará o que mais convem, se 
trazer os generos Parahyba aoima, ou embarca-los em 
Campos. MEsa estrada de D. Pedro II, prolongando-se 
até S. Fidelis,. trará naturalmente nm grande numero 
de ramaes. O primeiro importantiasimo mineiro-flumi
nense é o ramal de Muriahé O valle de Muriahé, presta
se a receber os trilhos quasi sem o menor trsbalbo, e eu 
creio que a assembléa fluminense, como a assembléa de 
Minas, se apressará õ em decretar este ramal, mesmc 
antes de lá chegar a grande estraàa. 

A illustrada assembléa provincial de Minas melhor 
sabe .o que convem aos interesses mineiros DeputadG 
provinoial, eu seria mais difficil em conceder garantias 
á estrada de D. Pedro li Parahyba abaixo do que para os 
·ramaes que á vontade do governo de Minas se internas
sem pela provincia. Para tal fim votaria de8émbaraça
damente a garantia que fosse nocessaria, não regatearis. 
2, .. ~' 10,000:000/1 psra construcção de um ramal que 
submdo_pelo Pomba e atravessando o rico municipio de 
Leopoldma, e vencendo a cordilheira que o separa dG 
ulle do Rio-Doce chegue e o Anta, ao Abre-Campo e ás 
outras povoações novas que se estão formando a lés te dc 
fomba, da Piranga e da cidade de Marianna. Este ra
mal, Sr. presidente, é o unico que póde eervir 8s comarcas 
do Muriahé, Rio-Doce, Piracicaba e Serro do Frio. E' 
.a, :;• secção a unica que póde servir deste modo a todo o 
lc3te e o norte de Minas, e eu deploro que não esteja 
preaenta o nobre deputado pelo õ' districto de Minas; 
que .~os disse ser mais Mineiro do que os Mineiros que 
quenao e sustenta vão a li' secção da estrada de ferro de 
D. Pedro II. 

_Não expl_ioa;ei esse pensamento pelo projecto de divi
sa~ da provmma, o que eu quero é o bem geral do Mi·· 
nexro do norte e do Minairo do sul ao mesmo tempo. 

. Vou prova· lo, fazendo ver i camara que tambem me 
tenho occupado seriamente com o estudo das vantagens 
que a estrada de ferro de D. Pedro li ha de'tra:õe'l.' aa. 
sul de Minaa. E' pela 4' secção que· a estrada de ferro. 
de D. Pedro II se ligará convenientemente a S. Paruo 
a Goyaz e ao sul de Minas. · ' 

A 4' secção ou braço do sul tem tamanha imporlan
,cia como a que eu demonstrei que tem a a• em rela-

çiio aos valias do 'Rio-Doce e o rio S. FranciscG. Et:t 
sempre o disse, e já. em 1852 o escr~vi. Não é minha 
opinião de agora; em uma serie de artrgos que o Jornat 
do Comrnercio e o Correio M ercanlil pnbliof.rão em 1852, 
e que tive a honra de ver commemorados nesta oas.a, eu 
fazia. o panegyrico do acto legislativo que _decretou a 
estrada de ferro de D. Pedro li pela sabedona com que 
tinha sido promulgado. 

Já most,rei os altos destinos da a• secção, isto é, do 
braço do norte; a 4• secçã0 subindo até a Cachoeira não 
é um a estrada provincial do Rio de Janeiro, é estrada 
do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas, Goyaz e Mato
Grosso. Do ponto da Cachoeira & vüla de Itajubá soo 
apenas sete leguas. Na vllla de Itajnbá o rio Sapueahy 
já. é navegavel para canôas, e offerece uma esc~ssa na-, 
vegação, mas onde ha um tal ou qual commermo. 

Ora, Sr. presidente, é sabido que a . população. de 
Minas, que nos primeiros annos se concentrou umca
mente em procura do or:ro nas fal~as im_med~atas da 
cordilheira central, depara que a mri>.eraçao for-se ~or
nando mais diffi.cil, e depois que a agticultura começou 
a ter attrsctives e a convidar a população, retirou-se da 
cord.ilheira centraL e se tem encaminhado para léste, 
para sul e para o oéste. 

Para léat.e fundou muitas destas povoações a que me 
tenho referHo; para o sul e para o oéste creou a co
marca de Uberaba, augmenton Baependy, e foi final
mente pager com o centnplo, ori com dez vezes o cen
tuplo , o pequeno contingente da povoação que como des
cobridores de Minu os Paulista• nos levárão. Lá estão 
em S. Paulo os munícipios da Franca, de Arar&qnár~, 
da Fsxina, da Constitmção, e outros povoados exclnsr
vameme com mineiros. Mas a principio, ainda em 1824, 
a provincia de Mina.• contava quatro comarcas, Serro, 
Sabar.,, Ouro .. Preto e Rio dss Mort.es; as cabeças dessas 
comarcas , qu.~ estevào meis distantes nma da ontra,~rãG 
as villa> de S. João d'El Rei, cabeça de comarca do RiG 
das Mortes, e a villa do Prmci pe, cr.beça de comarcR do 
Serro, na i!istaneia de 60 le~nas; hoje de S. João d'El
Rei da antiml cabeca de comarca p~re. o sul e para o oéste 
ha as com~rcas do Rio-Grande, Rio-Verde, Sapucaby, 
Jaguary, Par~ná, e cuido que ainda ontr·a, tanto a po
pulação alli pullula. Ora, parece evidente que as e3tradas 
para serem uteis devem acompanhar o movimento da 
população; para onde o instin~to da população a estâ 
levando, evidentemente por ahi é que devemos encami
nhar as estradas. ( Ap·?iados ) 

Ahi está. a consideração que condemua ·o ramal do 
centro,quer seja em prejuízo da 3', quer seja em prejuizo 
da 4' secção da estrBda de ferro de D .. Pedro li. Em 
minha opinião, em vez de um novo ramal que procure 
as campinas das cabeceiras do Rio Grande, nós devemos 
procurar o Rio -Grande , onde elle actnalmente ali
menta uma grande popnlaçii.o, 11ssim como já mostrei 
que devi•mos buscar o S. F1·ancisco nas regiões mais 
farteis e mais povoadas. 

Ora, s. 4' secção, se ncago transpõe a Mantiqueira 
nas vizinhanças do Itajnbá, a continuarmos pelo valle 
do Sapucahy até o Rio· Grande, vai servir todas es co
marcas acima mencionsdas, e ainda outras. O ramal 
chamado do Passa -Vinte ou d&s cabeceiras do Rio
Grande c1eace por este até perto da confl.uencia do Sapu
caby. Descendo pelo rio Sapncahy, igualmente vamos. 
ao Rio· Grande, na extrema onde querem levar neste valle 
a estrada chamada do Paaaa- Vinte. Então já ee vê que, 
aceita a 4' secção como foi decretada, ella vai servir a 
uma grande população, que se está. concentrando 6J?1 
razão da ·riqueza daqnelles t~rrenoa, não só como agn• 
colas, mas especialmente por terem as melho.res p~sta
gens que ha na província de Minas, muito mars valiosas 
que as do Rio de S. Francisco. 

O Rio .. Grande quanto mais se alonga das suas cabe
ceiras melhores campos de crear apresenta. As ·terras de 
cultura estão intermP.idas com as campinas, não só na 
província de. Minas como na proviocia de S. Paulo e ns 
provincia do Paraná; na provincia do Parai>.á, a quem 
está reservado um grande futuro, e a respeito da qual 
tomo a liberdade de fazer um parenthesis. 

Ahi eRtà tambem sobre a mesa um additivo que con
signa 50:000R para uma estrada, que é geral, na provin
oia do Paraná. Esta província nasceu ha poucos annos; 
e não llôde ainda com os sens escassos recursos fazer 
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uma estrada de 12 leguas,!qe que ·muito precisa para 
communioar com as marinhas a sua capital. No éntanto, 
Sr. presidente, essa es~rada tambem á geral, pois é· o 
eomeço d~ estrada de Mato-Grosso pelo rio Jatahy, que 
eumprenao esqaecer. 

Ao valle do Rio-Gr~nde, em S. Paulo, esU servindo a 
estrada de ferro de S~>ntos, descendo pelo Tieté, pela 
Pi;raoicaba, pelo Mogy- Guassú e outros confluentes do 
Rio· Grande ant.es e depois da sua transformação em rio 
Parao&. · 

Cumpre, porám, aaber que os confiaentes que fioão 
para cima do Tieté estão ·em maie l?roximo contacto 
com a estrada de ferro de D. Pedro II. 

Creio portanto que, se o governo geral mandar estu
dar o prolongamento da estrada de ferro de D. Pe
dro li da cachoeira para o 'valle do Rio-Grande, prova-
1'elments os estudos teohnicos lhe dirão que o cami
nho é o Sapnoahy. Jí. disse que o pontal ou barra do 
Sapucahy RO Rio· Grande fica nas vizinhanças dessa 
tão memoravel depressão da serra de Canastra, onde o 
Rjo-Grande se approxima menos de cinco . leguas em 
um tªboleiro que o separa do S. Francisco, e onde deve· 
ra ir a estrada do Passa · Vinte. 

J á se vê pois que, se a estrada fôr pelo Sapucahy, terá. 
a estação da barra em um centro onde convergem as 
oommunicações do anl e do oé;te. Rio-Grande assim 
terá immediatameute as 40 legnas de navegação até a 
1'illa de Lavras. Atravessando a serra dt1 Canastra na 
depressão mencionada, está no alto valle de S. Fran
cisco, cujos habitantes terão de escolh~r entre o ramal 
do Sapucaby e o do Paraopéba. Servirá igualmente aos 
aertões do Araxá. Descendo pelo Rio -Grande, deixa-se 
perto da barra do Sapucahy a importante cidade de 
Passos, .mais a baixo a villa de J acuhy e em seguida as 
fregueZias do Aterrado e S. Sebastião do Paraíso, que 
divide com a Franca em S. Paulo. 

No ponto em que o ramal do Sapucàhy chega ao Rio
Grande dá· se a mesma circumstancia que no ponto em 
que a estrada União e Industria póde che~ar a Pira
P?r~ .. Da barra do Sapucaby para baixo além dos mu
mClp·oa e povoações que mencionei, vai-se encontrar, 
além da Franca em S. Paulo, um dos caminhos de ro
deio quedemandão actualmente os mineiros do UbEraba. 
A cid. da do Uberaba está em uma di•tancia de 150 
legnas, e até ha pouco tempo recebia sal e os outros 
generoa qne lhe ião do Rio de Janeiro pela estrada de 
S. João d'El· R9i. Hoje muitas vezes os recebe · l?or S. 
Paul~, embarcando-os no rio Mogiguassú, confluente 
do Rio-Grande, e chega-se ao Ubere.ba por dons cami
nhos. Ou se desce pelo Rio -Grande até a barra do Ube-· 
r~ba, e sobe-se por este rio ll.té uma !egua distante da 
cid~de, ou subindo um pnuco pelo Rio-Grhnde descar~ 
regao-se os genero• na margem direi ta do rio, e dahi 
são transportadoB em carros para a cidade, que fica a 
poucas Ieguas. Os neg<•cíe.ntes de Ub&raba cotiz,;rão
se e estão abrindo_ um canul de uma lego a no rio Ube, 
raba pi'oximo á cidade, para trazerem as canoas até os 
seus armazena. 

Accresce qua a comarca de Uberaba. encerra tambem 
a maior parte do v•lle do Parnahyba, grande confluente 
do R to · Grande, com o qual forma o principal volume das 
aguas do Paraná, e d freguezin de Sunt'Anna da Par·· 
nabyb.t os mineiros estendem a mão a 1\fato··Grosso. 
Pouco M Gé>te ahi está tnmbem o Corumb!'., que pene
·tra em Goyaz, e é o con~ravertente do Tocantins no ca
mi~~o do Pará. FaHo1;1· se aqui, ha poucos dias, na 
fao!hdade das commumcações de <Joyaz com o Par:í.: 
creio que da sua possibilidade no futuro todos estão 
convencidos; e o que acabo de dizer justificará a minha 
affitmat1va de que a estrada de fõrro de D. Pedro II na 
SU114' secção, conthmada peloSapncahy, tnmbem é uma 
estrada ,geral que, seguindo pelas províncias do Rio de 
Jane~ro, S. Paulo, Minas e Goyaz, tem a sua estação 
termmal no Pará, donde se segue que a 4' secção da es
trada de ferro de D. Pedro II com o seu prolongamento 
pelo sol de Minas tem pelo menos tanta importancia 
c?mo a ?' secç~o com o seu prolongamento pelo S Fran· 
01scn. E para Isto que eu queria chamar a attenção do 
governo. (Apoiados.) ' 

· O Sa. Cauz MAcii'Ano :-São estas as questões que se 
devem tratar na tribuna. 

o Sa. 0TTONI!-Sr. presidente, eu tenho receio de qu• 
se me atire a palavra -utopia-, que se diga:-isto são 
fantasias irrealizaveis : mas, como já apontei o que na 
Amerioa do Norte succedeti com os utopista& d.o canal 
Erie, ficarei com a esperança de que no futuro, daqui a 
mais una tantos lustros, alguem diga que eu tinha razãoJ, 

A estrada de ferro de D. Pedro li muitas vezea me 
tem feito poetisar; taes são os grandes de~tinos que eu 
lhe imagino; e, .para completar a hor,a, já adiantada, pe-i 
direi licença á camara·para repetir uma especie de poesia 
que consignei no a nuo de 1857 ou de 1858· em um do~ 
camento.cffi.oial a respeito dessa eatrada. . 

Estava o mnmlo deslumbrado com as descobertas do 
telegrapho eleotrico, e muita gente acreditava que 
já esta vamos em vespera de se applicar tambem á loco
moção a força da electricidade. Levado por essall ins•. 
pirações, ahi vai o que eu escrevi. A estrada de ferro 
de D. Pedro li começava, e a impressão que causava 
a passagem da locomotiva dos empreiteiros não ficava li
mitadas mim. Escrevi, pois,e corre impresso, o seguin
\e :-Muitas vezes das alturas do Andaraby, ao sybillar 
da locomotiva que nílevar ao Campinho os materiaes da 
via ferrea, fechando •os olhos por ·alguns momentos e 
fazendo a bstraoção de alguns lustros mais de minha 
vida, eu imagino assistir á chegada festival de innume
ras locomotivas, · não já. movidas pela força lenta do 
vapor , mas como fulminadas pela electricidade , que 
vem trazer noticias instantaneas do meu berço natal, 
a terra do ouro e dos diamantes, e não j i de S. Paulo 
e Mato-Grosso, mas tambem da Assumpção e Valpa··( 
raizo. (Apoiado•; muito bem.) 

Sr. presidente, pelo que eu.tenho dito hoje a respeito 
da estrada de ferro de D. Pedro . II e doEr seus illtos 
destinos creio \er attennado aquillle devaneio de que 
ousei dar uma amostra, e para poder contar com a in
dulgencia da camara, asseverando lhe que aquella1r 
minhaa esperanças ainda se não desvauecêrão, porque 
ainda creio no progresso, ainda não desori do futuro 
(apoiados,; uem hão de ser a rgumas amar~tas decepçõei 
pessoaes por que eu tenha passado que me fação arredar, 
d a linha de conducta que me tração as minhas idéas. 

O Sa. SALDANHA MAanmo: -Apoiado. 
O Sa ÜTTONI: - Sr. presidente, procurando resumir·{ 

me, snpponbo haver demonstrado dous pontos, a saber: 
Que, a respeito do a.lditivo quea&signeiooutrosnobrea 

colleg~s da província de Minas, é de couveoienaia que o 
governo eAtude a questão no espírito de prolongar a 
4' aecção da e•trada deferropeloscampos d~ Rio-Grande, 
porque ne,sa direcção ha uma estrada geral. 

A respeito da es ~lada União e Industria, me parece 
tambem ter provado que ella não é uma estrada provin
cial, que é uma continuação da estrada de ferro de 
lD Pedro II (apoiados), cujos immensos horizontes vão 
além d<J rio de S. Francisco. 

Tenho informações profissionaes que me e.ntorisão a 
acreditar que a actnal estrada União e Industria póda 
comportar o serviço de locomotivas aom pequenos aper
feiçoamentos, desprezando pequenas fracções, pequel'laa 
secções. 

Acredito, pois, que, no estado de difficuldade3 em que 
ae achs a companhia, o governo, como seu primeiro 
.credor, deve procurar entender-se com os outros cre • 
dores da companhia, expôr a todos a situação da mes
ma, isto. no interesse publíco, e não no interesse do meu 
nobre e digo.o comproviuciano .... 

O Sa. FERREIRA LAGE dá um aparte. 
O Sa. ÜTTo~r: -Não posso fazer questão elo nobre 

deputa-lo ; conheço. o seu patriotismo; sei que foi esse 
patriotismo qne o levou a semelhante empreza (apoia
do•) ; é justiça que todos lhe fazem ; mas não podemos 
olhar para a situação individual do ·digno deputado, e 
só mente l!Diar· nos pelo interesse publico. Se a estrada 
União e Iodnstria houvesse sido um erro, se não presta 
utilidade' o governo naila tem que fazer ' a camara 
não teria !enão de deplorar o erro do meu nobre collega. 
o erro dos sccionistaa que depositãrão nelle sua confian-i 
.ça, o erro dos poderes pnblicoe que o tinhão indevida-· 
mente auxiliado e acoroçoado. Porém, se essa estrada é 
uma obra ntil, o governo brazileiro não.deve ~erdar dos 
desgraçados . (Apoiados .) E' credor prmleg1ado. Póde 
dizer & companhia: < Isto é meu; quebre, mas os seus 
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·?ans ficão para meu pagamento. » Tal linguagem fôra 
mdscorosa e pouco digna da parte do governo. 

O nobre presidente da comp~uhia já. offioiou ao 
s~. ministro das obras publicas dizendo que no l' de 
Setembro mandasse tomar conta dl'l estrada, porque ces
sava todo o serviço por conta da ~ompanhia. Veja a 
camar~ o que vai soffrer, não digo já. a. companhia, mas 
o .P!lblwo, com esta suspensão de trabalhá. O governo, 
-liZ!a en, . é o principal credor da companhia; no inte
resse publico· chame os outros cre:l.;,res, entenda-se com 
e~~s, para dnem mor;. t :.rin ao devedor; fa'(a a n')veção 
do contrato com a companhia União e Iwlustria. S&i 
que esta solução nãó satisfaz ás R&pirações, aos desejos 
ú~ m~u nobre collega, mss en não tenho remedio se
nao dizer o meu pensamento com toda a lealdade. Faca 
o governo a novação do contrato, tome a si a estrada 
aqu.em do Parahyba; é o mesmo que dizer:-tome a si 
o emprastimo, tome a si o serviç·o do emprestimo de 
6,000;000SOOO. 

O Sn. CASlli!IRO MADUREIRA: -Entregar a estmda ao 
governo? 

O Sn. 0TTONI: -A estra,da a:juem Parahyba .... 

O tln · CASIMJRO MADUREIRA:- Não é estrada ainda. 
O Sn. OTToNr:- Não é o ramal da estrada de D. 

Pedro li, como a estrada além Parnhyba, isto é, do 
Parahyba ao Juiz de Fóra, e do Juiz de Fóra aPirapora. 
. I:'ortan~>, a :minha opinião, opiniiio sobre que deS9·· 
J!'.Tl.a ouv1r o governo, seria que o governo; depois de 
ouvir o.s ore<iores da companhia, depois de orientar··se 
a respeito do est.2do actnal della, oe entendesse com o 
seu d~reotor, com os seus accionistae, fazDndo uma 
nov~çao d~ corürato,. mas_ tendo a compauhia a obri
g~9ao depor trilhos ctesde JlÍ do P>'~2.hybumt até Psrao
~eoa _; q ne se marca2se nm!l subvenylio por cada l~gus 
ue tnlhos .... 

UM SR. DEPUTADo:- Qaautns leguaa são? 

O SR. ÜTTO~I :-Setenta leguas. Eu não quero um~ 
~strada c~mo a. de ferro _de D: Pedro II,. quero uma eo
. rada l•geua. Diz os~. _9nevaher, fAI!ando a respeito dos 
canaes que se conatrmrao emNew-York, que não foi um 
e.rro a construcção desses canaes mais imperfeitamente 
como obra provisoria, e desmancha-bs e alarga-los a 
ponto de fic~r o canal Erie igu~.l aos mais espaçosos e 
bem acaba<tos da Europa; ao contrario, acoreacenta 
elle1 nm paiz que está na infancia , onde nüo ahumi.ão os 
caplt_aes,_qnando trata a., melhorares suzs vias de com
mun:caç_ao, não deve aspirar á perfeição, devo:fazer tudo 
provisorw, certo da que o rendimento que o provisorio 
trouxer dará ao depois para o C!.ennitivo amplâmeute. 

E', pois, o que quero; qu.aro uma estrada wovisoria 
nma estrada_amerbana, ume. estnda ligeira·: uma ea~ 
trad& de tnlhos do Parahyba ao J o.iz de Fóra por em
quanto são apenas l2legnae, estsndo o leito quiisi todo 
.::>romp.to. Depois a ccntiimeçiio do Juiz ele Fóre. ao S. 
Fr~n;Iaco: mas não po?so mauànr emenda emquanto o 
:'~1erno nao ss pronuncm ~cerca das que~tu e~ qo.-,J aven
, ,, 1, Talvez o faça depois. 

Tenho dado minha opinião. (Muito bem; mu1to bem.) 
A discussão fica adiada pela hora. 

Dada a ordem do dia, levanta --s~ a sessão á~ quatro 
horas da tarde. 

Sessão em 6 ale Algosto. 

l'RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE CAJ\fARAGIBE. 

SU)!1IARIO -Expediente.- Pret~nçê!1 da padre G. P. 
T1lbury.- Nomeaçê!o de um o(ficwl para a .ecretaria 
da ca~ara.- Ordem do dia.- nrçomento da detpe:::a 
e rece1ta geral do Imperio. Disc«rsos do< Srs. hfartim 
Francisca, Henriques, Vieira da Silva e Si!t>eira da 
Motta. · 

A's onze horas e tres quartos da manhã, feita a cha
mada,. e achando- se presentes ea Srs. visconde de Ca
maragibe, Pereira Pinto, Vieira da Silva Calazans 
Lamego,"Saldanha Marinho, Fo~seca Viann~, Salathiel; 

Ville!a Tavares, Araujo Lima, Luiz Carlos, Silvino
Cavlllcanti. Paes Barreto, Epaminondas 1 Bezerra Ca
valcanti, José Bonifacio 1 J. Madureira, Anp:alo do 
Amaral, Silveira Lobo, Carrão, Serra Carneiro, Btêtas, 
Ferreira da Veiga, Pereira da Silva, Benjamin, Pedrei
ra, Gasparino, Martim Frnnoisco, Carlos da Luz, Amf:.
ro da Silveira, Barcellos, Nunes Gonçalves, Fialho, Sil.
veira da Motta, Corrêa de Oliveira, Pinto Lima, Padre>· 
Mçmiz, Lessa, Espinola, Paula Santos, druz Machado,. 
Sergio de Macedo. Saraiva, Dantas, Parsnsguá, Jnn-· 
queira, Cyriilo, Mello Frenco, Paes de Mendo~tça, C. 
Madureira, Diogo Velho, L~andro Bezerra, Siqueira. 
Mendes, Lirna Duarte, Aragão e Mello,Leitãoda Cunha,. 
Martinho Campos, Pereira Franco, Almeida Pereira, 
Tavares Baatos, Mello Rego, Lima e Silva, Torres
Homem, Silva Nunes, Ferreira Lage, Figueira de Mello
e Rodrigo Silva, abre-se a sessão. 

Comparecem depois os Srs. Ssyão Lobato, Nebias, 
Fleury, BgrbosA. da Cunha, J. de Alencar, Pinto da 
Campos, Carvalho Reis, Costa Pinto, Henriques, Vi
riato, Raposo da Camara, Fiel de Carvalho, Fermm.des 
da Cunha, Brandão, Qouto, Felix da Cunha, Paulino 
de Souz.~, P~.ranhos, .F. Octaviano, Carneiro da Cunha" 
Teíxo.im Junior, Eeperidiiío, Fausto, C. Ottoni, Souzm 
Mendes, Ottoni e Cunha Figueiredo. 

·Fnltão com participa~..ão os Sre. Ge.ma Cerqueir!!_.. 
conde de Baependy, Cesar, Horta e Bello • 

Lê-ae· e spprova-ee a neta da antecedente. 

O SR. 1' SEcRETARIO dá conta do segainte. 

EXPED!E'iTE 

lTm cffi.c.io {lo ministedo do imperio, enviando & re~ 
present~ç!lo, competentemente informada peloRev. bispc· 
de Pernambo.co, em que cs conegos meio prebendados 
da Sé de Olíndaped.ern que se acabe com semelhante 
de!lomiaação, e sejão elles elevados á categoria àoE 
prebendados com as mesmas congn:as quG estes actual-
0?-en~e percebem.- A' commissão de negocios eccle
srastwos. 

Outro domiulsterio da agricultura, aommercio e obras 
publicas, devclvsndo o requerimento em que José Igna
cio Soares, residente na província de S. Pedro, ped8 ao 
c,orpo lel?;.siativoumpremi'? ~e25:000S. como recompensa 
aa d:"c~oerta de u~ .maehmwmo destmado i Correíecçiio 
da hnnh a de mand10c~ .. -A' commissão de C:Jn::mer<:lia. 
iudustria e artes. -

Ontro do me:;mo ministerio, transmittindo a copia d~, 
· decreto _que autorison a incorporação. da con:panhU:. 

hydraulwa PortO··Alegrense, e bem assim a dos netos 
da prasidencia da respectiva provincia de S. Pedro do 
Rio-Gt·snàe do Sul a que se refere o deer<Jto citado.
A' mesma commissão. 

Outro do l' sacret~rio do senado, enviando a resoltl
ção de mesmo seur:do, tomada sobre a proposição desta 
cai!w.ra, autorisando o governo para regulari.sar a dis
posiç5.o do e.rt. lO da lei n. 874 de 23 de Agosto de 
1856, na p?.rte r~lativa ao exsrcicio dos man:i.bros do. 
consel~ ·~ naval, 2. qua.l não t.em podido dar o seu con
seutimento.-Iuteiradu. 

Outro do mesmo secretario, participando que por 
officio dn ministerio do imperio constou ao senado que· 
S. M. o Imperador-consente no decreto aue fixa a;; for
ças de terra para o anno finsnceiro de \863 a 1864.
Inteiraàa. 

Um requerimento de Feliciano José de Lima, alferes 
à? 2' batslhã.o de caçadGJres dos libertos d'el-rei, pe
d~n~o que se 1he ma_nàe pagar o soldo a que julga ter 
dueno, ou q_ualquer m<iemnisação, visto o ~eu estado . 
ds indigencía e cegueira.-A' commissão de marinha 
e guerra. 

PilETENÇÃO DO PADRE G. P. TILBUilY. 

Lê se, e é spprovado sem debate, o seguinte parecer:. 

< A commissão de pensões e ordenados, para poder :ro
solvex a pretenção do padre Guilherme Paulo Tilbury ~> 
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!cerca do pagamento dos seus ordenados de lente pro
prietario a .. cadeira publica de inglez nesta côrte, requer 
qne ee peção ..ao governo os documentos que se achão 
annexos á pretenção anterior do supplicaute,já.deferida; 
ouvindo-se o mesmo governo ácerca da razão pela qual 
recusa o . thesouro pagar por inteiro o ordenado de sua 
aposentadoria de 25,de Março de 1855 para cá. 

«Paço da cams.ra, 6 de Agosto de 1862.-Luiz Anto
nio Pe1·eira Franco.-Fie! de Garva!ho. • 

NOOIEAÇÃO DE UM OFFICIAL PARA A SECRETARIA DA CAIARA· 

I.,ê-se, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Pinto 
Lima, o seguinte parecer : 

« A commissão de policia, tendo .examinado os diver
aos requerimentos que lhe forão apresentados solicitando 
o lugar vago de official da secretaria da cama.ra dos Srs. 
dõpntados, e entendendo que prevalecem ainda as mes
mas razões da falta de empregados para os trabalhos da 
referida secreta.ri>~, coíno foi anteriormente informada 
pelo resP.ectivo official-maior, é de parecer e propõe para 
preencher a vaga ora exiatente ao Dr. Manoel Augusto 
Barbosa da Veiga, graduado emmediciria pela fa~uldade 
desta côrte. 

< Paço da camara dos deputados, em 6 de Agosto 
de 1862.- Visconde dt, Gamaragibe, presidente.- An· 
tonio Perlira Pinto, 1" secretario.- L. Antonio Vieira da 
Silva, servindo de 2" secretario.- Pedro de Ca!azans, 3" 
secretario.- Jc1J,o Alfredo Corrêa de Oliveira Andradf, 4" 
sooretario. » 

ORDEM DO DIA. 

ORÇAMENTO DA DESPEZA E RECEITA. GERAL DO IMPERI9• 

·o Entra em 3' discussão a seguinte proposta do orça" 
raento dadespezf!, ereceitageraldo Imperio, com·aa emen
rlas approvadas em 2' discussão, que l.ixa a despeza e 
brça a receita p&ra o exercício de 1863 a 1864 : 

< A assembléa geral legislativa decreta : 

CAPITU~.O I. 

Despzza geral. 

< Art. 1. • A à.espeza gaal do Impe
:rio para o e:x.ercicio de 1863 a 1864, é 
fixado na quantia de • • , • • S 
(substitua-se a somma da proposta 
por aquella que a final se vencerj, a 
qual será d;stribuida, etc. 

< Art. 2. • O ministro e secretario tle estado dos ne-
goci.os do imperio é autori~aclo para despender, etc. 

<Em vez de 4,735:5308086-diga-se 11 
< ~ 10. Em vez de 170;000/1-diga-ae 168:600fl001) 
< § 13. Em vez de2l9:000II-diga·se 240:8308000 
< § 29. Supprima-se. 
< ~ ao. :SnpJ:Irima-se. 
< § 31. Passa a ser 29. Em lugar de 

43:ooos- diga-se • • • • • • • zo.oooscoo 
c § 32. Passa a ser SO. 
« § 33. Passa a ser Sl. 
" § 3t. Pasaa a ser 32. 
< § 35. Passa a ser 33. 
< Si 36. Passa a ser 34. 
< ~ 37. Passa a ser 35. 
« § 38. Pa~;sa a ser 36. 
< § 39. Passa a ser 37. 
< ~ 40. Passa a ser 38. 
< ' 41. Passa a ser 39. 
< , 4 2. Passa a ser 40. 
< !\) 43. Passa. a ser 41. 
" Art.· 3." O ministro e secretario de estado dos ne-

gocies da justiça é autorisado para despender, etc. 
< Em vez de 3,163:294$945-diga-se 11 
< § 1.· Em va~ a: 159.040S-diga-se 15~.:04?8.000 
Ficando suppnm1dos os dons lugares de 1 offiCJaes 

da secretaria que se aohão vagos. 
< § 3. • Accrescente-se-inclnida a quantia de 3:0006 

:para pagameato do ordenado do desembargador Severo 

Amorim do V alie, na fórma da lei n. 639 de 26 de 
Setembro a., l 857. 

< Art. 5. • O ministro e seoretario de estado dos ne
gocios da marinha é autorisado para despenà.er, etc. 

< Em vez de 7,232:0078575-diga-se R 
< ~ 7. • Em vez de 527:296a8oO-di-

ga-se • • • • • • • • • • • 
< § 9. • Em vez de 196;6148- di-

ga -se, • • • • • • . • 

487 :296R800 

156:6148000 
< § 13. Em ve~ de 229:9848050-di

ga-ee. • • • • • . . • • •· . • • . 237:9848050 
< Sendo 8:000R especialmente spplicados á continua

ção dos melhoramentos do porto da. capit>.!.l da província 
da Parahyba, emprehendidos pela respectiva capitani_!l. 

< § 21. Em vez de 1,890:0008- di-
ga-se. • • • • , • • • • • • 2,100:000IJOOO 

< § ~2- Em vez de946:0008-diji!a·se 440:0008000 
~E accrescente-se- aendo 50:0008 para. melhora

mento do porto da capital do Ceará, e 40.0008 para 
melhoramento da barra do porto de Mamanguape, 
província da Psrahyba do Norte. 

< Art. 6. • O ministro e secretario de estado dos ne-
gocio a da guerra é antorisailo para despender, etc. · 

<Em vez de 11,637:354S6B4-diga·se 8 
< § 4. • Em vez de 27:096/J- diga-se 30;00tlfl000 
< § 5." Em vez de 282:64~8 '00- di· 

ga· se • • . • • • • . • • . 
< ~ 6.' Em vez de 1,805:32?~179-di-

ga-se. • : • • • •~ • • 
< § 8: Em ve~de5,747:150!R330-dí

285.C09H200 

1,959:14211179 

ga se. • • • • • • • • • • • 6,110:4208780 
< § 14. Emvezi!e 300 000~--'diga se 360:0008000 
< Art. 7: O ministro e secretario de estado dos ne-

gocio3 da fazenda é autorisado para defipender, etc. · 
< § lO. Accrescente se -- não se ·comprehendendo 

ajude.s da custo a individuas pela primeira vez no!r.eados 
para empregos de fazenda, os qnaes ficão al,oli<los. 

< ~ 20. Accrescente· se -inclusive o v;dor das des .. 
apropda"çõas que o governo mandará fazer dos dons p e· 
dios contíguos ao edificio da alfanà.eg>: da Bohis. 

< § 26. Em vez de- R- diga-se 200.0JOSCOO 

88.2:968fl~S8 
< ll) 27. Despazaa em Londre.s çom o 

serviço do emprestimo de 1858 • • • 
< S) 28 .. A.dlantamento ern Lonclres 

por cc•nta d_u companhia Un'ão e Inilus-
tria • . " • . • • , • • . • 422:4718110 

< § 29. Adiantamento da garantia dê 
2 % provinciaes das estradas ae ferro 
da Bahia e PBmambuco , • • 377:S54~51S 

< § 30. Dífferenças de. cambio nas 
remessas dàs quantiaa acima • • • . 81:939S528 

< Art. 8." O minist.ro e secretario de estado dos ne
gocios da agricultura, commercio e obras nublicas é 
autorisado pam despendu, etc. • 

< Em vezde8,2l1:974f!061-à.íga-se H 
< § 1.• Emwezde 170:000/J-iiiga·se :<08:800fi000 
< Sendo o augmento de 38:80011 para igualar desde 

j:í. os vencimentos dos emprégados desta secretari.a aos 
de igual categoria da secr~taria tle estado dos nego~ 
cios do impeno, e ficando o governo autorias.do para 
snpprimir os empregos que julgar dispensaveis. 

< ~ 3." Em vez de 20:0DOfl-diga·S6 40:ooosooo 
< § 9,• Aecrescente-se-participanrlo os bsii·ros de 

S. Christovão, Anàarahy e Engenho-Novo do beneficio 
da iliuminação a gaz, e substituídos desde já por com
bnstores de gaz os himpeõas de azeite ainda alli exis·· 
tentes ; sendo estes e sua administração extin<Jtos á 
proporção que se fôr dando a referida substituição. 

< S) 11. Em vez de 605:68IS806-diga-se 980:700/1000 
< ::sendo 20:000/1 para auxilio e conclusão do cáes da 

cidade de Santos, e 50:0008 como garantia de juros aos 
capitaes de qualquGr em preza que se proponha realizar 
a navegação a vapor nos rios de S. Francisco e das V e .. 
lhas em continuação. 

< ~-12. Em vezde1,014:468~155-di-
ga-se • • • • • • • • • 829:8988450 

( Supprimindo -se as seguintes des-
pezas: 

< Africanos livres e sua administra~ 
ção (emquanto não forem emancipados) 

< Segurança do morro do Castello •. 
" Calçamento por parallelipipedos. • 

ll:OOOROOO 
100:0008000 

65:5698705 
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c Conservação do encanamento do 
Maracanã • • • • • • • • • • 6:0008000 

.. Differentes obras nas Paineiras • • 8:0008000 
c §13. Em vez de 105:2008- diga-se . 53:20(16000 
• Sondo 20:000$ para auxiliar alguma empreza que 

ae proponha a fo.zer o serviço da ~rrigação da cidade. _ 
c§ 15- Em vez_ de 686:7008-d~gfl.-se 616:7008000 
.. Ficando extmctes as delegaCias ·suspensas pelo go

verno e c~nservadas unicamente as cinco ora existentes 
emqu;nt.o forem prP.cisos os seu~ s_erviços; dim~nuiad~" 
se 60:0006 nas despezas de med1çil.o, demarcaçao, leg~- ~ 
timaçã.o e revali,l.ação de terras, e 20:0008 . no cus\e1o 
das cvlonias a cargo do governo; !: mandando o gc:.verno 
medir uma legna de terras que fica concedida á camara 
de Serpa, da província do Amazonas, nos limites da 
'l'illa, para seu patrimonio. 

CAPITULO IIo 

Receita ger(Jl. 

c Art. 9.0 A receita geral do Imperio é orçada na 
quantia de • • • • • • • . • 51,500:0005000 

.. Sl29. Depoisda palavra-Côrte-diga-se-edos 
mnn,cípios das capitaes das províncias que as tiverem. 

c ~ 30 . Accrescente -se- e dos municípios das ca
pitaes das províncias que os tiverem. 

c SI 31. Acoresceote-se- pagHndo-se nos contratos 
de p&rrunta sómente o sello de nn> dos valores. 

< SI 36; . Aooresceote--se- ficando revogada a dis
posição da lei que creon .o i'Dposto de 4 % em snbsti .. 
lniçiio da d,zima e chaocellalia, e em vigor a legisli;ção 
anterior. 

CAPITULO III, 

Disposições geraiS. 

c Art. 12. Da data da execução da presente lei em 
diante a faculdade de abrir creditos snpplementares, 
concedida ao governo no art. 4· da lei de 9 de Setembro 
da l860, só poderá ser. exercida a respeito daqnellas 
verbas do o· çamento em que ao despezas são variaveis 
por &ua natureza, como aejão a differença dos cambios, 
os juroo da divida flactns nte, a porcentagem dos em
pregados das estações de arrecadaç'io, e outros da mes· 
ma especie. 

c SI 1.0 ,0 mic..istro dos DPgocios da fazenda ajuntar& 
todos os annos e. propostn do orçamanto dadespeza geral 
do lmper\o u "' s tabella contendo a nom~nclatnra dos 
servicos comprehendidos na disposição deste artigo. 

c SI 2. o Não dão legar a creditos snpplementares as 
verbas do orçam3rito relativas s obras publicas. 

" Art. J 3. O governo poderá applicar as sobras de 
umas a outras rubricas da lei do orçamefto quando os 
fundos vot~dos em algumas dellas não forem baatantes 
para aa respecti •as despezas, e houver precisão urgente 
de sal.i•fazê-las. 

<Este transporte, porém, não se effectuarã senão do 
nono mez do exercício em diante, devendo ser deliberada 
em con>elho de ministros a sua necessidade, e autori
sada por decreto referendado pelo ministro a cuja re
partição per~encer a despeza, e seguindo-se as outras 
formalidades impostas nos §§ 6oe 7o do art. 4· da lei de 
9 de Setembro de !.850 para us credites suppleme:~tares. 

c Art. H. O ministro da fazenda não poderá ordenar 
o pagamento, sob pena de sua responsabilidade, de 
serviço aignm, sem qoe na lei que o houver autorisado 
estejão c"nsignados os fundos cort'espondentes à despe~ a. 

<Art. 15. <>.s disposições do§ ll da lei n. 1,114 de 2'1 
d.e Setembro. de 1860 são extensivas aos creditos espe
Ciaes conce_d1dos. pela mesma lei, na parte em que lhe 
forem apphcave1s. 

c 4rt- 16 A autorisação dada ao governo no art. 29 
da lei _ de 28 de Outn~ro de 1845, e prorogada pelas leis 
de orçamento poster10res, para rectificar a tarifa e me
lhorar o systema de ar~ecadação, não comprehende' a 
faculdade de elevar os 1mpostos sobre a importação e 
exportação com o fim de snpprir a insufliciencía das 
rendas. 

.<Art. 17. Os lugales que vagarem nas classes de es~ 

cripturarios e O(lnferentes da alfandega da aôrte não 
serão providos até que por lei seja fixado o seu numero. 

.. Art. 18. Nã.o haverá mais do que dons concursos 
para provimento dos lagares das classes inferiores das 
repartições d~> fazenda. O aocesso dos 4" esoripturarios 
do thesonro e dos empregados da classe correspondente 
nas thesourarias e outras repartições da fazenda fica. 
isento de cononrso .. 

< Ar~. 19. A clausula prescripta na ultima parte de 
§ 5' do art : 2' da lei n: 1 ,083 de 22 de Agosto de 1860 
não· seré. applicada âs companhias de seguros. 

< Art. ~O. O governo fica au torisado : 
< § I. o Pau, mediante operações de credito, faze-r en

treg,. do dote da princeza a Sra. D. Januari!l, na im
portancia de 750:0008, caso ella fixe sua residen~ia 
habitual fóra do ImpP.rio: ficando nesta hypothese an
roullados os creditos dos§§ 5', 7• e s· do art. 2" desta !eí. 

< Si 2 .' P«ra despender deade já a quan,~ia tia 
'776:011011708 com o pagamento das realamaçõos hespa-:. 
nholas. 

< § 3. o Para despendér desde jé. a quantia de 152~0008 
com uma porta de sobresalente para o dique Imperial, 
e com o paga~mto da ultima prestação do mesmo 
dique, correspondente a 4l. '1 ,500. . 

< § 4. • Para despender desde já até a quantia dt 
40:000$ com a pub\icsção de uma gazeta officíal. 

< SI 5. o Para continuar a auxiliar a publtaação das 
obras do Dr Martins (Flora Braeiliensis) com a quantia 
sno.ual de 2:0008000. 

c S) 6. o Para despender a quantia de 624:0008 com a 
indemnisação das prezas das guerras da independencia a 
<lo R10 da Prata, como já foi disposto pela lei n - 834 de 
16 de Agosto de l ~55, derogada pelo art. 12 § 11 da 
lei n. 1,114 de 27 de Setembro de 1860. 

< SI 7. o Para alterar as disposições vigentes ánerca da 
navegação de cabotagem, permittindo ás embarcações 
eatrangeiras fazer o serviço de transportes costeiros entre 
os portos do Impetio em que houver alfandegas, proro
gando por mais tempo os favores anteriormente conce
didos. 

c § 8. o Para dispensar aa embarcações brazileiras do 
limite pre1oripto para o numero de estrangeiros que po
dem pertencer á tripolação e da exigenoia relativa á. 
nacionalidade dos capitãas e me•tres. 

< S) 9. o Para adaptar ns providencias r~gnlamentares 
que forem compati veis com as oircomstancias a0tuaes 
em relação ao objecto do• dons parngraphos antec6den
tes. 

< Art 21. Fica approvado o contrato celebrado para 
confeccõo de nm projecto de codigo civil com o Dr. Aú
gusto Teixeira de Freit~. s, :;. quem o governo satisfará 
o premio que julgar razoavsllogo que esse trabalho 511 
ache conclnido 

< Art. 22. O art. 12 da proposta. 
< Art. 23. O art. 13 da proposta. 
« Paço ila carnara •il0s depatados, 5 de Agosto de 

1862.-Tiberio.-Torrcs-Homem.-Paulino ele Sou~a . :. 

O Sa. LUiz CAnLOs (pela ordem): - Sr. presidente, 
tenho de reclamar a resp~ito de um equivoco que 
passou na redscção das emendas para a 3' discussão. 
Passou na 2' disJussão uma emen.ia que eu oom outro 
meu illnstre collega da com missão off~recêmos, dando-se 
50:000$ de garantias· de juros aos capitaes de qualquer 
empreza._que se proponha realizar a navegação a vapor 
:no rio S. Francisco e das Velhas em continuação. Mas 
a illnstre commissão quando fez a redacção das emendas 
para a 3' discussão escreveu as seguintes palavras : • e 
sua continuação. :. Esta expressão -sua- altera es
sencialmente o pensamento da emenda, porque é sabido, 
Sr. ·presidente, que a nave~~:ação do rio das Velhas 2e 
vai tomando tanto mais diflicil quanto mais se appro
xima li cidade de Sabará. 

A emenda quer que a naTegação a vapor se ~ffeotne 
em continuação das ago.as do rio de S. Franc1sco _ao 
rio das Velhas, que snl:la pelo rio das Velhas, e ass1m 
como estã na redacção da 3' discussão póde entender
se navegaç;w differente, pôde o governo contratar a 
navegação do rio de S. Francisco e do rio das Velhas 
de Sabará para baixo, até a sua jnncção áqnelle, o que 
seria verdadeiramente matar as vantagens promptas 
que se devem colher subindo pelo ,rio das Velhas, na
vegavel e navegado jl\ sem embaraços muito aqnem dll 
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Barra; qtiero q~e a navegação do rio de S. Franci~ee> 
continue para ClmB>;;,, porque dessa sorte o progressivo 
desenvolvimento do comll).eroio. e da industria •facilitará 
a navegação completa, e unirá em fntnro não remotD 
pelo avanço da estrada União e Industria o munioipio 
de Sabará com esta côrte. 

O SR. PRESIDENTE :-O nobre deputado pó de mandar 
uma emenda explicando o seu pensamento. 

O SR. Lurz CARLOs: --A emenda que passou nãD tem 
esta expressão--sui\1-, que altera o pensamento d& 
emenda primitiva; eu, portanto, que considero isto 
muito essencial, peço a V. Ex. que Da/Votação faça. 
passar a emenda ~111 qual foi adoptada, e não com est11. 
expressão-sua-, que pôde fazer disjuncção da nave
gação que eu quero contiuue unida, a não separada
mente, Acho, pois, preferivel que V. Ex se digne de 
convidar a oommissão respectiva para que reprbdnza a 
emenda tal qual passou em 2' discussão. 

Vêm ã mesa, são lidos e apoiados, ,os seguintes ar., 
tigos additivos e emendas : 

« Ao§ 11 Jo art. 8" aocrescente-se :-sendo 50:000S) 
para melhoramentos das estradas que se dirigem da ca· 
pital do Ceará á cidade de B .. turité, e 20:000S para a 
da que vai da villa do Acaracú á cidade do Sobral. -
Figueinz de Mello.-Leandro Bezerra,- Jaguaribe.- J. 
de Alencar.-'-Vieira da Silva.-Calazans.-Bandeira de 
Mlllo. :> 

« Fica o governo autorisado: 
«: S) I. o Para fazer fiS ope:rs.yõ,:~ rle C"e::J.r.n TI.(.3:Cf3rsu, 

:rias para pagamento EO :íh1U<J ,lr). Br.::;z! .. l da t{.UfJll'íiÜi. de· 
2,000:000/1 que este rs>gt~cílr e recolher á caixa da 
amortização, na fôrma da legislação em vigor, bem 
come para pagamento das reclamações brazíleiras e hea
panholas, e das prezas das guerras da independencia e 
do Rio ·da Prata, e da importanoia do dote da Serenis
sima princeza a Sra. D Januaria. 

c§ 2. • Para continuar a exe0utar os §§ 1" e 2• do 
art. 11 da lei da 27 de Setembro de 1860, relativos aos 
impostos addicionaes de 2 e 5 % sobre a importação de 
2 % sobre exportação. - PauliTW de Souza.- Tibel'io.
Torres-Homem. :o 

«Ao art. 7• § s· accresoente-se:- Ficando o governo 
antorisado desde. já a supprimir no thesouro os em
pregos que julgar dispensaveia, e a augmeatar com os 
l'enoimentos dos empregos supprimidos os. dos que 
forem conservados, não excedendo na secretaria de es
tado os vencimentos que assim se augmentarem' aos 
que ora prece bem os empregados de igual categoria das 
demais secretarías.-Silva Nun~s. > 

c Os proprietarios de escravos residentes no município 
neutro, que os não tiverem matriculado, poderáõ fa
ze-lo independentemente de apresentação do titulo de 
aua aoquisiçã;o, pagando em tal caso o imposto de 40S 
correspondente a cada escravo, ficando salvo o direito de 
propriedade a quem o tiver.-I. R. Barcellot. > 

.. Fioão relevados das multas em que tiverem incorrido 
õs arrematantes, companhias e fiadores de terrenos dia
mantinos na provincia da B~>hia. - Junqueira. - E:
pinola. > 

< Ao art. 5" § 22.-Em vez das palavras-sendo 
50:0008 para melhoramento do porto da capital do 
Pará., e 40:000S para .melhoramento da barra do porto 
de Mamangnape-diga-se-podendo o governo gnstal' 
das sobras que por ventura apresentar esta verba até a 
quantia de 50:0008 com o melhoramento do porto da 
capital do Ceará, e de 40:00011 com o melhoramento da 
barra de Mamangnape, provincia da Parahyba do Norte. 
Silva Nunes.- A. C. Tavares Bastos.- Carntiro da 
Cunha.:> 

« Offerecemos como artigo additivo ao orçamento c 
projecto em separado da oommissão de fazenda sobre a 
juncção dos b,ancos.-Paula Santos.-Cruz Machado.
Luiz Carlos.- Carlos da Luz. -Ferreim da Veiga.
Bretas.-Lima Duarte.- F. Vianna.- Cyril!o.-A. C. 
Tavar11 Bastos.-Vi•ira da Silva.-M ello Franco.-J. o. 
Nebias.-J. J. T•iroeira Juntar. :o 

« Logo que vagarem os logares de. official-maior e 
1• official dR secretaria do conselho supremo militar, se 

haverão como extinatos esses lugares, e então d!!ondó o 
governD nova organisaçãD a essa secretaria, poderá 
elevar os ordenados dos demais empregados; comtanto 
que o angmento não exceda a somma dos vencimentos 
dos que se supprimem.- Saldanha Marinho, :> 

c Ao art. 9" ti 36.-Depois das palavras- ficando rtl· 
vogada-'diga~se -desd& já.-Silva .Nunet.-A. C. Ta
tJarll Bastos, :> 

« O imposto da siza será cobrado na estação fiscal do 
lugar em que estiverem situados os bens, ou na daquella 
em que se celebrar o contrato e lavrar a competente 
escriptura. Esta disposição regerá no mnnicipio neu
tro q nanto ao imposto de meia siza dos escravos.-A.. J ~ 
Her.riques. :. 

< O governo fica antorisado para orgauisar uma ta
baila em que se fixem com ignaldade os emolumentos 
das differentessecretarias deestado.-A. J. Hcnriques," 

.. Ao art 8' § 1•. Supprimão-se as palavras:- Em 
vez de 170:0oos, diga-se 208:800/1; e restabeleça-se o 
paragrapho' da proposta, accrescentando-se em vez das 
palavras -sendo o augmento de 38:000S para igualar 
deade já, etc., etc., as seguintes: -Ficando o governo 
autoxisado desde já a supprimir os empregos que julgar 
dispensaveis, e augm~atar com os vencimentos dos em
pregos snpprimidos os dos que forem conservados, não 
excedendo os vencimentos que assim se augmentsrem 
aos que ora percebem os empregados de igual categoria 
das demais ~eoretarias de estado.- Silva Nunes. " 

« Ao § 1l do art 8' accrescen<e-se: -Inclusive 
50:0008 para auxilio na "omtrucçi!io da estrada da Gra.
ciosa, que eommunica o litoral com a capital da pto
vincia do Paraná.- Silveira ela Motta.- Calazans. :. 

« Ao § 1• do ministerio da agricultura :-Em vez de 
208:800$., restabeleça-se a verba primitiva da 170~0008, 
podendo o governD supprímir os empregos que julgar 
desnecessarios nesta secretaria, repartindo. proporcional
mente o computo d0s ordenados dos empregos snppri
mido• pelos que forem conservados.- T. 8. Ottoní< -
:bfartinho Campos.- Ponseca Vianna.- Prêtas- Cru::: 
Machado.. Cyoiilo.- Lima Duarte.- Paula Santos. -
LeitlS? da Cunha.- Martim Francisco.- Saldanha Ma
rinho.:. · 

« Ficão·· supprimidos os lugares de consultores das 
secretarias de estado.-Fon•eca Vianna.- ][artim Fran
cisco.-Mello Franco.~T. B Ottoni.-Martinho Campos. 
-Silveira Lobo.-Lima Duarte.-Tavares Bastos. :> 

·c O governo fica antorísado a. reduzir o numero dos 
empregados das secretarias de estado, dando a estas 
nova organisação e igualando os vencimentos : não po
dendo porém no novo plano que adoptar exceder a des
peza que no presente orçamento é autorísadr; para as 
mesmas repartições.-SaldanhaMarinho.-Cruz Macha
do.-Brêtas.- Martinho Campos.- Fonseca Vianna.
Lima Duarte .. -Silveira Lobo. :> 

Lê-se tambem, mas não é apoiada, a seguinte emenda: 
-< Ao § 22 do art • .5" acorescente-se :- Sendo 4:000H 

para melhoramento da barra de Porto-Seguro~- Casi
miro Madureira. " 

O Sr. lllartim Francisco:- Sr. presidente, eu: 
quero carregar com a minha humilde pedra para o edi-. 
ficio qu~ se pretende construir, reparando os excessos 
dos exeroicioa passados ; eu quero tambem, sincera
mente ministerial como sou, auxiliar o governo para 
realizar o seu programma de economias. E' por isso 
q ne em breves palavras tomarei a liberdade de lembrar 
á camara diversas economias que podem ser ieitas sem 
prejuízo do serviço publico. 

Começarei pelo pessoal das secretarias. E' evidente• 
mente numeroso e desnecessario esse pessoal; não só a 
pratica como até o estado de descanso em que vivem, 
se não todos, ao menos grande parte dos empregados 
dessas repartições o demonstrão, porqu~ é sabido que 
em geral o trabalho das nossas secretarias não dura ef
feotivamente até a hora em que deve durar. E' facto o 
mais normal da vida no município neutro encontrarem
se muitos desses empregados passeando nas ruas mais 
publicas da cidade nas horas do expediente; no eatretaJ<o> 
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to o trabalho faz-sede um .modo mais eu menoil 'regular, 
o que prova que esse trabalho não está em relação com o 
numero dos empregados, ifito é, que o numero dos em• 
pregados sob,ra em relação ao trabalho. 

Eu sou franco, Sr. presidente; não aceito a theoria 
dos direitos adquiridiJs em relação aos empregos publi
cas , porque eutsndo que os empregos· publicas são 
creados para satisfazer as necessidades publicas. Desde 
o momento, portanto, em que se conhece que taes e 
taes empregos são dispensaveis, ninp;uem pód.e dizer 
que EÓ porque foi :t'ameado para um emprego díspen
savel tem direitos adquiridos. 

Assim, se eu julgasse que o meu pensamento poderia 
ter reslizaç1lo pratica, iria além da doutrine da emenda 
que tive o prazer de assignar com alguns dos meus no
bres collegas. Mas creio que, autoriaanuo o governo a 
ir su~:>rimindo gradualmente alguns empregos, já. faze
moa este anno alguma causa, guardando para na sessão 
proxima irmos além, isto é, ao grande desideratum em 
relação ao serviço publico, que é que os empregos estejão 
em perfeita relação com o trabalho .... 

(Haum apartt.) 

Aceito a restrioção feita em um aparte pelo nobra de
putado por Minas ; ella estava incluída no meu pensa
mento. Nos empregos vitalicios ha direitos adquiridos; 
a natureza desses empregos estabelece esta regra: mas 
nos 6mpregos demissíveis ad nutum não os ·podem haver. 

Outra excrescenoia perfeita do serviço publico, a 
respeito da qual já tive occasião de manifeatar o meu 
pensamento, são l)g consultores. Nós temos para con
sultar o conselho ele estado, temos para conmltar as 
secções das secretarias, temos para consultar o procu
rador da corôa, e .em certas ma terias o procurador ela 
fazenda nacional; para que mais consultores? (Apoiados.) 

E' nm-cgrgo perfeitamente desnecessario. Entendo que 
aquelles qua têm habilitações precisas para consultor, 
para aconselhar o governo, podem ser empregados em 
outros cargos que vagarem; mas é impossível que con
tinuemos a votar fundos para gastar com empregos 
()O!IIpletame.p.te desnecessarios. Neste sentido assignei 
uma emenda co.m outros meus nobres c-ollegas, pro
pondo a abolição dos consultores, viste que elles são 
-perfeitamente desnecessarios. 

Tambem não posso votar pela distribuição de certas 
quo:as, porque essas distribuições propostas annullão a 
acçao do govarn?· Eu até receio que nas distribuições 
propostas que e::nstem na mesa os fundos a que se refe
rem estejão absorvidos; e neste caso votando a camara 
por ella não vota urua illegalidade , um augmento 
d~ clespeza na s· discu>são do orçamento, o que é prohi. 
brdo pelo nosso regimento? Distribuir aqui a esmo essas 
quotas é annnllar perfeitamente a acçã:~ do governo 
(apoiados), visto como a respeito de certas obras pn· 
b!icas, sobre as quaes não ha estudo, votar quotas sem 
se s~ber quanto se ifeva gastar com a obra é um 1\Cto 
perfe1temente censura vel. .. 

U ~r S11. DEPUTADo :· - E a elo cáes de Santos? 
O Sa. MAaTIM F.nA:-;msco: - Ao cáes de Santo; não 

se. pMe applicar o ~ue ;'enho de J.izer; é obra que est:!. 
feita em parte; e po1s ve o nobre deputado que não sou 
ínaoherente votando por e!la. 

Tratarei agora de _uma outra deapeza, não só parfei
t~mente desneceasana, como até altamente inconve
rueute. E' dessa subvenção concedida ao theatro de 
~- Peõ.ro deAlcantar!l, q~e aqui passou desgrnc;adamente 
a sombra de uma C!tavao de ·lei· refiro -m~o § 65 do 
art. 10 da receita. · ' 'C 

Diz este parsgrapho : < Indemnisações inclnind•) 
o pr?ducto das lQterias que o governo deve :Uandar ex .. 
trah1r na fôrma do art.1• da lei n . 696 de 20 de Agosto 
de 1853 e do 2' da. de n. 979 da 15 de Setembro de 1858.• 

Isto at~ está sybülino; porém explicado quer dizer -
·que contmúa a empreza do theatro de S .. Pedro a per
ceber48:?00Hpor ar;no, !?ara estragar o gosto dramatico! 
C?m effe1to,, é pre?rso du.er que esta subvenção é per
f~ltamente mexpltcavel em todo o sentido, Temos aqui 
dons t~eatros que podem auxiliar o progresso da arte 
dra.mat:~a(o Athenau e a Gymnasio); mas estes não têm 
nm celtil sequer de subvenção, dando-se aliás gorda 
subvenção ao th;eatro de S. Pedro de. Alcantara, que só 

· re,?resenta magtcas e peças anachronlCRs, como a Romã 

Encantada, As Ruintl6 de Babylonia, Gabriel t Lutbtl,' 
Samao ou a Dmruiçllo dos Phili3téur, etc., etc. E' para 
estragar o gosto, para levar a população 80 gosto a \l
surdo ele taes pecas,: que se dá 80 theatro de S. Pedro de· 
Alcantara 48:0008 por anno ! Isto, senhores, é perfeita
mente inexplicavel. (Apoiador.) 

En não quero que se dê um ceitil nem ao G:fmnaaio 
nem ao Atheneu, porque não estamos em circumstan-· 
aias ele estar gastando dinheiro com necessidades de 
segunda ordem; mas entendo que, se nada ae di a esses 
theatros, qne alguma causa fazem pela arts dramatica, 
por modo algum devemos dar um oeitil sequer ao thea
trtt de S. Pedro de Aloantara. (Apoiados.) 

Assim ao mencs ficaráõ os theu.tros em pé ile ignal
da ele. 

E note a ()amara que, sem que hdja melhoramento 
algum na arte dramatica por parte dessa empreza, a 
subvenção tem ido n'uma escala ascendente. Por uma 
lei de 1847 essa empreza teve 2:0008 mensaes de sub
venção; pela lei n. 696 de 20 de Agosto de 1853 accres
centou-se mais 1:0008 á. subvenção; pela lei n. 979 de 
15 de Setembro de 1858 accrescentou-se mais l:OOOS. 
Transformou se o auxilio que era dado por intermedio 
das loterias em auxilio direoto do governo, ficando o 
governo com o trabalho de mandar extrahir essas lo
terias para indemnisar-se ela subvenção concedida a esse 
theatro. 

Mas, qualquer que seja o motivo que se pretexte para 
essa subvenção, 61la é inexplicavel mesmo nas oircum
stsncias mais favoraveis, porque a camara não deve 
auxiliar o máo gosto, a perversão ela arte clramatica. 
(Apoia~os.) Assim hei de mandar á mesa uma emenda 
supp;:imindo este paragrapho. 

Eu, Sr. presidente, não deeejo tomar tempo â ca
mara; tinha mesmo proposito de s6r breve. Creio qne 
indicando tres suppressões no orçamento tenho já con
tribuído com o meu contingente para que se realize o 
programma de economia. (Muito btm.) 

O Sr. Henriiques: -Pedi a palavra, Sr. presidente, 
para eubmetter ao juizo esclarecido da camara algumas 
consideraçõee que me parecem procedentes ácerr.a de 
disposiç~es contidas no projecto que se discute. Essas 
considerações referem .. se assim aos artigos que alterão 
o systema de creditas extraordinarios e supplcmentarea, 
hoje sm vigor pela lei de 9 de Setembro de 1850, como 
ao qm r.utorisa a navegaçffo de cabotagem por embar
cações estrangeiras. S. Ex. o Sr. ministro dos negocias 
estrangeiros aceitou esses artigos , e S. Ex. não estra
nhará que respeitoEameote pondere os inconvenientes 
que me parecem resulta-r das alterações a que me refiro. 

Qo11,nto aos creditas, sabemos, Sr. présidente, qus nos 
governos representativos é dogma constitucional a com. 
petencia exclusiva das camaras l~gialativas para o orça
mento da receita e fixação da despeza publica. A im
possíbilida,le, porém, · em que ellas estão de poder 
prevenir e acautelar todas as alterações e eventuali ·· 
dades que no futuro possão dar-se nos differentes ramos 
do serviço publico, no tempo em que tenha de reger a 
lei do orçamento por ellas mesmas votada, deu lugar aG 
systema de creditas, isto é, a autorisação previamente 
confedda ao governo para. em taes circumstancias 
acudir de prompto ás neces&idades do serviço com os re
cursos pecuniarios indispeosaveis, sujeitando depois o 
seu acto ao exame e llscaliaação d&s mesmas camaras, 

O Pystema dos credites, portanto, tendo por fim. a 
marcha regular da administração, a satisfação prompta 
dos diffarentes ramos do serviço publico, assenta em. 
dons termos, em duas partes que lhe são essenciaes, o 
voto prévio das camaraa, isto é, a autorisação por ellas 
confe~ida ao governo, e a prompta oati&fação dos ser
viços. 

De conformidade com estes principies, foi entre nós 
promulgado o art. 35 da lei de 24 de Outubro de 1832 .. 
que dispõe assim: 

c Quando em qualquer dos ministcrios se der o caso 
que em alguns artigos de 1espezas específicadamenta 
concedidas seja diminuta a quantia calculada, e em ou
tro artigo haja sobra na somma arbitrada, poderá. o 
respectivo ministro supprir a falta com a sobra dentro 
dos limites da somma consignada ao respectivo minis
terio, enjeito toda~ia pela sua re~ponsabilic1ade pelo uso 
qne fizer des:a permissão. • . 



SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1862. 57 

A experienoia,porém, mostrou que esta disposição era 
insuffioiente; nãó.e6 pórque ella ,nãó acudia a til das as 
necessidades do· serviço pela· escassez dos resíduos das 
diiferenteil verbas, como porque não pre'l'eoia e acaute
lava serviços extraordinarios e urgentes que pudessem 
oocorrer. 

Em consequencia, foi votada em 1848 a lei de 28 de 
Outubro, determiaando assim no art. 53: <Quando as 
quotas ·votadas não bastarem para as despezas a que são 
deatinadas, e h9uver urgente necessidade de satisfazê-las, 
ou de fazer despezas com- objectos não contemplados na 
presente lei, não estando reuRido o corpo legiBlativo, 
poderão el!as ser deliberadas em conselho de ministros 
e autorisadas por decreto; :. 

A. lei de 28 de Outubro de 1848 veio portanto encher o 
vacuo e remediar o inconveniente que se reeonhecou 
existir na de 24 de Outubro de 1832, acautelando e 
prevenindo, não por meio do transporte das verbas, mas 
pelo de deliberação em conselho de ministros e decreto 
do Estado, não só o caso de serviços e despezas não pre
vistas na lei do orçamento, mas o da insufficiencia das 
quotas votadas. 

Alguns plinisterios, porém, entendêrão que easa auto
risação comprehendia mesmo o caso da presença do 
corpl) legislativo ; julglrão que, apezar de reunidas as 
camaras, podiiio ser por elles determinadas, não as des
pezas ordinariae, isto é, aquellas cujas quotas votadas 
na respectiva lei do orçamento erão insnfficientes, como 
as extraordin.,arias, isto é, -as que não tinhão sido pre
vistas na mesma ·lei, e neste sentido reconhecêrão as 
camsras que quantias exorbitantes h'avião sido despen
didas. Para remediar esse inconveniente foi promulgada 
a lei n. é88 de 9de Setembro de 1850, a qual, revogando • 

-o art. 53 da lei de 28 de 'Outubro de 1848, estabeleceu o 
syetema de creditos, que tem regido até hoje. Em virtude 
dessa lei, quando não ohegão as quantias votadas na do 
orçamento, e ha urgente necessidade de satisfazer a des
pezas previstas na lei, não estando rt>unido o corpo 
legislativo, pôde o governo autorisa-las, abrindo para 
esse fim credites snpplementares, sendo a necessidade 
da despeza deliberada em conselho de ministros, e 
autorisada por decreto ; assim como occorrer a serviços 
urgentes e extraordinarios, mediante as mesmas forma
lidades, abrindo para. isso creditas extraordinarios. Se, 
porém, e>tiver reunido o corpo legislativo, nenhum desses 
credites supplementares ou extracrdinarios póde ser 
abçrto, salvo os casos de epidemia ou qualquer outra 
calamidaàe publica, sedição, insurreição, rebellião, e 
outros desta natureza, em que o govarno pó de· autorisar 
previamente a despsza, Jando immediatamente conta ao 
corpo legislativo. · 

Oa dons termos, cu partes essenciaes, sm que, como 
disse, me parece assentar o systema dos credites, o 
voto ou autorisação do corpo legislativo, e a prompta 
satisfação das despezas ou serviços da ad.ministração, 
se contêm evidentemente na lei de 1850·. Q11ando as 
previsões da lei do orçamento são mesquinhas e insufli
cientes, e o objeoto ou serviço a que ellas pertencem 
foi votado no orçamento como necessario á marcha 
regular da administração, tem o governo o recurso dos 
credites supplementsres, afim de que nunca possa pade
cer o serviço publico. Se, porém, o objecto da despeza, 
ou encargo a que ella toca, não pôde ser previsto e 
acautelado, por não comprehender-se na esphera dos 
serviços ordinarios, e dever por sua natureza incluir-se 
nos extraordinarios, o recurso aos oreditos extraordina
rios corta todos os sm baraços e diffiouldaJes em 
que necessariamente aohar-se-hia oollocada a admi
nistração pela dispersão do corpo legislativo; e a habi· 
lita para, realizando as· despszas necessarias, prestar ao 
paiz os bons serviços de que elle possa carecer, ou 
contràriando os effeitoa da epidemia e promovendo 
efficazmente a saude publica, ou empregando todos os 
esforços na manutenção da ordem e segurança publica, 
quando, infelizme,nte tenhão de ser ellas abaladas por 
alguma calamidade publica da ordem das previstas na 
Tei de Ul50. 

Nas mesmas condições estará, Sr. presiden~, a pro
posta da 1' commissão de orçamento a respeito da alte
ração feita no ~ystema de credites actualmente em vigor! 
Parece me que não. Diz·llll que os ministerios abusão, 
que se prevalecem dos credito& para despezss e:xorbi-

TOMO IV 

tantas .e escusadas, e daqui a necessidade· dé nma medí:!ri 
efficaz. Mas, senhores, nãe têm as camaras o direito de 
suprema tisoalisallão nessas despezae? Não são. os minis
tros responsaveis por qualquêr excesso em que possã~ 
cahir a respeito dellas? E se temos o direito de suprema 
inspecção, se a responsabilidade dos min,istros se pôde 
tornar eflicaz, porque não cumprimos o. nosso dever ? 
porque não procuramos primeiro examinàr se esses ex
cessos nas despezas &ão ou _não justificados; se são'. · 0!1 
não imperiosas as causas· que os determinárão; si!'-' os 
ministros servirão bem ou mal ao paiZ!· Antes da ~efor'
ma projectada é isso o que nos cumpria f~zer, porque 
é por esse meio que regular e praticamente reconhece·· 
riamos os convenientes · ou inconvenientes do systema 
em vigor. Sigamos, a este respeito, o cons~lho de Thiers 
ácerca, do regimeu das especialidades em· França: < E' 
preciso, para que a acção do governo seja possível em 
todas as cowas, uma grande tiscalisação depois, mas 
um pouco de confiança antes. ~ 

Eu disse, Sr. presidente, que no systema proposto 
pela nobre primeira oommissão de orçamento faltava 
um dos dons termos ou partes essenciaes do systema dos 
credites, voto do corpo legislativo, e prompta satisfação 
dos differentes ramos do serviço puhlico, para que a 
administração possa caminhar desimpedida e regular· 
mente ; e disse-o, porque autorisando a lei de 9 de S~
tembro de 1850 ao governo para abrir creditas extraor
dinarios nos casos dessa natureza, como epidemia, on 
qualquer outra calamidade publica, o novo systema Ja 
commissão nad!!, absolutamente nada, dispõe a esse res
peito; de sorte que nos caso~ de calamidade publica tão 
jndiciosàmente previstos n~~i,o goveriJ,o ficará de mães 
atadas, até -que, ou sejamos devorados pelo flagello com 
que o céo queira punir-nos·, ou resignadamente espere
mos pela reunião do corpo legislativo. 

O Sa. ToaaEs · IJ:OMEM:- A. est~ respeito nada sere
forma; tudo quanto existia, fica subsistindo. 

,O Sa. HE~B.IQUES:- Parecê-me que a reforma pro~ 
posta attinge tambem os credites extraordinarios, por· 
que no art. a· diz o seguinte : < O ministro da fazenda 
não poderá ordenar pagamento, sob pena de sua respon
sabilidade, de serviço algum, sem que na lei que o 
houver autorisado estejão consignados os fundos corres
pondentes ã despeza. ,. 

O Sa. F. OcTAVIAllo:- E' só relativo aos credites 
su.pplementares. 

o ._Sa. ToRRBS~HoMEM:- Não exoluio os Bet'Viços,ex
traordinari'Js. 

O Sa. Ht:NRIQUES :-Mas se a proposta prohibe em 
garal toda a despeza não autorisada, ahi se deve in
cluir necessariamente a dos credites extraordinarios ; 
porque a proposta não os exclue, e nenhuma eJtcepção 
faz ao principio que estabelece. (N11o apoiados.) 

O Sa. F. OcTAVIANo:-Essa disposição já era da nossa 
legislação • . 

O Sa. Toaaas -HoM1m:-S6 se addiccionou a respon
sabilidade do ministro da fazenda. 

O Sn. HENRIQUES:- Mas essa responsabilidade· do 
ministro da fazenda faz objeoto de uma disposição espe
cial da lei de 9 de Setembro de 1850 ; o § 5" do art. 4. • 

O Sn. ToaREs-HoMEM :-Não na parte rels,tiva a cre
dites supplementares. 

O Sa. F. OcuvtAI'IO :- Ninguem ainda argumentou. 
contra 03 oreditos extraordinarios. 

O Sa. HBI'IRIQUBS :-Perdõe, o§ 5" do art. 4', em que 
vem essa disposição, refere-se aos pamgraphos anteoe~ 
dentes, e no segundo delles se trlita espemalmente .los 
credites snpplementares, ·pelo que, em minha opinião, 
seri indispeusavel uma dealaração ~de que o ar~. a•. da 
proposta não comprehende os credites extraordmanoõ. 
. A. nobre commissão, Sr. presidente, desdenhando o 
systema _dos creditos supplementares, ~oi ~estahele~er o 
do snppnmento de verbas, que a experiencia e pratica do 
serviço tão acertadamente repellio ; porque ella mostrou 
que os resíduos insignificantes de algumas verbas vo
tadas .não podíão ser ~ufficientes para .P:eencl:er o ~
falque que 118 necessi~ad~s da atim_mlBtraçao, ~aV!RO 
f~ito em outras~ Em pnmmo lugar, BlDda que limltll~o, 
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'c> systêxtu\ cio ·transporte de verbas 6 um verdadeiro 
credito supplementar; porque tem por fim o supplell!lento . 
das verbas mesquinha e insuflicientemente dotadas pelas 
que o forão em demasià: ,. 

O Sa. F. Ocnvu.11o:-Não é a mesma couss: a com
missão não quer que o governo exceda das força& do 
orçamento. 
. :O Sa. HEIIIliQUEB: -Por isso é que elle é limitado ; 

m'á:s o abuso que se pretende precaver e acautelar pôde 
aubsistir, porque o ministro pôde ordenar .o transpor~e 
de umas para outras verbas sem reconhe01da necessi
dade do serviço publico; e se abuso p6de dar-se, então a 
confiança no gover?-o, 1!. regularidade do serviço. que 
exige a proll!pta sa t1sfaçao das despezas a elle rel~tlVas, 
pede que se prefira o systema em que as neoess1dades 
publicas podem ser mell~or e mais promptamen.t,~ atten
didas ; e isto tanto ma1e quanto á responsabilidade do 
ministro pelo máo uso que fizer da autorisação do corpo 
legislativo, deve ser uma garantis do escrnpnlo com que 
elle procederá e do emprego conveniente e necessario 
dos dinheiros publicas. (Nilo apoiados.) Senhores, o 
systema do transporte das verbas offerece o grave incon~ 
veniente de não poder occorrer snflicientemente ás des• 
pezas reclamadas pelas necessidades do serviço,e que não 
era possivel serem previstas so tempo da confecção da 
lei do orçamento que tem de reger um anno depois. Vo
gando elle, ou o goTerno ver-se-hs privado de suae 
attribuições constitncionaes, ou a administração serâ 
frequentemente empecids em sua marcha. A csmara 
vota, por exemplo, o quantitativo necessário para o 
ordenado de tantos presidentes, secretarias de presiden~ 
cias e chefes de policia, quanto com cada um i! esses func· 
cionarios despende· annualmente o thesonro publico em 
relação ao numero das provincias do Imperio, e fixa para 
ajudas de custo um quantum que lhe parece razoavel; 
mas se circumstancias do Imperio exigirem a exone
ração e substituição por outros de muitos desses func~ 
oionarios, o governo ver-se-ha embaraçado em sue 
seção, 

O Sa. MARTINHO CAl!lPOS: -Mas então não ha verb& 
para as eventuaes? 

O Sa. HEKRIQUES: -A verba para eventuaea é orçada 
tambem para o que de eventual poderá dar·· se no regi
meu da lei ; e se ells fôr transportada para a de ajudas 
de custo, ver-.se ha tambem embaraçado o governo por 
esse lado, e necessariamente padecerá o serviço. 

Unr Sa. DEPUTADO: - A respeito de todas não é pos.; 
sivel. · 

O Sa. HENRIQUES:- Entendo que .é não s6 possível, 
como provavel, porque s6 o não seria se para cada uma 
das verbas do orçamento se deixasse de fixar aquillo 
que se reconhecesse absolutsménte indispensavel. 

UM Sa. DEPUTADO:- Mas ha uma verba para oo 
ajudas de custo. 
, O Sa. F. O cu VIA NO:.- O ordenado dos demittido~ 
cessa no momento em que o seu substituto começa I?! 
ter exercício. 

(Ha outro& apa~tel.) 
O Sa. HENRIQUE&: - E'· isso verdade qua11t.o ao orde• 

nado, mas não quanto ã ajuda de custo, e o inconve
niente a qne me refiro s6 desappareceria se esse: ultima 
verba fosse dotada em demasia, o que se oppõe ao sys
tems da nobre commissão de orçamento. Se, porém, nC> 
intuito de precaver as eventualidades do futuro e habi
litar convenientemente o governo par~ occorrer a ellss~ 
se alargar a verba das ajudas de custo além do ordinario, 
então teremos ahi um verdadeiro credito supplementar; 
essa dilferença será., como nelles acontece, posta á dia~ 
ctição do governo, para emprega-la segundo as precisões. 
da administração, e daqui a inutilidade da reform~ 
apresentada. · 

Agora vou trazer um exemplo da inconveniencia & 
inefficacia da reforma proposta quanto ao ordenado dos 
funccionarios publicas ; pela constituição e leis do Im
perio é o governo competente para nomear os emprega
dos publicas, aposenta-los, jubila-los e reforma-los. A 
lei do orçamento fixa apenas o quantitativo ne<ies.sariopsra'' 
D pagamento das aposentadodas, reformas e jubilações 
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existe.ntes até então; e não tendo o governo reourso!l i 
sua disposição para as que a· bem do serviço julgar elle 
convenientes, o resultado será.',.ou privar-se de uma pre
rogativa constitucional, ou tornar- se indiffe!el?-te. aos 
prejuizos do serviço, ou óoncorrer para lilma ~tq~ld~
de, consentindo que fique sem recursos algul?-s, e VlC~l
ma da miseris, um empregaJo que no serv1ço pu~lico 
estragou as suas forças, e que. ou por graves enfermtda
des muitas vezes no serviço adquiridas, ou pt~l~ peso 
dos snnos, não póde mais servir ao Estado I Ess~ moon
veniente não offerecia o systema de creditas da let de 9 de 
Setembre de 1850. Reconhecida a impossibilidade da 
continuação do exercido regular das funcções de um 
einpregado civil ou militar, o governo usava li':'femente 
de uma attribuição sua, aposentando-o, jub1lsndo-o, 
ou reformando-o, e abris na verba. dos aposentados, 
jubilados ou reformados o credito neoessario; o lugar 
era assim regular e eonvenientementa preenchido; o ser~ 
viço publico nada soffria; e o aposentado, jpbilado ou 
reformado, não ficava a roer as unhas, porque encontra
va nos vencimentos que percebia os meios de sua sub
sistencia. Pelo novo systema o contrario dar-se-ha 
inteiramente. . ' 

UM Sa. DEPUTADo: -Com nm orçamento ben; feito, 
não ha esse inconveniente; o governo pede, tanto para 
os aposentados e reformados, e tanto para os que pro
vavelmente possão sê-lo. 

O Sa. HENRIQlJES :- Como poderá esse orçamento 
bem feito prevenir e acautelar pelo systema da nobre 
oommissão a necesaidade futura, e meramente eventual 
dessas aposentadorias, reformas e jubilações, quando a 
lei do orçamento fixa apenas a despeza indispensavel 
para as existentes ao tempo de sua confecção? Ha um 
meio para isso, e é aque\le de que fallou o Sr. Thiers 
no parlamento francez pot occasião da discussão do 
systema das e&pecialid!ldes, a que já me referi, e vem 
a ser augmentarem os ministros quanto puderem as 
differentes verbas das propostas do orçamento, afim de 
terem os recursos precisos para supprirem pelo :excesso 
de umas a deficiencis de outras ; o que é uma verda· 
deira illusão; mas se isso é orçamento bem feito, então 
en preferirei o systems da sinceridade e da franqueza; o 
da lei de 1850, qne a nobre commissão altera. 

UM Sa. DEPUTADO :-Ainda assim isso é mais moral: 
O Sa. HEIIRIQUES : -E eu acho nisto uma immo

ralidade, e tanto maior quanto ella virá. da parte do 
ministerio ....• 

UM Sa. DEPUTADO:- O governo declarará:, as even-. 
tuaes são para iEto e isto, e então a camara votará. 

O Sa. HENRIQUEB : - Ora, o nobre deputado não 
p6de prevenir hoje as eventualidades (jue poderáõ dar-so 
daqui a um snno, qn ando tem de achar-se em vigor o 
orçamento que se di;,oute. 

tTlll Sa. DEPUTADO: -Então não se faça orçamento~ 
O Sa. HEIIRIQUES : -E demais, vencimentos de apo• 

sentadoria, jubilação e reforma não cabem na verba 
- Eventuaes- ; as quantia3 orçadas para essa verba 
devem ser exclusivamente despendidas com o que pro
pria e rigorosamente fôr eventual, e não com o que é 
ordinario e frequente. Se assim não fosse, a verba de 
-Eventnaes-accnmularia nos orçamentos e balanços 
despezas de differentes eapecies e natureza, desappsre
ceria s ordem e regularidade qne a classificação das 
diversas despezas dá eEsencialmente aos orçamentos e 
balanços ; o exame e verificação das despezas pelas 
camaras se tornaria mais difficil; a verba de - Even-: 
tuaes-, tornando-se um receptaculo geral das despe· 
zas . que as ontraa verbas não pudessem comportar, se 
constituiria a principal, talvez a unica verba dos orça
mentos. · 

Temos, pois, que o novo systema de creditas, além 
do defeito de não tratar dos credi.tos extraordinarios ••• .: 

Unr Sa. DEPUTADo : -Não se falia nelles ; é claro 
que continuão, porque é legislação do paiz. 

O Sa. HuaiQUEs:-Como já disse; entendo qnenão 
se fallsndo .nelles,. e·tornando-se o Sr. ministro da fa-. 
zenda.rf!sponsavel por todas as deli_Pezas. parà que na 
lei çlo orçamento se não tenha co»Íitgnado fundos, elles 
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aeixão de 6lt,istir; porque. não é possível prever o seu 
obje~~o; e porque ~ara elles ~enhuns fundos apparecem 
consignados no proJeoto em dtscussão. 

U.11L$a. DEPUTAno:-Não, senhor. 
O Sa. R!'liiRIQUES :-Não pó de satifaz&r as' neoessida· 

des do serv1ço; o governo terá. de àohar-se em graves 
embaraços pela insu:ffioieilcia de fundos para serviços 
t~:rgente~; e annual, oomo ~ a reunião do corpo legisla~ 
tivo,. 11 dJ:fficil a sua convocação extraordinaria pela dis
ilincilo :lndiil:erenws provlnoias do Imperio, quem virli 
a soffrer será o paiz. Nã!> vejo necessidade de arreme
darmos a França a este respeito: o systema de creditos 
estabelecido pela · lei de 1850 me parece bom; cumpra 
cada um, o ministerio e as oamaras o seu dever, e as 
cousas marcharáõ regularmente. 

(H a muitos apartes.) 

Nãoduvidoquese não tenha dado um ou outro excesso 
nos oreditos extraordinarios e àupplementares; mas o 
que é certo é que a camara não tem tratado de reco
nhecê-lo regularmente. Nenhum exame se tem feito a 
esse respeip_o : as propostas concernentes á approvação 
desses creu1tos dormem na aecre\aria; nenhuma in
formação mesmo se ha exigido do governo a respeito 
dellas ; logo, não podemos dizer que o systema é mão 
po~que os ministerios têm abusado ; se esses abusos 
ex1stem, nós somos conniventes por nossa indifferença, 
porque não tratamos de remedia-lo convenientemente. 

(Ha muito: apartes.) 

Da utilidade ou necessidade, da inutilidade ou deso 
necessidade das 'dífferentes despezas pelo governo de- · 
cretadas, Eó se póds conhecer depois d~ um exame 
acurado e regular : os nobres deputados não po
dem contesta-lo. Jul~~;o, portanto, f:>r. presidente, o 
eystema da lei de 9 de Setembro de 1850 preferível · ao 
proposto pela nobre 1' commiseão de orçamento. Dando, 
como dá, ao go•erno os meios de aeção, os recursos fi
n_anceiros indispensaveis, elle attende melhor ás neces
Sidades do õ~rviço. Sei que S. Ex. o Sr. ministro dos 
eatrangeiros aceitou a alteração, em cujo· d6sfavor me 
ten~o pr~nuncie~do ; mas confio que S. Ex. desculpará 
a mtnha mgenntdade e franqueza, tanto mais quanto 
ella teode toda a habilit>;r convenientemente a admi
nistração de que S. Ex. tão d· gnamente faz parte. 

Não me conformando, Sr. presidente, com o novo sys· 
tema de creditos proposto pela nobre com missão de orça· 
mento, e votado pela camara, sinro não poder subtrahir· 
me tambem a algumas considerações ácerca do artigo 
relativo á cabotagem, ainda que o meu sentimento é em 
grande parte attenuado pela anto<isação que apenas 
nellé se confere ao governo, cujo patriotismo, discrição 
ll sabedoria muito me animão em tão serio objecto. 

Temos, Sr. presidente, duas especies de cabotagem, a 
grunde e a pequena cabot:;gso ; a. grande cabotagem 
consiste na :aawgação entre os portos alfandegadqs das 
dilferentes provinciae do Imperio, e a pequena na na.ve
gação entre os portos de uma mesma província. 

A cabotagem tem sido entr!l nó3 um piivilegio exclu
sivo das embarcações brszileiras ; ainda qne em certos 
casos epeciae• · póde ser hoje feita a sna navegação por 
embP.rcaçõ.- s estrangeires. Entretanto nm dos artigos 
addrti vus ;mtori~a o governo para reli!xar esse privilegio, 
permittiudo a concurrencia das embartJações estran
p:eiras na navegação entre os portos alfandegados do 
lmperio. . · 

Na manutenção do privilegio da cabotagem temos se
gnido os conselhos de esoriptores important.es e adoptado 
a legislação das nações mais cultas, e muito mais adian
tada3 do que nós nas matedas commeroiaes e economi
cas: entre ellas desde longo tempo a navegação da cabo· 
tagem é um privilegio das embarcações nacionaes. 

O Sa. TAvARES BAST~S E OUTROS Sas. DEPUTADos:
Não apoiadQ. 

O Sa. RENRIQUES! - Adam Smith, cujos princípios 
liberaes em ma teria ue commercio não podem ser desco
nhecidos pela oamara, apezar do horror qne sempre 
mostrou pelas medidas restrictivas naquelle ramo, 
nunca duvidou ex<>eptuar dellas o acto de nanga
ção. do governo inglez, . porqne sempre o considerou 
sabto e patriotioo. Ooquelin é de opinião, que mes· 

mo sob o regim~n de nma liberdade . absoluta,- a nave~ 
gação entre os dt versos portos de um mesmo paiz perteii•. 
cerá. sempre em sua quaai totalidade, e por uma prefe-o 
rencia muito natural, aos navios desse paiz, aooresaen.: 
tand.o, .. porém, que não será bom nem conveniente 
re~erva-la exclusivamente a esses navios ; porque encon-. 
trao-se. freq~~;ente~ente casos particulares, em que. póde 
ser mntto util . a mtervenção dos navios estrangeiros.~ 
A Inglaterra, apezar de sua elevação commercial de sli,a 
força e importancia política, manteve sempre erd todá a 
sua plenitude o privilegio a qu6 me refiro. · 

O Sa. TATABES BA&Tos: -Não apoiado; quanu; · & 
cabotagem, estf. revogado por um ·aoto de 1853. · 

O Sa. HENRIQUEs:-Apezar de haver sido 1\doptad& 
<a!Jll849 ~~;m~ lei em BGD;tido liberal snl'primindo an-:: 
ttgas restr1cçoeR estabelecul as pelo aoto de navegação,, 
~ pondo as embarcações estrangeiras no mesmo pé de 
Igualdade das nacionaes, forão todavia mantidas como 
convenientes as reatricções a respeito da cabotagem, que 
ficou exclusivamente reservada aos navios nacionaes. ' 
Esse aoto do parlamento, devido · aos esforços de J ohn 
Russell, manteve as restricções do aoto de navegação no 
que resPeitava á. navegação de um porto a outro da 
Grã-Bretanha, e as ilhas ohamadag do Canal, Jersey, 
Gnernesey, etc. Em segur+do lugar, elle manteve ainda as 
mesmas restricções em relação á navegação de uma a 
outra colonia, e de um a outro ponto da mesma colobia. 
Em terceiro lugar, nada se alterou nas disposições rela
tivas à formação da equipagem dos navios inglezes, e 
ao reconhecimento de sua nacionalidade. 

As restricções cahirão na 'exclusão relativa á .pesca, 
ao commercio com as colonias, ao com:mercio com os 
paizes da Europa, e ao commercio .com a Asia, Afriaa 
e Amel'ica. Só em 1849 é que vierão a vingar os esfor-. 
ços a esse respeito de Huskiascn de 1822 a 1825, o.on-. 
tinuados por sir Robert Peel de 1842 a 1846. Na sessão 
do parlamento inglez de 185(!. um dos ministros declarou 

. que o presid.ente da direcção do commercio pediria li-
cença. á camara dos communs para apresentar um bi'IZ 
que permittisse a cabotagem aos navios estrangeiros. 

Até essa época a Inglaterra manteve em sua pleni
tude o privilegio da cabotagem est.atnido pelo aoto de 
navegação; e como aa cousas alli correm, se póde dizer 
que a cabotagem é ainda dos navios inglezes. 

O Sn. TA v ARES BAsTos: - Não apoiado. 
O Sn. RENiliQUES :-A Inglaterra respeitou sempre S: 

opinião de Adam Sm!th, e cem elle entendeú IJ.ne as me
didas rastricíivas do acto da navegação no que se referia 
a cabotagem erão verdadeiramente sabias e patrioticas. 

O Sn .. F. .OcTAVIANO: -Tem muita paixão por 
Cromwell! 

O Sn. HE;o.:RIQUEs: -Ao menos apaixono·me por 
aquillo por que tanto se apaixonou uma nação illustra
da, uma das primeiras nações da Europa. Smith dizia 
qne os pTejuizos qne do privilegio da cabotagem terião. 
de resultar ao psiz erã.J um sacrilicio imposto no in-:-; 
t eresse desna segurança; A Inglaterra, que mir0u sem~: 
preasua ~raodeza,não podia deix!lr de respeitar quanto 
pudesse contribuir para a sua segurança. 

O Sa F . OcTA'YIANo:-Deiiar V. Ex. um acto da 
rrainha Victoria para tomar um acto do proteotor 
()romweil ! 

O Sn. HENRIQuEs : - Mas um ecto do protector 
Cromwell tão impor tante, que, combatido àesde 1822 
~te 18?5 por Hmkisson, e 1842 a 1846 por Robert. 
Peel, não foi áté então alterado. Nessas épocas já. a 
Inglaterra et'a muito !llustrada, muito poderosa; e nem 
por isso deixou de entender conveniente a manutenção 
do acto de Oromwell. 

O Sa. F. OcTAVIANo: - Ella vai devagar, não vai 
aos saltos. 

o si. HE!IaJQUES: - Mas nós não queremos imita'-la;· 
·am vez de irmos de vagar, preferimos saltar. Se da In~: 
glat-erra, até as épocas a que me tenho referido, voltar
mos para a França, não menos culta do qt!e ella, e tão 
I!JOderosa como ella, vemos com a unica exoepção da Hes
panha, por fo.rça do pacto de família, sustentado opri~ 
vilegio da; cabotagem em favor das embarcaçõeil naoio:: 
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naes. Deixamos o exemplo da Inglaterra e da França, e 
vamos seguir o do Chile I ' 

O Sa. F.OcTAVUNo:-A-Sardenhatem-se·dado muito 
mal com aboli-la; veja como está pequenina I 

'o Sa. HENRIQuEs :-Em primeiro lugar a Satdenha 
não póde ser comparada com a Inglaterra e a França; 
em segando lagar fôra preciso provar que esse pro
gt.ilsso d11 Sardenha é só devido á relaxação do privilegie) 
da cabotagem; . 

O Sa. F. OcNVIAIIO: - Devemo·nes guardar como 
a China para sermos os ultimos. 

(H a outro1. aparle1.) 
O Sa. HENB.IQUBS :-Agora é que sei que a França, 

os Estados-Unidos e outras nações do mundo se estãG 
guardando como a China para· eerem as ultimas. Que
remos alargar e desenvolv~r a navegação de cabotagem, 
dando-lhe assim o engrandecimento possivel,e não tere
mos outro meio de fazê lo senão entregandG-a aos es
trangeiros ? 

O Sa •. TAVUEI Buros:-Mas,oomo é que havemos de 
protegê .. la para esse .fim? · 

O Sa. HENiliQlJEs: -Diminuindo .os impostos a que 
ella esteja sujeita; alliviando-os mesu:10, como já. se fe:r. 
a respeito da ancoragem .... 

O Sa. TAvAREs BAsTos:-Oh I 
O Sa. HENB.IQUES: -E V. Ex. se admira? E' esse nm 

dos meios mais effioazes pàra a proteoção de uma indns
tria qualquer, e tanto melhorou elle a noasa navegação 
costeira, deu-lhe tanto impulso, que ella hoje està mais 
adiantada, mais desenvolvida. 

O Sa. TA. 'VARES BAsTos:-Não ha mais outro meio de 
proteger~ · 

O Sa. HENRIQUES:-A diminuição, ou allivio dos im
postos, não é de certo o nnico meio; mas esse meio tem 
já. produzido entre nós bons resultados. Lerei o que se 
contém no relatorio.da fazenda apresentado ás camaras 
na presente sessão: 

<Grande cabotagem.-Esta ·navegação teve mais al-
gum desenvolvimento no annode 1860 a 1861. ... " 

O Sa. TAvAREs BAsTos :-Oh I mais algum .. .. 
O Sa. HE,..IUQUES :-Permitta qne continue .... <quer 

em rel11çào ao anno antecedente, quer comparativamente 
ao termo medio dos cinco ultimos annos. Em 1860 a 1861 
o numero das entradas nos differeates portos do ImperiG 
subio a 4,795 navios com 799,3(50 toneladas, e o das 
sahidas a 4,435 com 746,043 tonel11das, dando-se por
tanto um angmento sobre o anno anterior de 1,683 na
Tios nas entradas com 275,279 toneladas, e de 1,325 nas 
sabidas com 237,610 toneladas, Comparado este mo
vimento com o referido termo medio, o angmento em 
1860 a 1861 foi de 1,626 navios com 338,443 ,tonelf\.d!l.S 
nas entradas, e de 1,840 com 297,122 tonelailas nas sa
hidas. > 

Ors, o augmento de um anno sobre outro de 1,683 
navios na$ entradas parece-me que deve provar alguma 
cousa em favor do desenvolvimento de nossa cabotagem, 
m!IJ?-tido mesmo o pri!ilegio de q'!le gozão as embarcações 
nao1onaes. E nes\as cucnmstancms, quando a navegação 
em vez de estaciomuia progride e ee desenvolve, é que 
jremos em prej nizo de nós mesmos, de nossa indnstria, 
entrega-la ao estrangeiro? I 

Demais, senhores, a.s restricções entre nós a respeito da 
cabotagem não são tão rigorosas que em todos os casos 
as embarcações estrangeiras sejão excluídas. O regula
mento das alfandegas em vigor relaxou nm pouco o pri
vilegio, f11;vorecendo assim ·a navegação em certas cir
Cn!lllltanclas. 

O, Sn. TA.'VA.RES BAsTos :-Em que foi qne a favoreceu? 
En1gnoro. . . 
·.O Sa. HENRTQUES : - Em primeiro lugar, habilitou 

differentes mesas de rendas para o despacho de impor
tação e exportação ; em segando lugar, fez ainda mais 
que a França, permittio a cabotagem em embarcações 
estrangeiras dos portos. do Imperio para Albuquerque 
em Mato-Grosso, e para Urnguayana no Rio-Grande 
do Sul com escala por portos estrangeiros, quaes os do 
Rio da Prata~ 

· O Sa. TA.TAREs BuTus: -Estas medidas· são mais 
antigas. 

O Sa. HsNRIQUES:- São mais antigas em relação ao 
porto de Albuquerque, por .um decreto de 1856, rei!'e
rendado pelo Sr. conselhei~ Wanderley; mas o X\OVG 
regulamento das slfandegas não só manteve essa di.ll
posição, como a fez ex.,tensiya ao porto ~e Urnguayana. 
Nisto fomos além da França, porque ah1 nunca põde.se:r 
feita a cabotagem aom escala por porto estran~ell'O, 
com excepção da Hespanha, em favor de quem fo1 re
laxado, como disse, o privilegio da cabotagem. Além 
disto, em certos casos, como G de fome, o de yeste,,G da 
necessidade em que possa estar uma povoaçao do mte·
rior, de promptos soooorros, a navegação de ca botag~ 
é permittida, por faculdade qne para isso têm os presl
dentes de província, ãs embarcações. estrangeiras. ' 

O Sa. TA.VA.l\Es BAsTos: -São disposições do decreto 
del859. 

O Sa. CASIMIRO MADUREIIlA.: - Nós não Eómos fis
caes; promovemos a riqueza do paiz, e ao governo é que 
compete fisoalisa-la. 

O Sn. HENRIQUEs:- Sim, são disposições do decreto 
de 1859, mas mantidas e mais convenientemente regu
ladas pelo ultimo regulamento das slfandegas de 16.60. 

Ora, se a nossa marinha mercante é assim favorecida, 
se só em casos extraordinarios se di accesso ãs embar
C!IÇÕes estrangeiras, se esses favores têm contribuído 
para grande desenvolvimento da nossa navegação oos~ 
teira , a medida do artigo adªitivo vai priva-la necessa
riamente das vantagens que começa a perceber. 

O Sa. TAVARES BASTos:- Não apoiado. 
O Sn. HENIUQUEs:- Senhores, a abertura de nossos 

portos ás embarcações estrangeiras deve concorrer muito 
e muito para a morte de nossa marinha mercante. 

O Sn. TÁVAREs BAsTos:- Não apoiado. V. Ex. está. 
proferindo theses meramente absolutas. 

O Sa. HE!IRIQUES :-Reduzidos os seus luoroa pela 
conourrencia das embarcações estrangeiras, ella definha
ri. ponoo a pouco; e repsllida da competencia activa, 
que lhe oni:nptiria exercer, aoabatá por ser absorvida 
pela marinha estrangeira, p3r!l quem, e só para quem 
será· exclusiva em pouco tempo a navep;sção de nosBH 
costas, e para quem e só para .quem Jicaráõ os lacres 
que essa navegação tenha de offerecer I 

O Sa. TAVARES BA.sTos:-Oadditivoque tivemos a 
honra de propôr não tem o alcance que V. Ex. attri
bne·lhe. 

O Sn. HENRIQUES: -A Inglaterra e a França torni.
r1í9 -se grandes e pqderosas pelas medidas restríctivas 
qne adoptárão em relação ao seu <:Jommercio; nós, ver-
dadeiros pygmeos na presença iJesses gigantes, em vez 
de acolhermos e seguirmos os seus conselhos, preferi
mos· ca do Chile em 1851, abrindo os seus portos aos 
vapores estrangeiros! 

Gomo Braizleiro estimarei muito que o resultado da 
medida, se afinal fôr adoptada, não nos seja sinistro. 

Ao menos, senhores, tiremos alguma vantagem em 
compensação do favor que fazemos ás embarcações es
trangeiras : mostremos ás nacionaes o faTor que lhes 
damos; a prot.ecção que ellas nos merecem, sujeitando 
as estrangeiras ao imposto de ancoragem, de que desde 
1853 estão isentas as naoionaes. Por esse meio a pode
remes habilitar para essa competencia, sem a qn11l nnda 
pó de restar para a nossa marinha mercante senão o de
finhamento progressivo, e afinal a morte l 

O Sa. MA.RTINHO CAMPos: -Não póde resultar senão 
muita gloria para o governo que o realizar. 

O Sa. HENRIQUES: -Nada mais tenho a dizer, 
Sr: presidente; si?to aol>remaneir!" não pa!t~lhar ~ res
peito desta tão tmportante medtda admmtstrattva a 
opinião sempre i.Unstrada do nobre ministro de estran
geiros, S. Ex. e a camara relevar-me- hão se de qualquer 
modo me excedi. (Nno apoiado• ; muito bem, muito bem.) 

· O Sr. Vieira da Silva (•ig11aes de attençllo) : 
Sr. presidente, tinha pedidG a palavra na discussão do 
orçamento do ministerio da agricultura ; mas não me 
tendo sido dada nessa ocoasião, aproveito-me agora dD 
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favor para fazl!r consider~ ç<~es ~raes sobre al~ns as
sumptos dos diveJ:Sos orçamentos oomprehendido~ n,a 
presente discussão. 

· P~oipiarei lamentando que .no relatorio da secretaria 
de estado dos negecios do imperio nenhuma informação 
nc li tivesse sido dada sobre os estudos das serenissimJill 
princezas, lacuna que não é só deste, m~s dos relatonos 
anteriores. 

Pelo art. 111 da constituição incumba á oemara dos 
deputados soliéi.tar dos mestres .das augustas princezas 
taes infonnações. · 

Sabemos com quanto desvelo S M. o lplperador, 
amigo e proteator das letras, dirige a educação de 
suas augustas · filhas ; porém o paiz tem necessidade de 
ser informado com mais detalhe sobre nm assumpto de 
tão grande alcance, visto que a educação dos principes 
é uma dae garantias da felicidade do paiz, da nossa 
fórma de governo, e da cons,olidação da dynastia rei
nante. 

Lembrarei tambem que a dotação imperial não póde 
por mais tempo continuar a mesma. Fixada em_ uma 
época favoravel, não vejo razão para que . se nao dê 
hoje pelo menos o angmento equivalente ao valor da 
dotação na época em qtie foi fixada, tendo-se em con
sideração a comparação do cambio de então com o 
cambio de hoje. 

S3 a Inglaterra, que todos os dias citamos, despende 
com a lista civil menos de 1% .da sua renda, conce:. 
dando á rainha .r. 407,000, em outros paizes, cujos re· 
cursos não têm attingido tão extraordinario angiiiento, 
despende-se 3 a 4 %, com~ na Hespanha,. Anstria e 
Prnssia, 4 a 5% •. como na Dmamarca e Snee~a, 8 e 9%, 
como em Baifen e Wurtemberg, lO% na Baviera e na 
Saxonia,e 12 a 15% em Meckl.emburg Schwerin,Hesse 
Darmstadt, e Hesse Eleitoral. Talvez não exceda de 
1 )1 % da"nossa receita a dotação imperiaU 

Passo a on\ros assnmptos. • • • • • 
Poucas são as obras a cargo do m1msteno do Impeno. 

Se toco neste objocto, é para chamar a attenção do 
governo para a obra do palacill episcopal da província 
que represento. Tem-se despendido com esta obra 
20:000Jl000. Consta-me, porém, que tudo qnant~ está 
:feito ··não vale 5:000SOOO. E' notavel que . tevdo sido 
presiàente daquella província um officisl do corpo de 
engenheiros, e que se diz ~abil, e zeloso. dos ~inheiros 
pnblicos, e ficando tão proxima á sua res1denma a ob~a 
a que me refiro, tanto assim que, das j auella:s do I:ala01o 
da presidencia, elle a podia ver todos os dias, nao no
tass·a o grande desperdício dos dinheiros pnblico~, e ~ão 
procurasse pôr cobro a tão escandalosas prevar10açoes. 

Pela ordem do thesonro nacional n. 94 de 19 de Ou
tubro de 1859 o ~toverno abrio um credito de 10:0008 
para esta obra. No exeroioio de 1860 a 1861 abrio .. ae 
outro credito de igual quantia pela ordem do thesonro 
n. 70 ile 14 de Agosto de 1860. 

Segundo me infonnão, os 20:.ooos a que s.e r.e~arem 
as ordens citadas forão despendidos no frontisp1mo do 
edi.ficio, com dons compartimentos por detrás da frente 
e um muro perpendicular á fachada, 

Eis, para melhor esclarecimento, a informação que 
m.e darão: 

< A frente, que se compõe de· oito jsuellas e um portão 
de entrada, está apenas ·c{lnstruida até 15 palmos de 
altura; nem chega ao vigamento asso bradado. OsA dons 
compartimentos, que terão 30 palmos em ~uadro! tem ~s 
paredes construídas até a me 3m a altura, e amda nao astao 
completamente fechados. O edifioio anti_go ainda~ não 
foi todo demolido, do mesmo modo que ex1ste porçao de 
entulho que não foi removido. Suppondo que a frente do 
edificio tenha 4,820. palmol cnbicos, e que ·o J?reço de 
cada palmo seja o de200 rs., que os dou~ compart1mentos 
tenhão o mesmo numero de paln:os cub1cos qn~ a frente, 
o muro citado 1 590 palmos oub1cos de alvenar1a; os seus 
alicerces 818 palmos cu bicos a 300 rs. ; ~que a demo· 
liÇão e remo~ão do entulho tenhão custado 1:200S; se
gue · se que toda a despeza é de 4:4671400.• 

Demos de barato que tudo quanto se tem feito anda 
pelo dobr!J da quantia acima mencionad~, como é que 
appareoe a despeza de 20 :OOOS ? I Se continna:rmos deste 
modo não teremos palaoio episcopal n~ com 20~:000S. I 

Chamo ainda a 1\ttenção do Sr. mm1stro do 1mpeno 
para o que se deve aos in.speatóres de sande dos portos; 

cujos Tenoimentos marcados pelo decreto. n. 2,734 t:ii;o 
têm sido pagos. . .. 

Não podendo occupar~me, oomo desej ára, de toilos .os 
artigos de que trata o relatorio que nos foi apresentado 
na presente. sessão pelo ministerío ào imperio, limitar
me-hei, Sr. presidente, á parte relativa â alimentação 
publiea. 

O Sr. ex-ministro do ímperio'infoim.a ao corpo legis
lativo o seguinte: 

c· Os generos alimentiéi.os têm consenado os preços 
ordinarios, concorrendo ao mercado em quantidade suf
fioiente para nelle manter a abnndanoia. 

c Esta situação favoravel veio confirmar a opinião 
daquelles que attribnírão a carestia dos aunos anteriores 
a causas denatnrezamais eu menos transitoría, e particu
lannente á irregularidade das estações, que, prejudicando 
as plantações, havião produzido a escassez das colheita.& 
e o conseqnenta encarecimento dos generos de primeira 
necessidade. ,. · · 

Entretanto, segundo os apontamentos que tenho do 
relataria de 1858, elaborado pelo aotual Sr. presidente 
do conselho, que tambem o era naquella época, dizia-se 
â camara: · . 

< Este mal, que se tem manifestado de certos. tem .. 
pos para cá, tem ultimamente crescido com rapida e 
assustadora progressão em quasi todas ae províncias. E' 
:fóra de duviàa que elle se prende a certas cansAs econo
micas que nos não são peculiares, vieto como a elev:ação 
dos preços é facto ob~ervado tambem em outros paizes, 
selll que nelles possa ser explicado por qualquer altera
ção nas relações entre a prodnoção e o consumo; mas é 
ignalri!ente incontestaval que entre nós muito o aggra· 
vão oausas especiaes. ,. 

E conclue assim: 
c Não entrarei no exame e desenvolvimento da& com· 

plioadas e di.fficeis questões que suscita o objecto de que 
trato, e dos meios adaptados para se remediar o mal. • 

Me parece, pois; que não é fóra de proposito entrar 
em uma apreciação ligeira, porém exacta dest11 mataria. 

Nem o mal ainda desappareoeu, nem podemos attri
buir a sua existencia a cansas de natureza trsnsitoris. 
'taes como as qne parece aceitar o Sr. ex-ministro do 
imperio. · 

Como vemos, s opinião do nobre ex-ministro do im
perio differe da do Sr. marquez de Olinda em 1858. 

Compulsando as informações officiaes ministradae 
pelos presidentes de província, annexas ao relatorie de 
1858, vê-se que · as cansas por elles apontadas, e a que 
attribnião a care!tia dos generos alimentícios nas·res
peetivas províncias, não são as mesmas em todas ellas. 
As informações deste> funccionaríos discordão, e é isto o 
que torna maia saliente a origem do mal que se pro
cura investigar. E' assim, por exemplo, que na proviu~ 
cia do Ceará, foi, segundo o presidente, a abnodanoia 
de chnvas que destrcio as sementeiras .... Em outras 
províncias, porém, as colheitas forão regulares, como no 
Maranhão. Se no Espírito-Santo e em Sergipe a pro
dncçlio diminnio pela mortalidade a que deu lngar o 
·cholera, e o consumo cresceu 'Pela introdncção de colo· 
nos, nem o Pianhy, nem o Maranhão, forão visi~ados 
pelo cholera, do mesmo modo que para estas provincias 
não houve emigração de colonos. 

Assim, pois, é manifesto que as causas que influirão 
naqnellas provincia~ para maior carestia dos generos 
alimentícios não forão as mesmas que actuárão em 
outras. 

Vejamos, senhores, qu:1.es as causas que podem de
terminar a oarestia dos generos alimentícios. Permitta 
a camara que em poucas palavras eu emitta a minha 
opinião sobre a ma teria. 

A oarestia dos generos alimenticios é verdadeira ou 
apparente. A carestia verdadeira, ou é .natural, ou é 
artificial. As cansas que gerão a carestia natural podem 
ser consideradas sob dons pontos de vista: umas são 
independentes da vontade do homem, e outras della de
pendentes. 

Como causas da primeira espeoie oitão-se: a elterili
dade em terrenos C!lmmummente farteis oocasionada pela 
constituição atmospherica, animaea damuinhos, etc., 
aridez do terreno e do céo, resultando dahi alime~tos 

· incertoa e insnfficientas ; prejni~o causado 5.s colhe1tlii 
por inundação ou incendio. 
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Como cansas da segunda especie, isto é,_ depeB~f!D.teB 
da vontade do homem, oitão-se: pertnrbaçoes politi~~s, 
lieja a guerra com o estrangeiro; seja a guerra cnil. 

Todas as instituições e costumes q.ue entorp~cem o 
florescimento dà lavoura e o desenvolvimento da Indns
tria, e consequentemente ~ maior producção dos g;ne
ros alimenticios. A escravidão; máo systema de tribu
tação; a inercia e a jgrioranoia das massa~, e~ parte, 
devidas ao clima, etc. E, finalmente, a falta de vias de 
commnnicação. . . . 

Vê-se, como já. disse, das informações dos presiden
tes de provin~ia, que estas não forão as cansas qn~ ele
várão em todo o Imperio o preço dos generos alu~en
ticios Das cansas aoima apontadas , algumas amda 
hoje poderão influir em um ou outro ponto,ma~ n~~ con
tribnirpara 'o augmento dos preços, em um paiZ t~o vas· 
to como é o nosso Ora, isto quanto a nmà caresti~ na
tural; vejamos ainda se era possivel.que nm!i carest~a ar· 
tificial pudesse influir em todo o palZ para que subissem 
ps preços todos. · 

As cansas de uma carestia artificial têm origem na 
vontade do homem. Apparece a carestia quando os ge
neros se a chão em poder d'.ls prodnctores ou de neg.o
ciantes que os não levão ao mercado,, resultando dah1_ o , 
desequilibrio entre a offerta e a procura, e a elev~çao 
dos poucos generos expostos á vep.da. Esta ~ares.ti~ é 
artificial. Tamhem spparece oarast1a quando disposiçoes 
legislativas pertnrbão o commercio natural, e dão lugar 
a que o vendedor levante a seu arbitrío o preço dos 
generos. A ausencia volnntaria dos vendedores nos mer
cados tem lugar nos seguintes casos: pela. resena inten
cional por parte dos productores, pela eompra dos ge
neros para especulação, pot falta de segurança leg~l, 
Dispo&ições legislativas trazem em resultado a carestia, 
por meio de taxas policiaes, por restrieções do oom
mercio a um certo lugar e tempo determinado, pela pro~ 
hibição da exportação. 

Se em alguma província . cansas destas influirão para 
a care~tia dos generos alimentícios, no Imperio todo 
não inf!uio uma EÓ destas causas. Se a estas cansas não 
podemos attribnir a ,carestia dos generos alimentícios, 
quaes forão as causas··qne derão origem ao mal? Senho
res, a carestia dos generos alimentiaios não é verdadeirà, 
é apparente . Póde ter-se manifestado em um ou outro 
ponto do Imperio uma Garestia natural ou artificial ; 
mas a carestia cuja origem se tem procurado ini!.agar, e 
preoccupou o espi.dto publico, tem uma causa já conhe
cida, é uma tõarestia apparentc. O preço dos generos 
alimentidos não podia ser o mesmo quRn~o no paiz tudo 
encareceu; o preço,, p()rtaoto, dos generos alimentícios 
procuton a relação com o preço dos outros objectos. Se 
honve .uma alteração geral, é claro que tambem os gene
ros alimentícios deverião soffrer igual altemção. 

Uma carestia apparente é o resultado do baixo valor 
do dinheiro. O que ha pois é o depreciamento do meio 
circulante. Como uma das principaes causas que influem 
para o bnixo valor do dinheiro, conta· se a iutroducção 
ou augrt.ento do papel moeda, e em geral todos os meios 
de pagBmento pelo papel, ccmo notas do banco, etc. 

Não pre3isn entrar em demonstrações minuciosas a 
respeito dentB ponto da questão, porque elle já foi per· 
feitamente elncidEà.o por um dos meus nobres collegas, 
deputado pelo :t.• districto da minha província, em uma 
das srs~ões da lc.'(isle.tnra passada, proferindo por essa 
occasião um discurso que faz muita honra á tribuna 
brazileira. 

Após estas conaiderações, parece que se é natural
mente levado a perguntar de que meios pó de lançar mão 
o governo para conjurar .o mal em algumas províncias, 
quando por ventura cansas especiaes tenhão influído 
para uma <Jarestia, seja esta natural ou artificial. 

As nossas vistas voltão-se para a lavoura. A agrioul-· 
tnra ca!ec~ n~ nosso paiz de braços, de ensino profissio
nal, de mst1tmções de credito, de vias decommunioação. 

O Sa. BARCELLos: - Sobretudo. 

O Sa. VtETRA llA SILVA:-Qnanto á falta de braços e o 
mododesuppri-los, não deixodeconcordar como honrado 
S_r •. ministro da agricult_nra. A emigração que se tem di
ngJdo para o nosso pa1z muito pouco tem contribuído 
para supprir a lavoura com os braços de que carece. Em-

uanto niío tiverm~s emigração espontanea niío deve~ 

mos contar com grandes resultados. O que se tem gas~ 
CO!U colonisação, senhores, parece 9.!)onselhar-nos que 
tenhamos mais prndencia. Conserve-se o que existe, 8 
façamos applioação dos dinheiros dessa verba para do
tar o paiz com melhoramentoa · que mais eflicazmente 
podem conoorrer para attrahir-nos os braços que pro
curamos obter. Tratemos primeiro que tndo de reorga-· 
nisar !\ ii:lstrucçãe publica, de estabelecer boas estradas, 
-e em gtlral de melhorar e crear todas as i~stitnições 
que pos&ão contribuir para dotar-nos com communica-· 
ções rapidas. Logo que o lavrador possua a instrucção' de 
que carece, logo qjle tenhamos boas estradas, viráõ as 
instituições de credito rntal . 

Apezar d.e todos os esforços do governo para attrahir 
.emigrantes para o paiz, eu vejo com pezar que oontinúa 
contra nós a cruzada de alguns especuladorea. 

Uma revista notavel publicou na Alle~anha no annci 
de 1861 um artigo em que, referindo· se ã colonisação 
para o Brazil, exprime-se do modo seguinte: . 

c A um clima insupportavel, com as suas febres mor· 
tiferas, falta de· meios de snbsistencia e ile vias de 
<Jommunioação, accresce que no Brazil o homem é o 
inimigo mais perigoso do proprio homem. O Brazileiro 
considera o emigrante como um escravo, cujo custo é 
inferior ao do negro, etc. Como os negros desde que o 
trafico foi reputado illegal não podem ser introduzidos 
senão por contrabando, laoção elles mão de promessas 
fascinadoras, afim de convidar os Europeus a emigrarem, 
e pela má. execução de leis incompletas, ou antes pela falta 
absoluta de administração da justiça, são apoiados nas 
auas fraudes ; o ~overno brazileiro é verdade que declinou 
toda a responsabilidade; entretanto o consul geral Sturz, 
·em Berlim, foi demittido em 1.860 por descoblir as frande3 
praticadas muitas vezes em nome e sob a cooperação 
.dos agentes imperiaes do Brazil. O · governo prussiano 
tambem, por decreto de 3 de Novembrodel859, revocou 
a concessão feita áqnelles agentes que promovem a ex
portação de emigrantes para o Brszil. :> 

Eis nm dos fructo> da propaganda que se tem procu
.Yado estabelecer na Europa em ordem a proteger a emi
gração para o nosse paiz ! .. •• 

Concordo, portanto, com o nobre ministro , que em' 
presença dos resultados que temos colhido até agora, 
cumpre contentar· nos com o que já. temos gasto, e 
esperar que a emigração .nos venha espontaneamente. 

A agricultura, que requer estabilidade, é entre nós 
errante, e o lavrs.à.or , com o systema ainda hoje empre-. 
gado, coue a•rás d.e novns matas, que vão fi~ancio cada 
vez maia distantes. Principalmente no norte assim 
acontece, onde o "ystema de cultura é o mesmo que 
:recebêmos dns no.ssos antepassados. A missão das esco
las-modelo é substituir a rotina por methodos aperfei~ 
çoados, introduzindo no paiz o systema aratorio. 

Mas, entre a escola· modelo e o instituto agrícola ha 
:aotavel differeoça. Naquella o estudo é mais · pratico, e 
neste é scieutifico. Eu entendo, porém, Sr. presidente, 
que a respeito de instrnccão technice. não nos devemos 
limitar aos la vraclores. Temos necessidade de preparar 
outros homens industriaes, e para elles carecemos da 
creação de escolas especiaes. 

O fim a que se propõe o hnmem indu•trial é a pro~· 
dncção material em relação á utilidade, e nisto differe do 
artista, que produz tambem_, mas P!\rasatisfazer a idéado 
bello. Não só quanto ao objecto, como ao fim, o homem 
industrial differe do de letras, que tem por ultimo em 
mira a producção do ideal, quer se dedique á phil!JEOphia 
ou ás scieucias natnraes, ao direito ou á theologia. 

Diversos, portanto, são os fins, e d.ahi resulta a ne~ 
oessidade da separação entre escolas tcchnica• e esco las 
de letras Naquellas se formão os agricultores, mineiros, 
arohiteotos, engenheiros, me~anicos , etc., assim como 
nestas os jurisconsultos, theologos, etc. 

Assim como os gymnasios ou lyreus, escolas secun
d.arias, prepaz·ão os alumnós para as academias de direi
to, de medicina, etc., assim tambem,qner pam a escola 
militar, quer para a central, devem haver escolas pre
paratorias. Se para as escolas de letras· ou de humani-' 
<dades tres categorias de estudos se têm estabelecido,. 
a escola elementar, a secundaria, e a academia ou uni
versidade, parece que para o ensino industrial se devem 
estabelecer tambem outras tantas categorias, isto é, 
a escola elementar, a escola te~hnica e a academia 
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·t~hnica , . tambem . chamada escola polytechnica, ou 
ceiltral par" .o ensino superior. · · · 

A ilntiga escola militar, com a rt1or~anisação de hoje. 
o que . é ·senão uma escola polytechmcli? Portanto; eu 
acompanho aquelles que entendem que a escola oe,ntral 
com um novo regulamento, cqm um novo plano de 
estudos, passe para o ministerio da agricriltura, embora 
no !Ilesmo estabelecimento continue a escola militar o 
sejão \JS mesmos lentes os que lecoionem em ·ambas. O 
q~e uesejo é que alli , encontrem os que se dedicão á. vida 
industrial o . ensino das ma terias apropriadas á. sua 
profissão, como seja a meoanica, a chimica, etc. E' 
preciso pois crear cursos especiaes para cada uma destas 
matarias. · . 
· A classe militar tambem precisa ainda de duas catego

rias de ensino em relação aos officiaes inferiores e aos 
ofiiciaes subalternos. 

De accôrdo com estas idéas, a Austria reformou em 
Fevereiro de 1852 a ínstrucção militar, dividindo as 
escolas em duas categorias. A' primeira categoria per· 
tencem as ·casas de educação militar (Erziehungshduser) 
e as escolas de applicação (Schui·Compagnien), onde se 
ensinão as matarias especiaes de cada arma para formar 
inferiores aptos. A' segunda categoria pertencem os 
institutos dos cadetes (Cadeten-Imtitute) e as academiaB 
militares. 
. Eis, senhores, a organisaçiio do ensino militar ns 
Austria. Para maior exactidão, permitti que eu vos 
ministre eatas informações, lendo os apontamentos que 
tomei sobre esta ma teria. (O orador lé.) 

c Organisação do ensino militar : 
c (a) Militit1'-unter Erziehungshiiuser (caEas de edtl

cação militar do 1' gráo;) Existem 12; cada nma rece
be 100 alumnos. A idade para admissão é de 7 annos. 
Plano de estudos, 4 annos. · 

< (b) Militãr·Ober-Erziehungshiiuser (casas de edu
cação militar do 2' gráo.) Existem tambem 12. Os alum
nos passão daquellas para estas depois de examinados. 
São admittídos com 11 annos de idade. Plano de estu-
dos, 4 annos. · 

c (c) Schui·Compagnien. Escolas de applicação. Rece
bem os alnmnos que vêm das precedentes . Existem 17, 
Alumnos de fóra são admittidos depois de examinados. 
A idade marcada é a de 15 a 18 annos; excepto a escola 
da cavallaria que admitte 60 alnmnos, e a de artilharia 
150, as outras recebem até 120. O onno de cavallaria é 
de 2 annos, assim como o de infantaria. Na.s escolas 
das outras armas o curso é de 3 annos. 

< (d) Cadeten Inslitute. Existem 4. A idade exigida é 
a de 11 annos para a matricula,' O numero dos alumnos 
não é limitado. Quatro annos de estudos. Nestes insti
tutos se preparão os alumnos para o curso especial das 

< le) Academias militaru. Existem 4 academias. A 
de Wiener Neustadt (com 400 alumnoa) .para officiaes de 
infantaria · e cavallaria, a de Kloster-Brüok bei Znaim 
(200 alumuos) para o corpo de engenheiros, a de Olmüt;>;~ 
para artilharia (200 alumnos), a de Trieste, para a ma·· 
rinha.~ 

Se quizesse citar exemplos tambem pelo que respeite 
i organisação de escolas e academias technicas, elles 
me não faltarião. Nem se diga que não temos necessi
dade já destas escolas. Temos, e urgente. Yeja·se s 
diffictilâ.ade com que lutou sempre a •directoria geral 
das terras publicas por falta de agrimensores, quer para 
o serviço das inspectorias de medições, quer para o doe 
juizes commissatios. · 

Todos os días reconhecemos a necessidade que temos 
de pessoal habilitado, tanto para dirigir as fundições~ 
como para o · serviço das machinas a . vapor, eto. Pars 
levarmos a effeit.o este importante melhoramento não 
ha necessidade de augmento de despeza, Basta, •como 
jâ disse, orear oa cursos designando ~ materias de 
cada um delles. 

Senhores, a escolaaentral jisatisfazde algum modo a 
neoessidade'que apontei, e a este respeito tenho a opiniã<>· 
do m~u · nobre eollaga pelo Maranhão, o illustrado· 
Sr. f)r; Gomes de So~, que fallou nesta casa defen.· 
dendo a creaÇão da escola central. · 

S. Ex• exprimio-se do seguinte · modo : < Grande 
"lantagem se deduz da distribuição das . inaterias feitas 
pelos novos esta,utos. (Referia· se á. creação da escola 
central.) Se o alumno, por um motivo qualquer, vier a 

interromper o seuetírso,acout~oer1 sempre que,qualquer 
que seja o anno em que elle pare, os astudos j& feitos 
não ficarâõ perdidos, mas continuará uma especie de 
curso que lhe poderá. ser de muita utilidade na vida, etc. 
Supponhamos que o almnno interrompe o seu curso de
pois de ter feito o primeiru anno. Como comprehende 
a algebr11, geometria, trigonometria, topographia, elle 
ficará. oom uma especie de pequeno curao, que na Eu
ropa tem carta especial, e que.constitue o que se chama 
ajudante de engenheiro,. mediante .o qual poderá em
pregar·se em operações de agi'imensuta, feitas aqui 
entre nós por pilotos e engenheiros, etc. O alumno .que 
possuir o primeiro e o segundo anno da escola central, 
que comprehende analyse, ·mecanica, physica e chi-

. mica, possuirá. um curso preliminar completo para se
guir q~alquer carreira industrial, seja ella fabril ou 
agrico4l. • · 

Ora, o nobre deputado a · quem me refiro defendia a 
escola central como escola tee.hnica, isto é, escola in
dustrial de ensino superior. Mas em vez de englobar-se 
as materias como se achão, eu pedia que se separassem, 
e que o alumno, <J;Uando se matriculasse, nem fosse 
com o fim unico de ser engenheiro, n~m deixasse de 
receber um docmmento authentico de sua oapaoidude. 
Modelos a seguirmos na organisação desta escola en
contrão-se na Allemanha, comquanto mesmo nesta 
paiz não haja um plano uniforme para todas as 
academias. Iria muito longe se pretendesse demorar-me 
sobre este assnmpto. 

Tambem reconheço a necessidade de proteger-se á 
lai'oura facilitando-lhe a acquisiçã.o de capitaes de qne 
ella precisa. Mas preoisamos , primeiro que tudo, de 
uma lei-bypothecaria. Dons projectos se apresentárão e 
se achão no senado, e quanto a mim nem um nem outro 
são perfeitos. As iustitniçõea de credito rural dependem 
do credito individual que conveiil fortalecer. Para esta
belecer o credit<l individual foi que se creon o direito 
hypothecario, segundo as bases da escola alleinã. 

O Sr. conselheiro Nabuco quiz adoptar na sua reforma 
estas bases, e estabelecê-la sobre os 'prinoipios da pu
blicidade, e da especialidade; porém o seu projecto não 
satisfaz, pois que admitte as hypot.hecas geraes. Ora, 
segundo o principio da especialidade, como admittir 
hypotheoas geraes? 

O seu projecto melhoraria muito a nossa legislaçãO 
hy119thecaria, mes não ba.sta isto. A nossa legislarão 
dt\ ao fisco, á mulher casada, ao menor, e ao inter.dictc, 
uma hypotheca ptivilegiada e legal. E' ainda o direito 
romano,- que não póde nesta parte .continuar a reger a 
mataria. Se os bens do orphão, da mulher casada, e dos 
interdictos fícão garantidos pelos bens do marido, ao 
tutor, e do curador, o credito destes diminue na razão 
destes encargos. 

As hypothecas privilegiadas e legaes tendem a gravar 
a propried·ade alheia com prejuizo do eredito individual. 

Foi oompenetrado destas idéas que outro juriscon
sulto distincto, o Sr. visconde de Muritiba, apresentou· á 
ooneideração do corpo legislativo outro projeoto de lei 
hypothecaria. Este segundo projecto é, na minha opi
nião, ainda menos perfeito do que o primeiro. 

Pretende-se estabelecer o direito hypothecario sob os 
principias da . publicidade e da espeoialidade. Segando 
os principias da publicidad1, eó adquire direito a uma 
hypotheca aquelle que a faz registrar no livro respectivo. 
- E' pelo registro que o credor fica garantido . .,-Se
gnndo os princípios da esprcíalidade, não podem. subsistir 
hypothecas geraes, e nem o registro deve ser permittido 
senão para certos e determinados bens, e por uma certa 
e determinada quantia. . . 

Mas o direito hypothecario não pódeprestarsuffioienta 
garantia senão quando achar-se em harmonia com e. 
legislação civil, de modo ,que todos os direitos reses 
sobre immoveis só sejão garantidos pelo registro no 
livro para esse fim creado. Com o direito hypotheoario 
tal qual a escola allemã o quer, é preciiso pôr em har-: 
monia Q direito I!latrimonial, de tútella, de prioridadeo~ 
Só assim poderião desapparecer os inconvenientes. que 
resultarião de um direito novo que não estivesse em 
harmonia com os outros .direitos. : , . . . 

. Ainda mais: na pratica encontrar-se-ha mais difficul~ 
dadas na adopçiío deste segundo projeoto do que na do 
primeiro. 
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Assim, pois, eu me reservo para, quando se discutir 
a materia nesta casá,. dar com mais desenvolvimento a 
minha opinião sobre êlla. 

O Sa. C.lSIIIIIIlO M.lovaEIRA : - Quando discutir-se 
o codigo civil' 

O Sa. VÍmtA DA Sun: -Essa é a oooasião propria. 
Entretanto fique . desde ji consignado que nem um 
nêin outro projeoto satisfaz, e no meu fraco entender 
deve-se meditar sobre a mataria. 

Se, como vimos, a falta de braços, de instrucção 
profissional e de capitaes de que carece s. lavoura, deve 
merecer a attenção do governo, não é menos importante 
s existencia de associações patrioticas, que elle deve 
animar, e que prestão lhe grande auxilio. Refiro,me a 
ssssociações taes como a Sociedade Atuviliadora da In• 
dustri'l Nacional. No Maranhão, em 1853, creou-se 
tambem uma sociedade de agricultura e industria ru-

. ral,.e esta sociedàde prestou bons serviços. 
Fundada pelo Sr. sanador J. Vieira da Silva eSouzn,e 

eflicazmente apoiada pelo presidente da província, esta 
sociedade emprehendeu introduzir na província instru
mentos de lavoura que fazia vir dos Estados-Unidos, e ce · 
dia ao lavrador pelo casto. Na Rrovincia talvez não existis
sem doas arados11o tempo da creação desta sociedade. Não 
me foi possível obter esclarecimentos sobre o numero dos 
instrumentos agrarios e machinas introduzidos na pro
víncia de 1853 a 1856; Comtudo á bondade de um 
dos mais habeis empregados da alfandega, o Sr. João 

. Raymundo de Souza, cujo zelo pelo servico publico está 
acima de todo o elogio, devo algumas informações, das 
quaes vê-se que de 1856 a Julho de 1860 entrárão para 
a provincia 431 arados, 12 grades, 5 semeadores, 38 
cnlti v adores, 11 charruas, 2 ara bessos, etc. 

Bem vejo que esta estatística é muito . modesta, mas 
consigno o facto, e elle indica que al"uma ·coas a já se 
~m feito e se procura fazer. 

0 

Animados por esta associação patriotica, alguns lavra
dores fizerão destacamentos de terrenos, em que met
têrão o arado; o'Sr. commendadbr Luiz Henriques e o 
coronel Coelho derão o exemplGl. Este ultimo como em·· 
ptezario da colonia Santa Izabel, no intuito de animar a 
cultura Felo arado, não duvidou fazer muitas concessões 
aos colonos que trabalhassem o seu terreno com o arado. 

Annos depois, em 1860, o Sr. Lopes da Silva, moço 
intelligente e trabalhador, regressando dos Estados! 
~ni~os para onde fôra mandado pelo governo da pro
VIUOla, destacou terrenos e preparou quatro quadras a 
arado. Em quadra e meia plantou algodão da terra e 
em.meia quadra algodão americano ( mexican seeG( ). 
O algodão da terra produzio por quadra. 308 arrobas e 
o americano 360. arrobas. Ora, nos annos mais abu~
dantes o la~ador raras vezes colhe este resill~ado das 
suas plantações de algodão. 

O caso é que a prodacção da província não tem di
minuído a despeito da exportação de grande numero de 
escravds. Tem sahido da província do Maranhão, de 
1851. a _1861, 5,186 escrav?s ~ue pagárão o imposto 
provmcuü, numero este matto mferior á totalidade dos 
escravos que têm sahido para fóra da província · para 
coml?ensação entril.rão nella 8.87 colonos, dos qu;es 479 
destmados á lavom;a. 

Apezar, porém, .deste desfalque de braços, pó de-se 
avaliar. da producção da província pelos seguintes 
dados: · 

Nos dons exercicios de 1856 a 1858 a provincia ex. 
portou, termo médio: 

Algodão ••• 274,486 @. Valor oflioial 1,915:519fll73 
Assucar .••• 46,944 ,. ,. ,. l9L:69!fl929 
Arroz püado 52,510 ,. ,. ,. 133:1808219 

Nos exercicios de 1858 a 1860, termo médio: 

.Algodão •• 389,761,5@. Valor oflioial 1,8S7:842fl318 
Assucar •• 165,96'7 ,. ,. , ,. 306.:1298724 
Arroz. • • • 26,409 ,. ,. ,. 70:523fl680 

Jê !e pois que a differença na exportaÇão do illgodãó 
. fot de 11~,275 arrobas, na do assucar de 119,028. A 
exportaçao, porém, d!' arroz diminuio 26,161 arrobas • 

• Res_ta-me, Sr. prestdente, tratar das vias de commu-
:nt.caçao. Eu não posso deixar de render a devida justiça l 

ao trabalho que nos foi apresentado pelo Sr. ministtt> 
do~ negocias. da agricultura no seu importante relatorio 
deste anno, cujos mnexos fazem muita honra ao zelo 
dos empregados daquella repartição. Parece-me, que 
um trabalho destes, e que com o tempo se irá aperfei
çoando, é digno de ser remettido para os paizes que 
comnosco entretêm relações commerciaes mats estreitas, 
e eu lembraria ao Sr. ministro da agricultura, se elle me 
ouvisse, que convinha remetter am exemplar de.ste re
latorio, principalmente ao ministerio do interior de 
Berlim, ao qual está annexa a directoria de estatística, 
para que possão melh<;>r ajuizar do estado do nosso paiz
São estas as informações que devem merecer fé, e não 
informações apaixonadas e de especuladores. Com estes 
dados a directoria de estatística os fornecerá aos que 
de boa fé quizerem escrever sobre o noseo paiz, seja 
P?r. ~mor á sciencia, seja por outro qualquer prin
Cipio •. 

Entretanto, noto que tratandc-se de estradas o chefe 
da_ directoria das obras publicas, copiando as inforn::a
ções que lhe forão ministradas pelo ex-presidente da 
província do Maranhão, o major Francisco Primo de 
Souza Aguiar, diz o segujnte: 

< Pelo officio da presidencia acima mencionado (de 
27 de J aueiro findo) vê-se que na immensa província do 
Maranhão,desde oexercicio de l835a1836 até o de 1860 
a 1861, apenas se despendeu em estradas 176:573fl809, 
quer por conta dos cofres geraes, quer pela dos ptovin
ciaes. Isto prova a toda luz a pouca attenção que ee 
prestava ás vias de communicação, reconhecidamente 
um dos principaes meios de progreuo, • 
• Esta informação do ;ex-presidente~~o Maranhão é 
mexacta. · 

O que entendia por estradas o ex-presidente do Ma
ranhão, oflioial do corpo de engenheiros e lente da es
cola militar ~ Não pó de ignorar. o que sejão estradas, e 
assim a sua informação é, repito, inexacta. 

Com o canal da Lagem-Grande no rio Mearim, obra 
que foi começada e se não concluio, despendeu a provín
cia 4l:Ol9fl790. Com o canal do Arapapahy, em que se 
começou a trabalhar em 1848, despenden·se 560:000fl, 
sendo destes ·104:000fl fornecidos· pelos cofres geraes. 
Só nestas duas obras a proTinciadespendan497:019$790, 
quantia que, reunida aos 104:0008, dá a somma de 
60l:019fl790. Esta despeza pertence aos exercicios de 
1848 para eil.. 

Além disto a província dá 70:8008 de subvenção §. 
companhia de navegação costeira entre o Maranhão, 
Pará· e Ceará, incluindo-se a. subvenção que dá. á mesma 
companhia para· a linha fluvial. E como é que um pre
sidente de província diz oflioialmente que desde 1835 a 
1860 Bó se despendeu na provincia 176:5738809 com 
estradas~ 

E', pois, uma informação falsa, nem eu acredito que 
um oflicial do corpo de engenheiros, e de patente supe
rior, como é o ex-presidente do Maranhão, ignore o que 
são estradas. Ou a informação é falsa, ou elle não sabe 
o que são estradas. 

No documento a que alludo não se trata exclusiva-
mente das estradas por terra. · 
· Tendo fallado em vias de communicação, occorre-me 
qae em relação ao mar convem, para maior auxilio á 
navegação, remover os obstaculos naturaes que aug
mentão os perigos dos que se aventnrão sobre as agnas 
do oceano, e se approximão da costa. 

Da necessidade é que se estabeleção pharóes e nma 
boa praticagem. 

Nos interesses da navegação e do commercio maríti
mo, o governo não póde deixar de olhar tambem com 
attenção para os portos. , 

Oa maiores perigos encontra o navegante junto ãs 
costas; indicar-lhe o caminho, é o fim dos pharóts e 
da carta. 

Quando o Sr. ex.-ministro da marinha tenoionav& 
apresentar-se candidato a um lugar vago de deputado 
pelo Maranhão, S. Ex. queria dotar a província com 
duiUl barcas de excavação, com muito dinheiro.ps.ra as 
obras da marinha, taes como o cães e o dique, e até mes
mo com maior numero de pharóes. Parece que pretendia. 
illuminar toda aquella costa se sahisse deputado. 

O Sa. BucsLLos: ..... Parao Rio -Grande elle fez mnit(Js 
serviços, e não era candidato, 
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" A l'on\a do Gumpy, e:rir&lllo norto c'l1: po.:.~'" <lo 
:Mut.~~tilóo, a !lo Alcaotun :u b.:U.. ;:" Its<lui, • ·do Je
ri'!.noaqul~~, e a <la TtltoJa. UI\ pro'rincia ·do Pia11.hy, 
aa~~~ de p~. lôl" e i' da :r cmiem, fJ .., ul!im~ 

Eutondo, pçrém, que, • c-tabel-r.se. algum pharol. 
"11& cesta da M&r&ubAO, deve llet uma battr.~·phai'Ol uo 
.:abefo uorta cLl co-rOa grçde, mto 1l.Ue sobro " UI:& 
4.e Saat' Anna, 011de eatL o ~ m<llh.tt pha:ol, o mu 
'CIUDioha com tal Tapi~u, que j6. ~llllio oa alleema c!c 
yrim&tro, -c;a~ foi aC~Cso ~m 111321. I! do qUAl >la aohava 
.nnüto cUr.toate UI\ t!poca d4 aa~ CODlitnt~iio! (i '!Dnr 
-eootin..tn a llll~ pela ilb, c nSo ta::~ 11 ~lean,.sr o 
.JlO'I'I) Flw'vl! · 

E111 'fClt de H mo\hotàz o phvoleta da Aloantsta, en 
lembru\& qae ao· collocassn lllll Jl:UII!hi"Qismo mclhor na 
~igia do S. Ma~WS, .au tDIIIS qae foueoatepbRI'Olda 
segunda ordom. M1111 n1io il 86 1!. costa do Mar.zi':liio quo 
preoi .. de phouô». Al6!11 cia~s, oatro! in<iieom o Sr. t:X1 
miniAtt<l <lã mui:\ha~moquo UldíspaiiSA~a, tal oomo o 
.elo Mbo de S. R·,~ne, C!".o. · 

l(u, IQDbC>ro-1 pnra melllol' eon~ultu 1», ~twwc& 
.i!a. nav~gaQio, p11rn prtttar-ltul llllllOr4s llll~li03, o 1'!1· · 

· .oo:ilieqimel!to dos pontos ds. G:liU para ph~rOts de• c sar 
feito com todo o e"Qidndo, e ·m.clleaios no C..<~• I Su,....!f. 
E' aotatol c !naneira por quo o Sr •. ex IIIÍuiatt'O <h Jl:~
ri:uha IJ.U<ll'ia d&t~lllinar o Iítoral d.o Bruil, e ~btor ns 
!nformuç!Ses eolll que t.tnciona~ tl1ftltar o I:CUMtoriol 
.ROCOJTOU S. Ex., ?Ct blm:nedl.o ®o Clli'ieL-.,. dos porros, 
:ao• prat.ic:(lS ! · . . · . . 

Em loaos ~ [lóoi::<l4 ~ in!ormsç<Seu fuOUl o objacto 
.dt illdcg~ &CilT&daa, de t:abalhos masni6COf, oomc;. 
01 qae ;'8:nsid~ publlc!\dospala C91DIIlis&Eiohydrographica. 
4ca Estado•· U DidoS· A elle.s sa prowle ~om roito o es· 
anpal<>, tanto ..,.;m o.ue, aend~ 11.alia:!a em 29,CCO 
nilll.u a exttnl;\o 11>ta\ i!s linho. da CO$ta dos E.stucl.os • 
Unido)S, i~ 16,001> milha! ~ oobcrtea pela triao~· 
çito; .. gaid11 de po;rto. da toroj!_•aphia. o byd:ographia. 
O C<><»l "5"'"•11 a.Uletu~ano faQili.t!\ ~ n&v<g•:o:tiS a <lo· 
~nniJJ~çi!o <l.a eua p~aiçEo,com ml!l:GD.cia ~s sondagous, 
.m.re.; oOt'l'f!ll.le&, marcas de tena, pnrigos i'lldicsdos, 
~de ref~tgio, camuu, c !lluclançaa que têtn 110lFrido; 
:i58im como indio' oa lagaroo mala pr:opri.us ,i>~ J?hn • 
r~, baias, eto. · 

httetaDto o Sr. e:or. mininro dll marinha prat.endla 
a'b~. eat..i xrsaltacn• pox um m.aan muito e~on.omieo, 
-uigi;ido infor.c.oçu» doa prat:ioood,~oot:a • .Foi pc.ua ~uc 
.u o.iio lcmbta91<1 do~ pesõdd::ros I Não cito 11 ~':la ~u:

. a.lllr pçrqne .;·copio. cl.K cl:rciitar cia que 54 aqui.fllllon o 
.ll!W!IH ®put&do Rill~ :A.log5u, que t :io brühau~~ 
so ocoo~u no '[lflllDlpt(l dcat. !~~SSão COIII <!8 nog.acr.oa 
As mannha, ~ra\AIIclõ elas in&~cções dadna ~llc·com-
mmdllnta.dr. .Berir.icrl · · . ,, :;~. , 

: blio. ·eõl{Co~ ao go•~ o e!tdo da algUill ~oa 
J.IDft~. . ::.::· 

'1'01&0 lV 

! 
I 

j 
I 
i 
i 

I 
I. 

.I 

II<>I"OftiTIUÇ~O :DO EITAJ'O Ir .QII~az~ l>O U?l'l'~l. lU COX·· 
"P.A.-r.atA D& ru.noA;,;o .&. ,..&:roa.~ J~.&ü.~o, 11ur c:o•o 
ltA IIJ.A. &kç~r.&. C" Di;rau,. a.IR:A»4 AU C:O:"it"..U 11:0 U
O"IIOJ 11 rll:l\PAI J>OS liOO• ollJln~ IIIICOUlll>tla J>al". 
111> 1,,~1:1110 .L 311111 "I<Z~IOilt .IJJ: 1860 • 

Vapor C<IIM I•im, de 398 
toueã.du, de cataleiro, 
for~a . do HO ea~os, 
&utem• a~ t!ld6a • • 

DitÕ Cuaj«r6, quo &Qaba 
do r.hsgor do Iaalaterta1 
i!.o me•ms fo\'91 ~u., o 
s.c:ima, o cujo valor •h:al• 
euhào e:n :~· • • • · • 

D:to s. Lui~, força do 70 
canlloa. • • • • • 

DitO Pind~i, força de 50 
()ll•olloo • ~ • • • • 

Dit:> C=i<>•," fo~ e.a SO 
oa"Yail~. • • • • • 

Dito l1apíourw,'força <ie SO 
ca~allca.. • • • • • 

· Batou d~> rebo'lne, ~ oa
ber-: Corrmt11 JliacloiJo1 
l'onr• • oito ik Jt~lh•• 
Prt>lll, Codô , .1( oiarim, 
Jla~tJcti, Gr~olul, Piri• 
toro. .. • • . ·• . • .. • 

4.W.ohu para~ e 

1(0;00080(\0 

l!8:iMBSS' 

t'l":1115S692 

aM~liSSiG 

87:~SSG9S 4i:>:912S422 ·----
.•r, · :~ 

··' 
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éíé.rga neste porto. : i 
'l batelão para descarga. no 

Ceará. • • • • • • 
1 dito para. descarga no 

AoaraQú.. • • • ; • 

Fundição: 
V alar do machinismô. • 
Idem do predio e dispen~ 

dio com a. montagem do 
machinismo até 31 de 
Maio proximo passado. 

Idem que se presume gas~ 
tar para ·a conclusão deste 
estabelecimento • ,, • 

Armazem e trapiche: 
,Vahr despe~dido co~ o 

deste porto, o qualam~ 
da. se acha. por acabar, 
2:411818\l. 

1:2008000 

1:8578010 

8258000 ---
33;5758188 

71:0788595 

15:0008000 -----

Idem que se calcula s~ne
cessario para a sua'l:lon-
clusão, 1:6008000 • ; 4:0l1Sl80 

'Armazemna Parnahyba.-
Valor despendido com 
este • • • • • • • 1:8888800 

-3:882SO'LO 

119:6531783 

Arma.zem na Granja.-V a~ 
- lor despendido. • ~ ;; 2:3228800 8:2228780 

Moveis.-Valor doe exis-
tentes • • , • ~ • 1;755#175 

Acções beneficiarias.-V a-
- 1or de 350 concedidas aos 

emprezarios da compa-
nhia na fórma do con-
trato celebrado com o go-
verno da província em 1 
de Outnbro de 1856. ;· 35:0008000 

672;9038348 

Rtclita: 

Subvenções do governo im~, 
peria1: 

Para a linha · oósteira dó 
Slll . • o • • • • 

Para a. linha costeira do 
Norte. • ; • -. • ;; 

Da provinoia do Pari • • 
Da província do C~ará. • 
Da província do Mara.nhiío 

Fretes e passagens : 

Na linha. costeira. do Sul 
Idem ''na do Norte • • • 
Idem na ftu1ial do ltapi-

curú. • • • • • • 
Idem na do Mearim. ~ 
Idem na do Pindaré. • • 
Iden:. na do Alcantara. • 

Reboques diversos , - , , 
Rendimentós eventuaes. , 

72:ooosooo 

48:0008000 
12:0908000 
6:0008000 

70:8008000 
----- 208~8008000 

48:0028669 
11:3128788 

85:7888684 
11:2478703 

6:145$600 
1:0788250 

163:5758«89 
1:44381500 
2;927$220 ------

376:7468409 ___ ., __ _ 
CtiiiiÍOI. 

Do vapor Camo11im. , , 
Do dito Guajará (presumi-

vai~ • • • . . · • 
Do düo S. Lu1z, " 
Do dito Pindaré. , 
Do dito Oaxíat , • 
Do dito Itapicuru. , 
De 9 barcas de l'eboque 

69:5391368 

69:5398363 
43:0378854 
82:1225039 
28:562&310 
25:7318981 
36:5538950j 
---- 305:0858160: 

Despezas geraes. - Com a 
gerenoia., esoriptorio e 
seus empregados, casa, 
armazena, expediente e, 
ordenados de 13 agentes. 

Seguro maritimo so br& 
504:3908301 • • • • 

Valor des6vapores e9 bsr
cas a. 6 % annuo. • • 

Amortização: 
Sol:re 504:9891600, valor 

dos 6 vapores Ef' 9 barcas 
de reboque, na f6rma do 
art. 47 dos estatutos, 
10% • • • • • • 50:4381960 

Sobre 33:5758188, valor 
do maohinismo da fan
dição por depreciamento 
annuo, 10% • • • , 8:3'758518 

Sobre 1:7558175, valor dos 
moveis existentes, 10% 1751517 

Sobre 4:011 Sl80, va.l!Jr 
despendido e a despend~r 

·com armazem construi
do nooáes da. casa occu
pada pela gerencia e que 
a companhia alugou por 
lO annos sem direito aos 
beneficios, 10%. • • 4018118 

Eventuaes. -Para õ con-
certo das machinas dos 
6 vapores • • • • • 

Jutos ou dividendos.-So-
bre o capital empregado 
(;72,9038348, 10% • • 

,..-·-----

25:M58l50 

' so:263S4ÍB 

54:3738113 

12:000ft000 

67:2908334 

Despeza : • 
Para receita. 

• • 494:3157f1775 
• 376;7461!409 

Dc;ficit • • • 117:6118366 

Vou concluir, Sr. presidente, tratando ainda üos cor~ 
raios e telegraphos. Serei breve. 

O § s· do art. 29 da lei de 26 de Sete~bro de.l857 
autor1sou o governo a reformar os ~o:re1os. ÜuVl. com 
satisfação a. informação que o Sr. mm1stro da agncul
tura nos deu quanto a0 resultado da commissão do 
empregado incumbido do estudo desta mataria na 
Europa. Esse relataria, porém, ainda. não ee acha pu
blicado, o que comem. 

Antes de entrar em outras considerações, permitta a 
oamara que eu não deixe sem reparo as seguintes pala
vras do director dos correios: 

c: Ha muita. gente .que cuida que a condição de uma 
repartição depende de uma folha cte papel. Reforma é a 
palavra magica que de um momento para. outro hz do 
branco preto e do preto branco, do redondo quadrado e 
do quadrado redondo. Mas, se se perguntar a. essa 
mesma gente o que quer dizer reforma, elles mesmos 
o não sabem dizer i ~ 

Desde que passou a citada lei de 1857 qu~ nos rel!ltO· 
rios desta repartição se fazem allusõea _ a esta autonsa
ção, e além do trecho que li, outros não menos inconve
nientes se podem citar nesse mesmo documento. Sem 
excluir a franqueza com que o funooionario publico deve 
expressar-se, póde-se muito bem concilí11.r com a. lelll~ 
dade de caracter a deferencia devida aos superiores. 

O corpo legislativo sabe o que é reforma., sabe muito 
bem o que autorisou o governo a fazer. Mas seja refor
ma, ou melhoramento do aerviço dos correios, ello n!io 
pôde continuar tal qual é. 

No relatorio desta. direotoria propõe-se a igualdade 
do porte maritimo ao porte terrestre; acho boa a idéa1 e reconheço que é injustiça pagar uma carta que va1 
daqui para a Bahia porte dobrado ao de outra. qu~ vai 
para. Mato-Grosso. Eu entendo,com o mesmo Sr. direo
tor- geral dos correios, que as cartas devem pagar o 
mesmo porte, porém eu opino para que se não eleve o 
porte terrestre, e eim que se reduza o marítimo a 60 rs. 

Tambem se pódo estabelecer o systema das zon1111, fi· 
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xando-se o porte oorrespondente ás distancias,- uma 
vez que não exoeda a 120 rs. 

E não seria conveniente adoptar-se o systema deoi~ 
mal Pl!,ra o preço dos portes, como propõe o mesmo fone· 
cionar10 a quem tenho alludido, em ordem a facilitar a 
expedição da correspendenoia sujeita ao porte ? 

A renda dos correios no exercicio de 1859-1860 foi 
de 355:9888837, e no de 1860-1861 foi dé 366:723S881, 
Houve, pcis, um augmento, o augmento de 10:7858044. 

A despeza no primeiro destes exeroioios foi de 
512:6068255, e no segundo de 549:'779S485. O angmento 
da despeza foi de 3'1:1738280, e absorveu não só o ang
mento da receita, como mais 21i:388Sl86. 

Se consultarmos a estatística d.os correios, veremos que 
o total da importação de papeis foi de 2,425,528, e da 
exportação de 8,463,500. Combinadas estas cifras oom as 
do anuo anterior, as primeiras mostrão uma "diminuição 
de 5~, 730 papeis, e as segundas um excesse de 218,038 
papeis. 
D~ mal!-ei~a que a despeza creaoe e a importação da 

papeis .d1mmue. Tal é o res:ultado que apreaentão os 
dados eatatistioos dos nossos correios. 

Vem a proposito citar, com referenoia ao serviço dos 
correios, um facto comigo acontecido em Pernambuco. 
Fui po;tador de jornaes ;para o Recife, e chegando alli. 
m.ande1- os para o correio, afim de serem entregues ã 
pessoa a quem erão dirigidos; deu-se· me, porém, como 
re~posta que o sujeito era morador ã rua tal, e que eu 
mesmo os mandasse levar. 

Não _é preoiao dizer que os jornatls esta vão aellados. 
Resiguei·-me, e perdi quasi o dia para realizar a en

trega dos taee j ornaes. 
Eu disse que julgava conveniente a reducção nos 

portes, pelo menos no porte marítimo, e já. na sessão 
passada fallei do maravilhoso eff~ito que produzio na 
Inglaterra a reforma de Sir Rowland Rill . Em 1860 o 
numero das cartas em todo o reino excedeu ao do anno 
anterior de l9,000,0CO 1 

A reforma em Inglaterra foi considerada em toda a 
Europa como uma nova éra para o systema postal. 

Entre outros paizes, a Prnssia· tratou de diminuir íi 
porte das cartas e melhorar o serviço, isto em i844. 
Neste mesmo anuo o maior porte das cartas foi redu
zido de 9 sgr. a 6 sgr. Em 1847 tambem Ee estabeleceu 
uma taxa menor para o transporte de objeotos postaes 
expedidos pslas estradas de ferro. 

A lei, porém, mais importante é a de 1 de Janeiro de 
1850. Esta lei, que está. em vigor, estabelece uma nova 
tarifa para as cartas,reduzindoomaximo preço de 6sgr. 
a 3. Para uma zoa a de 10 milhas, o porte á de 1 sgr., de 
10 a 20 milhas de 2 sgr. O mesmo quanto a jornaes e 
objectos· impressos. 

Vejamos agora os resultados, comparando o anno de 
1851. com o de 1859: 

Cartas &ujeitcu a parti. 

1851 
1859 

Para mais 

O au~mento foi de 93,8'7 %• 

• 35,46~,232 
68,751,657 

38,289,425 

Carta• franca• d1 po•·te. 

1851 
1859 • 

Para mais 

Augmento de 60,51 %• 

.1851 
1859 • 

Totaliclacle. 

"' . ·" . . . . ,. . 
Para mais 

Augmento, 84,06 %~ 

14,7'12,082 
• 23,710,687 

8,938,605 

[;0,234,314 
• . 92,462,374 

42,228,068 

Com o eltrangtiro;· 

Cartas do estrangeiro: 
1851 • • 
1859 • • • • 

Para mais 
Augmento, 129,09 %~ 

. ;-, . . 
4,990,050 

11,331,723 

. Para o utrangtiro. 

1851 
1859 

Para mais • ~ 

Augmento, 131,25 %• 

5,194,020 
. 12,013,053 

6,919,033 

Tota!idad1 da1 cartas do reino ' da correspondencílf 
e:trang1ira. 

1851 
1859 • • 

Para mais 
Angmento, 91,67 %• 

• 60,418,384 
• • 115,807,150 

• ~ ~ 55,388,834 

Em vista desta estatística, em vista dos factos, me 
parece que a reducção do porte das cartas não póde 
trazer grande desfalque á receita dos nossoa correios• 
Os benelioios, porém, são inoontestaveis. -

Uma das condições exigidas para a regularidade d~ 
serviço dos correios é a moralidade dos seus empregados. 
Para ter-se bons empregados é preciso retribuir-se-lhes 
o seu trabalho; é preciso pagar bem. Creio que todos esta
mos convencidos disto. Parece-me mBSI!lO que; segundo 
a importanoia do apertos commerciaes, ·segundo o nu..;, 
mero das linhas de correio, etc., se deve estabelecer nmtt 
proporção nos vencimentos. 
_Uma representação que ao corpo leg!§lativo dirigi.;; 

r ao os empregados do correio da Bahia mé parece atten.,.. 
di vel, e para ella chamo a attenção da camara. 

Lerei o seguinte trecho dessa representação, que me. 
parece snffi.ciente para justificar o pedido augmento : · 

• Para mel)lor vos orientar, Sra. representantes da-
nação, do serviço que pesa, e muito accresoeu aos repre·• 
sentantes com uma nova linha de paquetes francezes, 
attendão para a seguinte fideliseima exposição do custeio 
de suas malas : 

" Para semelhantes paquetes fazem-se tres malas: 
sex:do uma para Paris, contendo os 46 departamento!r 
do norte da França e todos os Estsdos que ficão ao norte 
e ao centro da Europa, Estados-Unidos daAmerica do 
Norte, e ilhas de Sandwich; outra para Bordéos, con
tendo os 42 departamentos do sul da França e todos os 
estados do sul da Europa, comprehendendo a Turquia 
Asiatica e todos os mais Estados e ilhas desse continen.o 
te; e outra parao agenteembarcadonos ditos paquete~·; 
contendo a correspondencia de Portugal, Havre, S. Vi-: 
cante e Goréa. · . 

c As cartas qne são dirigidas para estes tantos e diffe~ 
rentee lugares pagão diversos portes; destes nns são fa•_ 
oultativos e outros obrigatorios, conforme a tabella,eto.•; 

Julgo, pois, de toda justiça a pretenção destes em-: 
pregados, e em geral que se deve tomar em consideração 
a sorte dos empregados dos correios. 

O Sa. u .. srmno MAnunEJRA : - Apoiado ; os em.;. 
pregados doe correios da Bahia, de Pernambuco e d11 
côrte estão muito mal pagos. · 

O Sn. VrErnA DA SILV.l: -Passo por ultimo a tratar 
da telegraphia electri ca . Li o relatorio do director dos 
nossos telegraphos, e parece-me que não offerece asstlillpto 
para a discussão. Deixando pois de tratar das linhas 
existentes, e a vou occupar· me da necessidade do esta-i 
belecimento de novas linhas, 

Parece-me que é tempo de ore ar-se um telegrapho 
electrico entre o Rio de Janeiro e Pernambuco, passando 
alinha por Espírito-Santo, Bahia, Sergipe eAlagôas. . 

A extensiiodestalinhanão pôde exceder a l,ao.o mil4111J. 
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~ com ea.la 11~.;,. a.,~ p~qoetM qllê .,_ 
.hem--.bl3~t. ~ I'lll'Jl.l.mbaco pllr& a 
ZIU'op•,l00derpscboaoll.~ por ambo«, 

· . eÇO<Ildoa do Rlo o .!a Bab;a, a SOl, 
te:mo -<Üo • • • • • • • • • 

c Com o. do!ll paqueiol prooodw~ da 
EIU'Clpa, 200 ~·pAChoa. • • • • • 

c Com4e~paebll.Sdo@'O'!OmOpm~ClO~'l\oa 
poron.iapaua a linha. o oau pro:rimida
.w,, a .24~, tMmo medi o. • • • • • 

c 50 di~ õa eomme:'cia, 24f • • • • 
~ Dool"'eho•d.otagGilltP dao.>mpõllh\u cld 

'VI.pl)f81. ·~~- ........ .. 
~ P~~o-tlcl.p~ ao commttclo da uu.a.a 

de aaTi~ no. ~ifierente' P'J!lOI 
c. Coran:tmiea~ part!aulln6 • 

cSomlu ~ 

lO:OfK>&i)OO 
9;000$000 

43:000~000 

i:,OOf~O() 
1:2001000 

'OOfOOG 
l:DODJOOO 
3.00fOOOO 

SO.COOJOCO 

Olitan<lo·N eda u-.'lli.~a III'J!UIIlmllllt., me~t~oa Jllll' 
azmo ~~0.0001, o q1111 jt lt •a.ffioieatt para q,u~ 01 J.oclo
niltu peroe~ 'llll'l lut!!'O J'U'Javel. 

Suppot>.h,·se qu' ullo se po<le.ta ~~d' 1~30 obter 
esta ltt>;oei~a : ou <i ~!á~ a\& mesmo qu~ o gGnz·no ~
·rantine l oompsnb.i• o illteh'!ue de"/ % ; e, que~~:~do 
esae. '1% 141 dB!pendu•e:n par.o Qbtetmoe u~ tlllme
lll4lflllllen:O , muito ai.nda laer&rlamot. Entret81lto o 
nllllt11do :u:;;rnUhoso dos Weg:apl:to• a~otríoc• na 
Eurap~ ~t!UIU a Qualque: oom11anb.ia um laoro certo. 

Eta to~o eu~o , 1 % aobre 55!:~001 q-ill'l o so~rn., dcs
penclo!;ee =i8o as,ooos per Bi:Jlo, e por w ?~ n~ oe 
®VIl t"Ctnrda~ <lOte imporhnte melll~~ai:D&!l!O. E' •l'rl· 
Dhll opinião ; o tão COC'i'onoido estou da utilid.e~ae do· 
telogt'Bpho, que Wnoiono apNaeatlll" u :u projocto da M 
autarls~t;:.do c go'·~rno ]ll~a c~ntratnr o Olltat~eoimento 
i! e U::Ul\ linha eu mo OS poutC5 iodieados. 

E::u todo o CliSO, &e n~sta ••s~ílo pass•s!e o projseto, o 
~vemo fiCillia h~bilitadopiU'll. atritar as propoatu eoale-
b 1lr o Cilolil:ato com qnam melhor gor!Uiti.e oifurf!ocsse. 

O cleeenvol <imanto da rede de linhas t&l•gropbiCM 
qne \>Cfluo o. EtUo~ data de pou(l() te!Jlpo. 

O objooto · é muito importante, • intueaaa ts.nto 1\l> 
commorcl<" como á admiaistra~a p'Qblioa. 

Sog~m<lo a& ul1lm•~ 011 tatiotic1111 qun po3ono da A.llc
manlia, e que BKO do 1854, ei" um quoaro doE talegro- · 
phoa dos nove E~tados que ea nchiio lig ~dos per 11.m& 
Q911.Yll.ilÇiQ rdat! flJlll.eJlte • ee~ objccto : 

I 
I 

I 
I 

I 
i 

111 I 

f I I I I l 

~ 
'· et .. 

I 'P I LI I 
....., 
rol 
1:::1 

o 
i': 
li': 
~ 

o 
)!: 

.,; 
o 
~ 
l': o 
~ 
7. 

"' .. 
~ 
~ 
I:: 
~ 

~ 
11 

~ 
~ 
"' Jo'l 
-<: 

< 
~ 

"' 8 
"'i 

$ 
'" ~ 
8 
~ 
é 

~ 
"' 2 
o 

! 
"' 00 

D"d9 q11~drov~-soque é 11 À1:19tria q:>e po!!&uo 11linha 
talegrQphic~ mais e:<l$lla, ao passo que em. relnçio á. 
popclaç~o o Hr.Dover pca•uo J&aiot 111:1m~ro de lclegu
phos. Quanto i oammodidaue pa.ni o publiw ~ o llfeck
lembnrgo o primeiro dos estad011, viato que ~ada estação 
cortespondc a 1Q8,100 habitantea. Qo.anto 110 trarego 
6 D Wurtemberg o,ue tom a ptimiiloia, Olibillla.o wn <lw:: 
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Vê -se pois que o rendimento em 4 annos tem· se eleva· 
do ao qnintuplo, e se os despach~s do governo pagassem 
já no anuo de 1854, a receita daria sobre a despeza ?ma 
differenç!l de 259,212 fi.. a favor dos oofres publicas.· 

Tudo insta para que, quanto antes, se procure levar 
a effeito aste grande beneficio. E, quando o governo en· 
tenda dever adiar a questão, fica-me a satisfação de 
haver empregado o esforço que posso empregar para que 
esta icéa vá por diante. . 

Resumindo, Sr. presidente, espero que o governo, 
além de tudo quanto possa interessar olmperio, tome na. 
devida consideração pelo que respeita á minha provinoia.: 
1•, o auxilio de que careJe a nossa navegação costeira, 
á qual está ligada a linha fluvial; 2', que, a augmeu~ar· 
se, como espero, a subvenção desta companhia, em 
ordem a habilita·la a fazer face aos prejuízos que tem 
tido,qne se tenha em consideração proporcionar-lhe tam
b3m os meios de estabelecer uma viagem por mez para 
Cayena, ligani o assim . a nossa linha ás dos vapores 
qne vão alli, e dalli se communicão com S. Thomaz, 
Estados-Unidos e a Europa; S', a collocação de uma 
baroa .. pharolno cabeço N da Corôa-Grande; 4 ',a neoessi· 
dadede amparar-se quanto antes o pharolde Sant'Anna, 
que se achn expost\l ás ventanias dn costa, em uma ilha 
desabrigada, e qae de um instante para outro póde .,ir 
abaixo. E finalmente o prolongamento da ponte da 
alfandega, despez;>, que não póie ser extraordinaria, a 
da qual r~sultst·áõ grandes vantagens para o commeroio 
e para a fazenda publica, evitando a avaria da carga e 
os prejuízos de outra ordem a que está sujeita. 

O Sa. CAmHao M.iDUREIRA.: -Muito bem. 
O Sa. Vmm.iDA.SILVA.:-Tenhoconcluido. (Muito 

bem, muito bem.) 
O Sr .. Silveira da Motta: -Sr. prasident~, toca.o 

me a palavra em h )ra tão avançada que me vejo forçado 
a reduzir ás ultimas proporções o que tinha a dizer na 
presente discussão. 

Vozes : -- F alie sem constrangimento, que ouvimo-lo 
com toda a attenção. 

O Sa. SILVEIRA DA MorrA.:-Sr. presiden\e, o illns
tre orador qna encetou este debate fe7. sentir á camara 
que, sendo a época em que nos achamos a da economia, 
palavra qne eymbolisava o actnal gabinete, queria elle 
concorrer com o seu contingente pa.ra collocar mais 
uma pedra neste importante edificio, que deve honrar o 
futuro do paiz. 

De todo o coração, Sr. ptesidente, eu me identifico 
com as !l&pírações daquelle meu distincto amigo, e dese~ 
jára votar-me eom o maior esforço a auxiliar o governo em 
tão transcendentesvistas; mas devo manifestar ácamàra 
o pezar de que me acho possui do por ver que a prodno
ção que sahe dos representantes do paiz, Eymbolisando o 
nosso estado de situação, symbo!isa-o tão tristemente 
como os passados orçamentos, pois não vejo nada que me 
dê o criterio da uma mudança de systema que converta 
as injustiças economicas de hontem e de hoje em uma 
promessa de futuro. 

A considerar, oomo considerou o illnstre membro, os 
passados orçamen\os como a distribuição a esmo da 
receita publica, devo dizer que, reproduzindo-se como se 
reproduz no orçamento aotual o mesmo systema, o rigor 
logico não o exceptna da severa critica, critica que no 
meu conceito tem algum fundo de verdade, · que convi· 
nha reconhecer para estabelecer um melhor systema 
economico em qne fo1sem melhor aproveitadas as rendas 
publicas, provocando-se com o seu emprego a maior pro
ductibilidade. 

Diz se que a época é de economia, que nos achamos 
em apuros financeiros, que difficilmente podemos achar 
reours?s na produ~ção do paiz para attendermoe ás suas 
necessidades; mas no fim de tudo não vejo um methodo 
estabelecido que prometta efficazmente combater o 
mal,_ ~ue conco.rra para dirigir a actividade do paiz 
a ntüisar tantos ag~ntes. de producção que vivem 
desp;ezados, porque amtelhgencia do povo não attingio 
ao mvel que l~e prometten a nossa org,anisação politica, 
e que a tornar1a apta a amoldar as forças vivas e inertes 
que ?OS rodeão ás necessidades de cada um. :Repete-se 
contmnamente que as nossas esperanças estão na agri· 
cnltnra que definha, na agricultura que está. muito re
tarda.da no nosso paiz~ que precisa de grandes melhora~ 

mentos que a desenvolvão. Entretanto o qne se faz? 
Qual é a medida economica que prometta no nosso 
orçamento regenerar essa indnstria? , 

Limitamo-nos a consignar no ministerio da agricnl·: 
tnra uma verba muito insignificante para esses melho-. 
rament•Js, verba que consa.gra uma homena~em ao 
primeiro vicio a combater na agricultura, ao espuito de 
rotina, porque destina· se materialmente a prestar re•. 
tribui9ão a todos quantos tenhão colhido um certo nu-: 
mero de alqueires de trigo, deixando no olvido . e des-": 
alento os descobridores dos processos racionaes de utili
dade geral. 

Nessa verba, por maiores que sejão os nossos apuro!! 
financeiros , ~n julgo muito insignificante o mal pro·· 
dnzido pela despeza comparativamente com a desordem 
que exprime no seu antagonismo a todo o corpo de 
doutrina para crear essa iunnstria, para a qual a natu
reza destinou este paiz , dotando- o dos melhores ele-. 
mantos para erguer-se ao maior gráo de opnlencia ; e 
limita.se entretanto a isto o favor prestado á agricul
tura, sem se combater por e~te lado o mal que senti
moa. E sendo a agricultura a fonte principal d'-1 renda 
do paiz, me parece que devia ter chamado toda a atten• 
ção dos poderes pnblicos para os meios proprios de 
fazê la prosperar e desenvolver. Eu não concebo, Sr,;; 
presidente, que se posaa tratar de estabelecer uma ordem 
de progressos agrícolas com exclusão da logica ; e não 
njo que se assentem os princípios reguladores de um. 
systema capaz de produzir uniformemente a vocação a 
emprego da nossa população na agricultura. Nem con·. 
cebo que se possa esperar esse resultado sem B. frente 
de tudo vir a instrucção publica. Ella é a base dessa 
obra ; porque será uma utopia pretendê .. la reformar, 
sem debellar o espírito de rotina. · 

Tratando desta mataria no parlamento frsncez em 
1835, o Sr. Dnchatel dissa uma verdade que é experi-: 
menta da em nosso paiz: • o mal da agricultura está 
na falta de instrncção e de capitaes. :> 

O Sa. ·BARCELLos:-Entre nós é a falta de estradas 
e canaes. 

O Sa. SILVEI !lA DA MorrA.: -Quando digo- falta 
de instrncção - está subentendido que digo tambem 
-falt11. de estradas e de canses-; são idéas associadas,. 
visto como não se propaga a instrucção sem vias de 
oommunicação. São obstaculos materiaes que tem a 
vencer todo o bom systema de discriminação de ensino, 
e por i~so me p!!.recia que o estudo mais effioaz a fazer 
para remediar este mal do paiz seria sem duvida o de 
organisar-se um plano uniforme e raoional da nossa 
instrucção publica. 

E' este, no meu conceito, o trabalho mais promet-' 
tedor. 

Principiemos por onde se deve principiar, e com s vsn· 
tagem de partirmos do ponto em que está o mundo civi
lisado, mas sempre guardando a ordem natural das 
cousas. 

Comecemos por um plano methodico da instrncção 
primaria, e não declinemos da parte que nella devemos 
tomar, porque o acto sddicional contiára o ensino prh 
mario e secundado ás assembléas provincie.es, visto como, 
além das .questões que se entendem com a pedagogica e 
com a inspecção, ha outras que lhe estão essencial
mente ligadas, e que corre o dever ao corpo legislativo 
geral dEl occupar-se dellas com a maior attenção, afim 
de tornar a promessa constitucional, de instrncção pri· 
maria gratuita para toilos, uma realidade. 

Estas questões, que são complementares de toda a 
applioaçãoemmateria de instrncção publica, são as que 
se entendem com obstaculos materiaes á sua propagação, 
A frente dos qnaes está o dever daapproximar as distan
cias para proporcionar a todos os meios de gozar do 
beneficio da escola; além desses, h a os obstacnlos moraes, 
muitos dos qnaes estão na esphera dos poderes geraes 
attender, e certamente o farião com grande beneficio 
ae, curando das condições .do professorado, se tratasse de 
erguê-la pela aptidão, para dar á instrucção primaria 
um nível mais alto do que o actual, e com uniformidade 
a adaptasse em seu segundo grão ás mais momentosas 
necessidades da agricultura. 

O nobre ministro dos negooios da agricultura, pare~ 
celldo reconhecer tambem que a causa do mal está. n~ 
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'lalta ele instrncç1lo e . na rotina, prometteu-nos nesta 
casa apresentar p11ra o sono, como o meio que entendeu 
mais oonveniente de remover o mal, um plano para o 
ensino profissional da agricultura. No estado em que 
está. a nossa instrncção publica peço vania a S. Ex. para 
duvidar da eflicacia desta medida. 

Permitta se-me, Sr. presidente, que eu declare que esse 
projecto ainda vem principiar por onde outros acabão. 

Eu não concebo que se possa preparar üm movimento 
ascendente üniforme na agricultura com a creação de 
nm curso superior ppra sabios agricultores; é preciso 
principiar por crear o gosto para es5a industria em todas 
as camadas da população, dando -lhes noções dos factos 
agrioolas, in~trnindo- as dos prinoipaes phenomenos phy
Bicos e chhnicos para julgarem dos effeitos do peso, da 
luz,. da vegetação, das metamorpboses e fermentação, 
cansas de tantos aooidentes; familiarisa-las com estas 
cousas sem o apparato de cursos dephysica, de chimica, 
de physiologia, etc., que espantão aa classes rusticas. 

Sejamos modestos e methodicos; e muito fariamos por 
essa granile fonte de riqueza se regularmente procurás
semos realizar o voto de Chassiron apresentado na sessão 
de 6 Floreai anno 10' ao tribuna to, que pedia que o pri· 
meiro livro que se désse a conhecer~ infancia contivesse 
noções indispensaveis ã agricultura. 

Os paizes de qae poderemos tirar lição sobre o as
sumpto assim têm procedido. Querem os mestres que 
mesmo para desenvolver o gosto pelo trabalho agricola é 
preciso que se prepare a população com as noções geraee 
de conhecimentos qne lhe são proprios, e isto já é bas" 
tante para se esperar uma producção razoavel. 

Por isso, senhores, entendia eu que com muito mais 
successo o governo se t eria occupa~o de en.x.6rtar o 
ensino elementar agricola nas escolas de instrucção 
primaria de 2' ordem do que pretendendo estabelecer 
um curso da alta agricultura, que, além do inconveniente 
de não poder ser procurado por toda a população agrí
cola, ha de ficar sempre incompleto, porque embora ella· 
tenha seus principias geraes, tambem compre ponderar 
que estão sujeitos a mil acoidentes que os modificão, o 
que torna neoeasario o estudo localisado a essa sciencia. 

De que serve, pois, Sr. presidente; independente da 
preparação do povo para im trucção primaria, estabele • 
cermos na capital do . Imperio um estudo superior de 
agricultura? Para este estudo é sabido que precisamos 
de um grande plano, plano que abrange diversas ordens 
de conhecimentos humanos, porque a agricultura é in
dnstria que comprehende muito vastos conhecimentos 
humanos, não é como outra qualquer industria que tem 
conhecimentos proprios e especiaes. 

Era preciso, pois, um vasto e desenvolvido plano 
para ae poder executar o ensino superior da agrioul~ 
tora. Este enaino superior da agricultura para um 
paiz que ainda não tem tratado de crear a vocação dif
:fioilmente havia de ter conourrentes; ir ·se hia por conse
quencia por mero apparato estabelecer uma grande aca
demia agrícola na capital do Imperio, onde poucos ou 
quasi nenhum doa nossos agricuHores virião pedir-lhe 
instruoção. 

O Sa. F. OcTAVIANo:- Para os medicos e engenhei
ros, que são os unicos que têm habilitações no paiz 
para estas questões. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA:- Me parecia, pois, que a 
medida mais razoa,el, mais adequada ás cironmstanciaa 
do paiz seria aquella que, sem espantar a população, lhe 
proporcionasse certa ordem de conhecimentos de sciencias 
naturaes, certas noções praticas de physica e chimica~ 
sem os· amedrontar com as palavras pomposas. 

O Sa. F. OcTAVIANo-: - Como se faz na Inglaterra 
com o compendio Brewer. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA: - Como se faz em toda a 
parte, como se faz na Frali'ça, na Belgica, e sobretudt> 
na Allemanha, paiz classico de instrucção, que esti!; de
monstrando que o ensino mais pensado deve ser o pri
maria, que abranja todas as classes, onde se faz o ensino 
mais synthetioo. 

Aquelles que se de(]icão ás classes industriaes, sahin.o. 
do das escolas do ensino interlilediario na Allemanha; 

· na França e na Belgioa podem com vantagem trabalhar 
na terra; os outros que se dedioão ás soiencias liberaes 

Ievão conhecimentos que não prejudicão, antes an1tilião 
o methodo dos estudos superiores. 

Era deste modo que eu entendia que deveríamos 
proceder, porque, senhores, se se trata da produoção, 
eu entendo que a primeira força a pôr em seção é a 
intelligenoia; cultive-se a intelligencia do homem, e a 
producção agricola multiplicará., porque, oomo diz 
Bacon:-o homem vale na proporção do que sabe. 

Ora, se é assim, se na proporção do saber poderemos 
colher uma prodncção muito maior do que t emos na 
aotnalidaqe, por .que razão a nossa situação economias 
não ha de advertir ao governo que a nossa grende ques
~ão é. de ~ultiplicar as forças pa~a a producção pela 
mtelhgeno1a, e que um esforço ser10 nesse sentido fará. 
apparecer um ponto luminoso no nosso quadro economico, 
por maia escuro que elle hoje se mostre, e que nos in
dicará um bello futuro? 

O que quero, porém, é msthodo, é ensino largo para 
todos, e que depois delle venha o estudo especial e apro
fundado das sciencias com que joga essa indnstria. 

E ' assim que provocaremos o movimento intellectnal 
para ella, e muito salutar impulso devem aíncla impri
mir os comicios a.gricolas, que com mui te. sabedoria se 
tem areado, e qne convem fazer surgir por toda a parte, 
para que as classes mais atrasadas do paiz tirem todo o 
proveito do trabalho das intelligencias que se congre
gão em auxilio dellas. 

Tratando dos meios de collocar o professorado em me
lhores conrlições, já fiz sentir que aos poderes geraes 
cabia o direito da interferir ne~se trabalho. · 

Em um paiz como o nosso, t ão vasto, t ão pobre de 
pessoal nas provincias para o magisterio publico, por
que se não ha de lembrat o governo de crear uma escola 
normal na capital do Imperio, onde marque o nivel da 
instrncção primaria, maia elevado do que actualmente 
possuímos, e influa na propagação nos lngare3 remotos; 
mas propagação de ensino uniforme, com todos os ele
mentos poclerosos para constituir a verdadeira educação 
e instrnoção, accommodadas ás industrias do pa'íz? 

Me parece que se o governo instituísse um esi~bele
cimento desta ordem na côr te, fazendo gradações da 
instrnoção primaria inferior e instrncção primaria su-· 
perior, ou o ensino intermediario dos Allemães, se fizesse 
uma instituição desta ordem, muito maior r esultado 
tiraria, adaptando o ensino na instrucção intermedia. 
ria ao cultivo da terra, do que com a sua academia 
superior. 

Senhores, esta neceasidade é palpitante ; não se póde 
dar um pasao sequer para emprehender o progresso ugri· 
cola; que não parta daqui. 

O que acho notavel é que as opiniões sejão accordes so
bre a necessidade de inatrncção, a divergencia esteja só 
no plano, e entretanto nada se inicie para esclarecer a 
opinião e estabelecer o systema que mais convenha 
seguir. 

Tenho ouvido n alguns nobres deputados dizerem : 
<Faça-se o ensino pratico.» Mas, senhores, para erigir 
em &ystema o ensino pratico, de modo que possa aprovei
t ara todo· opaíz, que despeza enorme não é preciso fazer! 
E cumpre attender que o ensino pratico é preciso ser 
localisado, porque os conhecimentos agricolas falhão, e 
falhão inteiramente, em relação ao clima, em relação ao 
solo·; é preciso que a instrucção agricola seja adaptada á. 
natureza do terreno em que se tem de executar o tra
balho. O ensino pratico que o governo com methodc 
póde chegar a adquirir para o faturo será. aqnelle que o 
tiver com o concurso das provincias em estabelecimen
tos proprios; como jardins, fazendas normaes ou colo
nias agrícolas, estabelecimentos desta ordem em que 
pouco a pouco vá espalhando noções theoricas .. e pra
ticas, incutindo o gosto em todas as classes para a agri-

. cultura. (Apoiado•.) 
E', pois, o primeiro trabalho para onde devem con

vergir as nossas vistas : IÍ educação para provocar o 
movimento intellectual para essa ind1;1stria; e a propo
sito; permitta-se-me · dizer que uma ll.as ne_cessidade$ 
para apressar o nosso movimento agrícola é a areação de 
um oodigo rnral, e a obrigação de terem os agriculto
res os seus livros escripturados ; porll,ue um agricultor 
é como um fabricante qualquer, que deve ~star em con .. 
dições de manter um registro de suas operações. Tod& 
a produoção denter uma conta comparada das despe<:a& 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 19/01/2015 16: 16+ Pág ina 21 de 21 

-~ SESSÃO EM 6 DE" AGOSTO DB !862. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 19/0112015 16: 17- Página 1 ae 14 

·.orfllwclo-ie - ~•·tà ~u~pt.o, : nJ.G. ~· a.a.. cie· 
. :e,crdeau .o lnterene. qu to111a· o. g~c> iu:pulal; jlG)a 
· abttl;at>. -aa-D.ll,_.. ~a•·:Clu& .ClOIZillllllll~ .. a ·.p!OriDOI& 
QIID-á npullllo. k Co~t~~A, pelaa ~~~~~ uul~ 
<QQO GO-Oe tirar do COiilllli!NiO ditecto ~Dl aquella 
.&~. : . . . . 

.Tclho.üncla de oh&:llai--a &Uellçlio do g~ftlllo 1'1'- a 
<011~~.-d• abrir, ·"" lup: cbamad• Vuadouo, 
1I!D . cia11al que COIDDiuaiqU:e u agaas dó; ~de Para-

1 
.. 

~oCim a ribma de lpap~. 
E' :faell de oonheaar u imm11111u 'IADtag~m qlll! li!~ 

salt1ml! oh C!Om113l1Di011Çio clesaea . por~s. Uma. rep
••tal'l~ da miw. l'(I)'Vizlcia a eeta aupt• ot.~ 
-oolicita - !Df'àicla; ,.,~ 'Dié uiaando, em mta a. 
- ~. a mucar zuaa quota pu. aae lha, 
·eiJ>Q'O imu.ta:.~ 'I"' o·aobro ~ o:o~iil<r.:UI\· o 
olij~ c:llõla ·poudira~ q'll6 tom. · I 

J;a, paro squl, St •. p~idente, ~ue niio dlfejo fa• · 
tfr;ar maiS • &tlAIIiçio CO& cata. ( a~cpoia<lo•.) Í 

Os SIS. M.o.a.TlX FIU11Ctii<:O~>V'll:nu.IU. StLn;-Ou· ·1 
,1m..,·lo~m muitopra:oc:. (ll"i'•• opoi~<!or.J I 

Os .... Su:•~ru 11• MoT•A' -V;)upoiacclleluir, e peço · 
'tiOIIlObtelmi~troequeuiio -.ej~oDaam.illlluob&ertaçllea 
..eúo o alelhor d~jo db ser<ir COllllle:.!~ :>o pai%, e 
oue"' lomtm n" co:l.~dot"4çii<l quo ellu li'~~: • 
.ftparo ~ue 1111 Dia JX)demoA es~ anco &pr.Jw.~tar D& llli l 
· qu() ~ d.aeute aq11ellee molhorRment.ca qu' o pW: devia 
~~rar, nio fal\ar.i patrioL11m0 o boil ront&de nos 
dlatinctoa C1tatllitu quo dirigem o go•ano dop~iz pata 
p~ & nm. eatu.ào saio 1cbtu cllet, de modo 
'1'1111 llll rewo vindo,_..._ poasio I!Dl' <Ü&Cõtticioa p.11o OOtp.> 

·~atiJO- Um pnt!o -.iço •• fsr4. forn~o-11 
da<ioe eatatiatiooe proprtto .. 'Wm a"zigaar a arre;,•<hçlo 
e _lilcalllaçio. ctu m~~ .,:!:!L~, o moio eomo .U.. 
~• despllldotíi, ; ~al e o t>foce<so CD:pr~pdo nos ur
~dauwp~o~;~oa ines trabalho•, tocios mtel 
P~!IO'• ,., o IJOYI!rl1o tmder w ·los eo'b u ~tu a. 
··todol,larl '!1Dl grand& aettiço pe.w índicaçües de Mvo.~ 
:prooeuca qu~ mnmão o t.tobl>lho 001:1 proveito ao the- 1 
aonro. Hoj~, senhons. trataudo de re!nllÇ!o do <l!!!!pezu, I 
-p- qtte de'f!lri&- o objeeto do maior <!esnlo d4a 
noa.o. go-.o>"1101 •tu.dar 1Iom o ~~~~ w repar-
"ti~ · e ptO:llf&r proeeuoa mala ~pa~felçolldos que 1 
-rMulo o pe..c.1 • a ellotzrll cleapu.• <!.De «1111 oUó •• ' 
fu; para q:r.c 1t ponl(o on:a:- outra• ptoiJ:~ci.\Yao, o que I . 
I:OllCOrrio pa.ra o p!'Ogttsso matetilll e ::noral deato pm. l 
(~poladot_; fllllito Oo~, mwilo De~.} . . .. 

.a. ~.~to s~.: adiaaa pela hon. 
Dr.U a Otdem 'cll) dia, len.nta-M a serGio àc qu~tto 

!lona da tudo. I 
."'i.eia da .~ .. ao do f d!l A.-oato. I 

l'JIIZlltli~Kta J):) a ... TISCCICI J)S CUUU;IJllo 

·-···.: 
Seswlo eiD s·. de. Aloaco. _ . 

' : ~UIII~ÚIO 1 .. : 'IJieOJel: ld' ~~1ft: ' 
... . 

SvmliJO. - E(l)pt4ifnl•· ....: Pr.~iose, iM. R. 14_ S~ca 
I'ff'Oir41 4ÔI"ICJor do Ãllltntü _Dr4"'4IÜ:O.;,.... Pr~ 
4G ~ Drolft<!.I{C(l N/Jdootcllllo lhcGlro ~lo. 
- Edobe"i;~ 41 . ..m.s. UM.- .... · ~.-.pie. dil:"
lróco.- Ordem 'do di1.. ~ 0~_,~: ;," . ....,s:e=• • 
rtmta gwo! tCo r~•ptrío. Di>eur, .. ...... SN. TOITfC~ 
Homem, mi!>iltro· .ioo mQo_eio• utr:G.r.IJrirw, . J>crrir• 
"·s;l ... • F;R.,•irll u .x.uo .. u.xeo. 
A·~ c:iJiu hoiu o trea 1J1llll'tot dA mwi; fal~ a~~;. 

maà.a, 'e aotanclo-H preaimtes oa s~ 'riiJOOll>io ae . C:l• 
:tnarsgibo, Pe<eirs Pinto, Vieira da SUn, C~. 
VillelA TuaHS, Salcltmha Marl:lboL.S.<olatbiel, !.eaudro 
Beurra,lhtti:lboCamDOs,Fo- Yilums, Gu~oillo, 
CorreadeOliveira, JO.X,~t~tin, J~aribe,Rodri~Siha, 
Crtlz Macl>lldo, Ssyão Lcbato, J. :!ttaU.u:roira,. Nailtu, 
Lui~ Carlot,P~rauSíl .... ,M:arlii:o.F.r1111C!ieco, limtu, 
E:"!!.riqne., Sarain, F. Ootavi~o·, PBZIUia~L; Cyrlllo, 
Serra Com~; Lima Q !ll,.a, L&me11~. Pa~>.la F~, 
.\.ranja Lima, Pt.(:S ol<! MtJl<lonÇll, &!lo, ~-l. Bi
bVD ck Lu, SihiooCaYclca::ti,Fial'IH!,Carlc;l,cia ·J..nZ, 
Pinto d<~ c.amj)OI', Figaei:"a de Mello_.~ ci~·s-, 
C. llbdarc:ra. barão ae M&ú, Pedreira, S:'iunr& Mlll1-
d.e, Fcm:ir11 i.ng~:, At:lttu~ !>ha.-es, F io! d6 Csnalho, 
Les&a, Ferl'<llr& ch Veig•, Tibmo, Pa~! :.B&m:.o, 
Elenry, Pan1ino de ~~!1Za, Silva N11X!OII, Nnn!:!l Gan
çU..-os, Ep .. min~adae, Torre,·B-r.nem, Cllm!ll%'0 jl& 
Cllllh~, 'Amuo da Silftirs," B:f>:sa , Viria~, Pewra 
Franou, T•i:uíra Junior, Pai>la SUl~. Sov.ta. Mwd~. 
Díogo Yolbo, Mello Rege, Sil-roita a~ M11«&, C. Ottcrnl. 
e Tanrea Bu~, abnr-ea • wslio. 

Compnocam d~.,Oio a5 St!l. Serl!\o de MIIO&do, Allge!o 
<lo Amaral, .F4ulto, E•~rid;io~.lJu~,tlbo RM, ~&pÇlO 
c& Cam~a, Barbosa .da Cu=a, Couto, &nJ&llllll, 
C11Db.a Flgutil'ed9, Btancl&o, · 0~\, Lima I:oarl:r!, 
Conta Pint?, .Boaeria Cut.lcan~1 C~, J. <ie Al~car, 
Co,ni;o, Ploto LiJD&, P~dro MoiUC, :EàpLI!Qla, Folha. da 
Cllllh& t G!\nlotro do ~ça. · · 

FaliMo ~1:1. ptrti~:~u~ 01 -SrL -GIIIII Cerqtail:a~ 
eouie dQ B:o.opend y • Hort&. 

Lêm·te e ~ppro,llo-at u ac&u dAS su~a!l'.l~• · · 
o s ... 1' Sl:CUT.l.lUO df. <XlDla do aeguínte 

:llPIIDI:E.!ITW • 
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14 · · SEss:;o: g~ 8 »E AGOS·IO ~E. - 1862. 

EI;TMll::Li:Clltth'O !l'2 'WfA. I..a-:.tU, %)~ ftt.'I.QlUJ'IIO l:.LJii,C• .. 

nrco. 

. OE.Dl:.2 DO DIA. 

1111~ l>.L II:ESrE:u. E nxa.:1r,.L Gll:oi..U. 2>0 ~~~ 

Cont'<~>W. a 3' <lise:uoa;to do orçameni;Ó <ia ~pe:z' e 
!eceitn garlll l!o I!l'porio, co::n .. =w;.cl&.s &pjr.C'f~ 
M 2' di!!Ct~S!iio, a ::nrua a.s ço~ ll.ll _uesslio an~~ 
dente. 

V41. :o:aU. i mes::., alio lidcY.: e apoir.do8, 01 ~gtfult. 
artigos a.dditi '00:1 o ~m~du: - · · 

c Artigo nmeo. Desde <tU O o b;a~oo ao Dr~:til ~lll' 
o png~menw d~ Bllll! nolln om ~uro, 11 Tm:.taae ilo ~r-. 
tl:é:or, fies a sc;g, ..nni•oiio •ujeit~ b ~gr;.s scguü::._ t~! 

c SI 1. • O montant.l da cmi••iio tot.U do t>s.noo pocl~á 
•111: cic(do ~ administra'i'i!O Q..., m~m;) o.~. ~p!~ ~~ 
funclo diep01l.l1cl cxi~tentc OQ liWil COÚ:)ll 0111 mccu olc 
ouro l~gal, em l:a.m1~ d~:. mesma es~:ecic, oa.ml ~atr. co 
0!00 dillhclroe, u prcporçilo at:.to=~a peJA l~ç&o 
'l'lgonte. · 

~ S) 2." P~r fundo aillponiTCl entender-a a h& toa& e 
quslquo: qnnntia ~lliida aoo ~Jofre1 <lo banco, ll$6 
cspe.dcs ao~; guaillu no paragra?ho mteoE:lentoJ, etn
qumto a irnl'(lrtancia nilo a.:Me:t do {udo capital 
_ell"ecti'fllmcõlt<~ ~Zll.do -pelo& aeaiociHas. 

c !'I 3. • Aa noku elo 1004 e 20011 cmi\tl..U.S p!)lu•iz:~o 
C&'-'~al. ombvrn nal~nT3ia = ~Oial, ~ vonU!.clll do 
portsda:, •O::leute na tt~e=\ cl:i:a, ~ toda-ri"' r~~
ctlil!da.s c:o~:~u m~ !ag~ n~~& e!tarllea ?Ubllau de toao 
o Imps:io.-BilrliG de J!'aiiG. • 

c Em&n<l• ao lS 22.. - Contemplo·" o malhlllamen\o 
ila bll'Ho de Pot:.O·S~guro, oon!onnc o plano do t®C!:ie•. 
c..'l:onel do CQl:l'O _ du c~gellheiroa bnoce.ooí:l Vellow 
PedarnmrM, Apt-escntndo por c:dem as ~d.ena!.a. da 
Bsl•ia, nos 9(kOOOS inclnitlom nutfl wrbà de 4.40.00011 
para ol>~lll!lliio cl.eter:nin.&,~~ nem Ml'li-W· - C.u:miro 
Koounim.-A. Ch~•••·-l'ílitl" Tararu. -s~,..,; • .,,
.lt-~lqutinJ.-J. Jlg~.ieirm.-C. P~rl>nal1"d.-Sm-a Cllf"
fJ{'~ro.-Car~a:ho lhi.J ... -Corria do C014:o.-1l. J)a~ear; 
-.11. Frc!lât<a.-Bcnjami!lo-~ri~iiO.-Li!roll D114r·· 
te.-Cariç.• <UI Lc, -Larnt!JO Cofk>.-F. J, Fialho." 

.. Ao § 26 do p,rt. 2"-Seminnrios epU.oopaoa--d!gll-s9 
--e~"t;..lo H:Oooa pllt8. illnguei do edilicio e ordenaclo <ias 
lentas do •eroinu:1o do Caiiri • ...;..Doming<>r Jold :Ncg~wa 
.1cõ~t<~ri~c.-Fi9utir" d< Mil/o. > · 

c ÁO ~ 7• no Ut. :il' IOt!NSCilllt<r-se :- fitl!l:lcl(),~> 
as =barcaçõel esL.-nn~ '1,U6 fi2e~ " nnvoga9lic a 
~=creio ac ~bo:ttg~m l\tjetta~ !\0 illtpto da 1\1!~ 
rag=.-J. J. Hrnri'l""'• • _ · 

c Seja t:ansponado para 11. verba.;..Obr&l)~o-art. s• 
do-c~to o augmmto de S:OOOS que propllZlllllOS 
na ll' ~lillllls&ilo ã TOrb•-Capitii!ÜU doa:pa~~--..4.ra-. 
glh dflil~.- Diopo Td.i\o. ~ · . ·. -- . 

: A Jn&trlcull!o ge:al elos elinVll$ fÇ!Il)l'SI'-I!!I~h'!l $m 
cMII qubq!UIIIlo_, f l•lll ~~ cleglRgçGe. doll_ lllllibnres 
0 mlli!~l.ol, UIUtUlilàJ . U a.~u qlll! llerVirllo l30 
qumqua1:1iG 11uMr!.ar. COIDO 11 Jfi\lcl'l'a r.iltea do docruto 
n. !1,1110 elo 1• d.l Sdalo d•lasti,-SQ!!WI'IIIII MorinM.
-l!'Ar:ÍfiM Oriai,POJ.-.P'oquoo Vu•~M, • ' 

c 'A' emouia utl.P-1411 ~1011 !In. B~walafumhlt o 
OlltrC, depoiJ 4" ~·n•-lõl11.riti~lio-aoN'INOD~•M 
-d1111~e i li-; o dspot.l d10 PQlam~-ISil~ tll m1o 
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óimánt,o~~.··q~pàM'btm·ci·~ 
~a.~.&lmperte~;:-Crtu"Jl(I(JIIIs<lo~-~ . · 
c-O'~o- Oil:ae fll!IÓC',...íla c incmte·Pfu-~.de·eeo· 

llOlllia elo$ ~.ariidolé do ':!itado fica laeii.~ do ll•ii;a
mllllto' cbí·a.tolma utbanA;-Feli:l) ci<1 C~ti/14.-JC. Fran· 
.:úcu;~~- S. Carrtso • .-.,t; Chovu. - Firialo. - Jl.ap~·:o 
4i1Cíím#ro •. ~-A.: l•u'liro Pinlo.:.... Ci:rrl~-_ilo c~ .. to •. -
AltiNiiflll'tffirta.:-Sô!ctt;m rla Jlolkl. -1~ de J.lmc<ll';- · 
C-<Jtl<l Pinto."-·s.,l<lan~~. Jl~rinho, .- f'illtl<~ !'<!ouru.
y;-Vllir.'.U.-Cu~~r;....:.oli~•;r,. B<llo,-Bar!lo rt. .J!'a:<ci.
LÕ!It(l Dt.arre. -CiJrl<l•ll-:a- L.U:. _; B..,.b.,ci i~> C""""·
s;ioa- N"-""U;::..P. Jlt;fli:s,....:.;,..nqW~i>-a. -J.Jfildw·•ira. 
-.W' • . .P<mw;-,..Sarofrcz.-J.. Flfw"y.-E•ptridiao.-.Cr.· 
la:am;~"Amili'~ O»· Sir~,lf'IJ.~ilcir.c Cnoole4nli. ~ · 

\. ~~~=:~~r~~~=,-buinte llm:L!liiOa meno~ dO '!11&'~: 1111pêato.'l iDlitalifaflr 
impro4J!~teoa oaplua;.~dmla-~_ltl~-cR.o. ; 

. ~ of!lllun~•. neetr611 01 iun~c\oe ' -ifo· tan!lf~V: · 

c k ~ddit<Vo àpiJ%0~aao = ~· ai»ausrio •obt• o. 1m~ 
~t~ denomiJ>II® de ohanoellaria {<i ~b cio o:tlo~ • cba 
~dali) s~=t;,.oe ·; - Tmclo ~ta. chspo6Lçfio 
~r &.~.jt.-S<~r4anlui.Jlarir>ho.-JI'ar:iJIM (Ãmf'"• 
-F,..,rca l"Í4nr.r.. >-

c: t!:mendaaollftlgo ·aa<litiro n.IB.- O sovem~ iJO" 
dai çpl:aar u sob>:'llatcnltanta~~ dalo ecQ!letnht. fcitu 
D&ê~çi!o d~ ~çoo.-0 maia cGmo ~'~ acba.-
To.r .... So~t~en. ~ · . -
• c Ji'!ca det~e jl appm'!'à<l~ o ~ntato qae o gll_'romo 
llll~lll ultimmnflllte celebrou <Xlm o emprezano <I. 
l!:llnda:defen"O d~S; Paulo~ e q:~etum ~ :!illl eJ~.ellttal' 
a !l~ J'~ ~ eoncl~ito .Ws trab&lhos ds linlla fm-en 
dã r.lfends r-ro'rineis. - llcxl~o Sil•a·- - Ba.~ota 4.> 
CtiN~a,.....,J. C. N•bW...-Co•l,. Pinla,-B~rilo d:i Btl/o, 
Yi1!a.·- Jlartin1 Prar.cüto. :~> 

c Ao~ C5 da m<lti" ~ta-ee,- Senda s in· 
d~>.ili!~çi'.o r!lft~"" ! lci p. 6..'l~ c!~ 20 d~ A~.c il& 
.i.8!13, 811.. 979 de 15 do Sl>~bto de l!lSS, unl<!&me.D.I& 
pelo qa" estl ~ciclo !.W · o 1• JGU~"'-'t%\.' do pruõaD.Ui 
u;<!fcioio <I. 1861 a l~S, fiolmdo sem P!l"eito d!lolli = 
dlantc.--J. &'I .t~ • ...;Ca.la.;;ant--r•l1c!<> Tcmu·e~,
Jl<~rlim -.Frr~ncm...-c. JCa~•.ira.-Erp\nola.- Frli:l 
~ Cun~a. ·- .r~a .t•fre~,.- F, V'iat>no.- .Ribei•o ~ 
Lr.:.-Pm.Za s-1.- Ferrnro 11<> Yeig<>.- CGrlo• 11<> 
L11r.- Gomu dt SO<a,..-P. JConi:.---Swr"C"""nro.- ' 
Nunu Gonç~~u.- r;- R. BarCI'Uo.. - Sitoino Cl<H~I-
•"nii'..-BrM..!llo.-TdM:"tl B,.,t.,,.;_.lagu<>ribe. • 

. A· segai.Qhl em.ena. llW 6. spoi:.ctn: 
• S~o.-101 o'!:! 6S do lU't. 10 dA l'eaoitt;.-MaNim 

Fr.mci:co.-SiZt~ino Cat"alcanJ.i • . ,. 

o_ ,!!lp. To~omem (SiiHietO ; mryn~ro ~· 
aUf'l""'};-51:. l:~ideate, niic pc~o dP.l:ur de ~m!IÇ4f 
o m&tl ~ <leplorando q11o c-e 118o tentaue algimlll 
xedacçlo.na1 àupezss puhlioa~ para o !ot-aro exsroiclo 
!ltllomalo-motbocl.ieoq;~e •I• oomml"~ àeor'QIIIIl~to 
kdíet"'l (a;>olado•), Ui!ldo 0111 TI!JtQ o de!lait qll_~, 111'1 ~r 
oal1!11lado ocmulgor, ~wnr-sc-hQ pro?llvel'lll•nte 11. mail 
do IO,OOO:<iCOSOOO. , 

Se pea pN<:IU:hu tiío oOilll!dernel clcillcit tiv~cmoe 
ac Neo.~ t.oil ÚDPooltof, ie&e iii'O"IIV~Iml!n~ axeltul.• 
nToe qusixuaw ria poptll~N e o· t9ffio de d,;cOll· 
ttntil·lll, lmpqnd.u·1b.e ~ eirCttmMt1lnolae Qrd~nariu 
novo• c peaai!Ot "crlfioios, nl~ aoonJelb:l~la a tomar~ 
Illo·nOll' ~ai• po.roir:!cni;no:i e a &lito:rdi.I!.sr a dÇ!IDiJZII á 
receits, e nlio &ta á'ia~Ua.. · 

:Ma•, •en!lo:es,. ena.ontra·Cil = :naio f~oil de esoapu 
a MceAJid11de dEmiS ·r~dn~~· : ti! se 'Uoi.O O O Biil'prilG· 
timo, & o OOIISl1l%IO ani ioipado ào~; ·~ooo.rsos do fatu~o ; 
a nioga.=.! le~~O·'>l'\lclãmru: coniim aq'lillo que só no 
fntu~o pó~ jlt:ejud!ca~ I 

Eatretl>noo, ~e meio tão. SUII'i'S a e hawer dinheiro, 
tiic- molhnal:1o ·,.epparentexc.ente, 6 maiB- peroilliOsC' 6m 
6et:ll e!fcito~s· eooto=l~~ do qne · u oóntrtbu;>õ~•. 
qus.n~o. so- b-It~ óe ,oc_aorror ás de.!pezaa ·ormnttias~ 
(ApoJCI®t.). - · . ·· 

- . O -im'I>Csto.lilooma eleva'Go~ . ttíio t>--.'!e ·ao con~b-alnte 
~\11\S:~!)!rteda Slii\ tGndu,<l.ei::u i;;acf.{';l.co oapitnss ais
WP.teS IIOS·•~ee:- oanae~ da ·indnutrio, obriga talll
bom o:-po10 .f.•o~omia na ra.zio ·.du prooil'~e• doEs· 
t.ldo; e quando !1-'l.O~t:wcls.s _melli_o~iio, o 6t'~õv-B;Qe 
dos •triliiltoc- CÜllllll.ue, e: o Estaàooontiliú.a a diD]I6rm· 
-togrll lllm6ll;&. ~6 it.ns:_reCilt~s .. no .~r.t.o,-dab.udo 

vrl!S .o~·doa Vllldouroa. . . _ .. - · 
· O emp:cltimo, ~o .. oontm:io, :nmtem 's irnpml· 

·que o ei!!Fanr.mo ... ~ ~ auatt &_· oço.a.ct<lr .,.-_ fl'l" 

\

. ~ta.Jo-a awm~~~~--d· . Mo 81ia:f~~~--·-~ ' 
d!-nte· l\que.OOllal;ituo c =- perJ«o; C1liil&-;-·qu -· 
aiimdo'timplaa onasilo"llln'!çoda_dhi&i;-~!ia.outrai'· _ 

1

1 

inaonvenielllll em; multlpli::n' Q'$pSo; _e' 1mia -· · :. 
l.m~o6 a~ ca-rxoelr•.-~ · gmmos lliO pai-léf' ~ _ 
~miJo-o mal6-in:6u:!e~m. Entr.t&llto 011 llft!Oõl 
<lll dinda Cl!I800ll do t.n~ çm annc ·com l1o,-&S' operii~_ 
~· do Cll'I)Cllto; e quimdo lkmli&·118 ii~Je IOUIIIO- 41& 

1 
>mpta.-idi!DGia, <>e.lt&-Ae entlto <itla a I!C!IIma d011 illlpoit.o.f 
deatiaUm so }IBgaplento !!os jn:roil. é onpmoti dói-UD:' .. 

! 
!'O'~ qne a_.rtea deu:ou-~e .lo Wl\'U' .OO<n ct fim <1~ ~U:-
11:11 roc:urso uepopular a mcoDI.m~iit;·mu q11e tena~•-

l 
palio so Estaao oa aiCI'ificio• pcmu•neil.ta ..t:s clluà~ --. · 
- E' por il!oo, Sr. pte!i<leo.to, qna !Ú p11Pi ~ ~

oMinui.o.-., de gtii!t'fA, ou para d~ pol' ~ua u.tll• 
W& prcd~iT" lajl(lic:IW} d1m::1 os ~mprestimoi Mr
Til!IB:,cdo!. ReooiTet, pilré:n, &o QraelitG f!lll tem'poa 
normtllfl para d~zll! ordiollriu, ou p ... ~ ontr9t, qua 
pod.ml w adidu, narecd ~me = ProCea~to OO!l• 
traria • todo~ os pri:lcipios q~e devei.- diriaft ll ma:cb& 
do! goforn!>i illua~~ •• 

I 
l 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

O 5&. l\1a:rrrmo C:.llll'M :-~d.o IJ.11lllf.O I. ClOll· •. 
ct:~!ilo. • -

O Sn. To:t.aJõõ·llon,.:-Eu C:V.o 'l.UG j' era t=po 
ao sa tcrnlar·. w.eao. b:equenw o =rr.;go dcote u-· 
wlientc ~traordin~tio. (.&pDi<ldo:,) A W~J~pml{'io 
aos lllguismoe da no!!!& dil'i~a in~ e latetm 00111. 
o 'dr:; 11lC8i.ta An'll!W,.:) pr"'i'\! dt.c!l.dmte da!! - ~ 
!ices, ~9 rJ.t.ea j11r0s cb. divr.d.a fl1illttlllnk', • ~ll~ 
l!e llliU!temoa fi0%e3CCB\It'.) llllPO cwllto m ~ d• 
Loz;droo, aliO citcui!l!tanci•s g.uc de?iiD .fuer-lloa relleG• 
tir oonl'.1!1tll:te •obre ain>pmoaa ~ilt~d• dt tqo.ili'-' 
br~~r nscl.06pe::as G1>m a receitA 110 ~to. (.ipo;do,t.} 

Mu c:. ~::U;o GStll l'lllterl• jl .enc:í:d11; o pwaNi a 
6p~r ,,. tul;dlllllCllltoe dQ rofor~IU~ 1ob:to ~itoe S!Xp• 
ple:c;elltan& qlle a 1• oo!WDi&'lk> d4 o~&~)~ !1-
.llonr-. de apruettt&r·voo. . - -

Ull: SI!.. D:mrr.u>o:-Honr!l!htltja • 
C• Sn. TOI!.ILES B.o:r.rn : - 5echo:roo, orsmi:nr t:m 

orçsmento da <le~!lflZl> por tsl !órma. corteatB o puflli;o, 
que ti>CLu ~~~ •nu !lt'GTill~ rela.Um • !%1ll&erviçc-. di-o 
Ter~ ootcjtlo 8troprG em pmei~ aocGrdo com faotGJ 
qu~ ae t~:n de rulli.a.r ne~. Oll dw~ annoa Mt'Oil, li 
óbm im~mvel ni'io 1ó l'll'a nO•> como n.,ra Of go,amo• 
d~ J!3!l:et mah ac!iru~taloll, Seriil • pan illlo . pre
cl!o l!:t:ar de um& lll&neita ia1~ia.lt! do 16 a a~llllDII 
tc,ll do ca<I. um dos pi'Ulcipaat rsmoa do 1trviço, =o 
abd." a dB ca&\ uma daa wu r.lb!Wtul1 o qt:e !llpporla. 
t2mb<r.ll acreoil~ infslli•lli5 I Wpl![tG oicã UllllllmliOI 
ar.I~~:c:t ~.;no u ru.bticu M c1eeoClp31ll.. 

Em p&..ne alguma aa h:Ul attlngido eaM gr.lo clG ~-: 
ielçao; ~ lllllito m61:.oo -poà.wm01111é3 asl!irU a obl3·lo 
lt~tlllldo, •lém du cil!ioU!dadee hlhlltellkll i naturen 
mesmo do obj~~to, com coira:! q11~ uoa !iloc'IJI)OllliarW. 

.A a ~do~. deu~ MUI nu reme!!J~Ji das'iniol'll!ilç<!~ ou 
<l~ d~Cl.os ::l.ace!Biti.os oo ~IcQ.lo do !lt'ÇSIIl~n~. dG~noru 
proTOoiantea já lisa à.illtanoiBR qne seps.uáo a ciipital d&~~ 
provi.:eiRS, já. da f:s.lta da um pMSOI\l •llflioicntcmcnt~ 
h~billtacbtt!lS U'-e•ott..-uin•, ~íio obsto.caloK que n,;:;ç' en
contriio ~ paües a qu~ :t:t.D ~eiir<l. Dshi pí:ofdm qu&;Cill. 
orç:unentoo opr~sólltadt\'1 snnuaimmte ao corpo ~e·_ 
!•tivo lli!o organisndo• con:. oppl'llximK>'!e& dlllllaaiad~r 
ment~ larga~, e- tiiio :mereccm1 toda a oon&>lnçs;. _ _ 

Qall!ltto •e tr~ta de d.ietribuir os cmditol!. é sl:ã.:l ~all 
o the~~~uro e- us se:li'ot.li:iM C<ll11l(ll!lolll Ióngos. meia 
lll' h'~l!~lho de te~"ifioar o qu~ 'htõ de hvpotheUoo,_ ilo 
IU.'bitr!lrioe impro?isaao uaa d~olllltrQÇlÍes doYolumilll') 
doonmen~ <;.tlG ser,e éle l.>aso l J.ll'OpQsta. (Jpoi.o.le•.) 

-'ÜilÕ.s U$iu.; dD~ de distribllidOII e. ~e:ti~o' os. 
aooli!o~ 118 px11vCictàs, u thmollrlrias .xeél~ duu,
t:re5 O • qnQ~ ~e~ nQ deCUl'I!O dO· exlll'cicio <!Ol\h'A A- -
·Üi6XaQUàfio~ d~ <llit:ribta\~ s.em p:opyiiO.~to.u'd!!:!~ 
pezas aut~uada. - · .. ~ _ ; - . . · .-

Attlm.do!:.do, porém,·ao pro~so COJitinUO que Wlll 
tiC.o o me~o fua1111~ 110 ~so pai~, uma ~ 
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:·p.m. m1111o.i=FG'feita• da a~m~ovublioa,eon
~ .;'!'i&. a etl"ft:'~d~ que JZ!ÜI~ ~o lu- · 
i1ÇO. quudo JIIO dC!Bap!'U~1 b .ptincipae& ài:l!l.cul-
-~ qt1e acabo .!e mUUMxar. · · 

· · · · 'No ellhnto emztOih_Ueforms e pro'riaenclu con<em 
- - ... - li Oimbà' oom a1 elemftltoa qa-~zi&tel!l: 6 o 11ni<:o moio 

de p:ocedel' com aegan.J~ÇS, a da nlio a.trillcn oaalf!ri
(101 oom. el!Aios (!.ue poderiio cnmaUograc!OJ. 

Sendo lato awm, a qlteatfio mo recbii: a nber qnlll & 
melhcr oombinwç&, qu~ -à.argtll!met:Er o g<m!%'.110 doa 
m.clo. iudilj>tDD?I!d pua ""pprir u la01m1s d4 ~
mtnto, niio dl! ua plll' on\1-o lado 4 proa;glllidade. 

_A llaJ:tuira me }'ermitt!ri <::.ue em poucu palA nu e!l 
%6Sn!l!a o qno a eate -peito ea tom kito 11~a dou 
paizea cnjO& aemploa l1~S gciiritl •=~ lia· pratica 
i!elllll!aa i.na~tniçõll8 adlllinw.ntivaa o politicaa, 

No llJ!It!ll:la ingl9%, ~o é .. bido, !la dtw catagori&s 
de deapezu. .a. ]>tiineil'a c:llllpõe-ae das ii::~Cas o pezm.s
n~ka, o b qna~ foi applicado dlll!do o 1im do llCcmio 
p~&At.do o clüunac>o fnnclo coll!tollda.do. 

Eats Farto doa aerriç::J&, qt.e coneoponà.a i :I>sfad.e cio 
bndjet, não Ó tnjeita ao 'VO\o IIIIUW do parla.'11ento, 
Qw.lo OU~Oça D NlllO final!~:. · 05 commhsari01 da 
thoootlr!lria "":oruíio o banco a cont'.D'tllll' os paga· 
m~tQII u•u•e& com"" ftmdos priril~giaco~ d- a .r· 
~.iços, 1obu o que não ha :orbitrio algm:n, n~:n po•s.i1>i
lidadc da abna011. Qaan\o, porém, aos ou:ros eemçoa 
al:.bm~Uidoe :i dollba.'"llçiio pnrlamel!~ir, c que til"l de 
ac:r dcr.ados com o exce<!a;,to do fo.ndo collSOlid&C;o e 
Co!IUlO'IIlll 6Ubsl.Uoa, ess.s pockm -.!r a ~x.coaet' 1t11 pre
?ÜIIes do orçamento, o n!U) co=•pondmoxi. te =ig· 
llaçõl!l! d!lentadll:.. 

CoD1;J nalllg~tena 11ur.ca forao conhe.ni!oa O$ croc!j.. 
~ Ml~mlllltarell, ~ a ena 1egi~lsçiio prchibio, dnranto 
:multo tompo, diJ nm :a::odr> r.baol•to, o direii:l du trans
ferl!nciu de nwu psra ontrru~ wrbu, o unic:o apcdlm1ta 
lsBSi pnattm~nr a ;netffieien~a da;. dota~ Tinha 
e. &er .. prc(IOAta !e =uu de um.. l>ill raoLi!icati v o u 
np_;>Wrimtar do o~ to. 

Ora, ba'!'mdo nt11110 pai:r. clnas otiS! ~ tllll1naes do par
l~~o, além da i&oili<iade elas e<>n.OC2ÇÕCS extl:~ordi~ 
narias, paroceqne nada era m•u e:r.cqui..-õl do IJ.IlC &lCS• 
:;ricta ol:.l!rfa%1oia d~ts. regnt., 'KlltretaPtt~ n=ercns 
for!lo U111U11 ttaa•gr!l86il'!&, 1penrda trn:OliUÇiio tom•da 
de !e to!nar <!~pCl!ilente a fucs.1úoção doa =iiitoa do 
Contrcl'lt' do th!sQnro, fnuccionario qn~ Eó pM-!> ~'!r 
u~\ituido 'rtqui.>i~ clu clnllJI C!ll,aa do parlati:ento, e 
•em oujw. ve..-iSca~ e eonsentil!!ento ne..hul'lia ord~m 
d~ ilesp~:o~~ d«e 1or =prii.- p~>lo bomt'Cl l'Ot conY. ~o3 
oreaito• wta.cloo. 

Tl'lltc;n ·l e U>ti!o à o regt!lorlsa~ a ad.m~tra~5o nesta 
plll"te; C!OD.Oidon-•e oomo e%C<J!>ÇiiD de regrs " nmit~ di.ll 
ttml!fort'Dciaa sóm•nta nl!!l orçomco.tos do9 min.iJt;riooo 
d• guerra o marinha, com E ~~UnJa de ae,~lll jWitili• 
c:ulu na pro::tima •ea3iio do perlame-nto •. 

Em 3'nn~, de !8!7 al834, o go~o ~topprla sem 
formPlid11d0 alguma o de.Gcit das TW:bW!; e •ó;nente n., 
Jei db oonta! d6DlOI!&trll~a OS ausmentcs que Do Cl)rrer· 
do e?.croiclo ~e tl:rn~rl:;o uec~s~r1os. Con.o alé:n diuo 
o "buàjet compl1!lba·-BII cio um pe~n•n~ lltiDl~to de di ri
aões englobllllcio gn!:>ds oru;ntidade da arti~os do dcs
)ls::a, acontecia que o géve7ll0 de facto di•punhl\ a .. 
:f~calclade dOll trsnsj>Orteo dcl'.tl-o doa vasto~ limites à!I/J 
l'!lbticu, o _ao me em o tempo dos credites oupp!eCl'lllt'>· 
~ •em enes restricçõ-:e o ~dunnidade>. 

A lei del83~, 'lue!ntro~uziq o eysloln~,em espaoio.- .. 
lidada prohibio O USO dos Ll'all!'portas e Cl:OOll 05 Cl"editoa 

. _ ~u;~plemontnre& oc:n gr!Uide limitaç&o o com aa forlllll· 
lidii<les qua D68 repr~dnzimoa ntlll~saa lei de orÇIImWI.o 
:!e 1650. Fiocu a autod1nç~o Ie;al.rjDgida. aõm~nto QO~ 
•~niÇ~Jf lnooriproa uo btldjot, o onjo~ ~~~901' fonolll 
$'lll=optinl• do TRriMçlíil por clronm~~ta.ucit• indeptnden
tu 011 vontade da aülníatraoila, o pr.ra ptcfQJlir o 
omg•n~ clevl~·lO lru;orl: 1111. lei àll!luft 11 11om~ol&JIU'II 
dea1o1 aonl~• a 9-~c :..o rcfori. 

. ·.r~do Isto. fol !ll"rr.do pG!o unmt•uc;;n-~11141 ~e 18~Z. 
0 Cllreito doe transporte.~, O conjnnctaUitll.tG O d~s c.:&· 
ditos ~upplemoJD.tarce, fottia conCildidos 110 impeta.ior 
sem limite&, abollildo-se ap;!n~a O! c..~llitos co:np;e
lllilllta.ns, =111' 6& h••rilb tornado de&u~ ~1sarios. 

· Finalmente, pmn ~dvrm~~o do a1mo pll! ~nao o governa 
ll!llllllo!Qll ao àiNito da al>crt~a doe creditos supple • 

JDmhru e estnol:aillariOJ, .!ioan<io eom o àu tramfe-
ft!>du do m.oào o m~ aa~pl.D. . ·· : . · 

CCltlp:>IC!Ilo~ agora, allllho1111; u natag01111 11 incoo
venlentlla a~ QaQa run cle.teS npeililllltll&, àao~~ir:!:.-
arabcMI a nmedlar u í..:hta do or-çamento.. · 

o cliroilo das'traD~fetllnmas tem -o DNil'it~·i:looaleltz,---· 
?el d.e_ encerrar o goremo <hn1ra dos lillli~~ illvari&veit. 
_do or~anto, tira-lhe toda b poatibilidade de e~e~: 
oa ~ditce vot.dos para ~a tllinisterio, e por co
qnMcia o algarismo total da despe--...>1 fi:mda. 

Elle obrlga. o go..-erno a~ t.;daa u eeon~- • 
nu v& bu, em qu.G iuo far poliahei,-amn de vil' eu>, 
I>OO<:O:m> dM tXl<lllOil fa~r~cidas, .'I'Uio 'J.~ Dio tem. 
atbitrio • .Al~o. cllioo é a:uail co11fonno a log>an únbncein. 
qõ~e em VGl. d~ at•rir~Ga ad.miJlÍl!tr•ti'fmllente c:r$dib-

l 
. no~os, ac hmce müo dos excodcutr.a dllopolliv~ <!0<1 l'-
vot.iiOIIllll mesma !.si. · 

Eis agora oa aaaa ineon~;entet, qnanclo am~gac!o 
1 iao1p.damonte e de uma. mme>u i\lilxrit.!la. O neo dos.-
1 trauepotte&, P""' •o, :r~:J;U!•.r ;, incfrensiV'J, 6 U>.Üt&r ·qll$. 

I
' tllllha l;:lgar em l11D renodo .. ai~ntado do exe:ci~io, por

qlle, como ope~& •oh te as oohm on 00011omÍM d~s aer-

1 
viços, a e:a:ir;ten~:a destl\a •6 fóde ser ftGUtl.hoolda e cal
culad~ muito tard~. Tento i~t.o éaAim, qõ~ao proprio ~-

I
. ~ofrsuo,z, que ultimamenteprecomEOt: e~te~ystemz-, 

tinha &.::~tos e.~~tc.i<Io, pel&lei ela 1865 e deerato impedal 
de 1S66, qt;o o& ::r~n~p~r' .. t.a 5ô r.et"tiriio para cobrir o& 
BXMA&os das d .. p>trut no• der.a.deiroo; mezf!O do uercl-

1 eio. Emoragado• antes c.iisro, ha'<Stio. o g:~ve incon~-
ll., :=.icnÚl qnoos mini>tro•,cl:l dei:ariiio d~Hdmardu~ 

necesn.rlaa, gu fariio ec(·llamiu inoxmpa\iyw co:u c-
... bem do aervi90 l'.a.-erbas da quG houTe•oorn prematura.-

-~ ~tmtu dC!IIvia:!O os fan~a. con•iglJJ!dOfi, 
i Portuto, app\ieado &l>m limi\o u0 ttmpo, o trr.:upcrta. 

l ~ perigo110 e ::~b11•i•o; o cem limite de tampo, é um e::tpo
dient4 Jemora.do e illsnfficl.onte p>ll'J. oe lill9 q_ne !Kt t
•m •l•ta, l!ê niio fôr r•nnido a algwn ont.:n mAl~-

! O nobre ds,~>ntado pela Parshybn qtt~ fallo:~ iObieuta. 
, m~teria o.ntes de ho:ct<m athU>ae-1!1• tl.lllb913l Ollb:'o de

foito, o da fa.eilitar" ~nanobra qoo ;><>~ TW~.tnN oa. m.i
llitt:oo qui:ocss= ecpreg•r na lirga--:ltação do5 o:çe
lllentc,, dotand~ cvm ex-5i-talargn~ algnwtn "ltbsa 

. 0o:1m o d~~&ignio pr. nn_ editado do np~lit:t.r a.a. tO bras •. o_ u
.tru de>Jp!!~:aS em qu.o o corpo legiSlativo desej<õ&$6 ma.rr. 
plll"~!tlOII"Íil. 

JIJ aa euligc ~t!C!l !mrorta!lcin a semtlb&Dte obj~, 
po;qns fora proeisc admltti~ qno os rspTetmto.nt;,s da 
JlRÇào, cnja primE in lx:enmbe!lcia eon~titnoiono.l 4 ell:n·
ci!l..r e li&eall<o.r o di•fe:ldio doa dillh'liroa pnbli~, 
•e o•que~~IGUI doeu'lllpl;imento deti!o Ílõ:lpo:kllt.-clGver; 
o 11%!~ neslll. hy pothuo D;o haveria. pla110 al g~m q10r 
fo~>e oomplet~m~nte •ffi~az para proonar o sbn•o, ror
'llle Dão haveria govemc. repraae::o~ti9o. (~Jl"iaclor.} 

Pelo que uepei:a aos orec!.i.tos lllpplementaru, efk._ 
têm o m'St:ito de =t~lcl•o:r com b.cili~ade, p'l"01%!ptidilo: :~> 
em qualquer tempo, a• difiiowaad~• orinndu da• im;:>v· 
1ei~õ•• dC orçAmento. Potém e:.ts rce~ma facili~r.de, 
aeohores, tenta as l::li!ailtro8, cnja nat~ralJ!tOpllceíio b 
J.ii.c r= di!llitl' dua d~pczu tlto~'O que 1mpcrta. qno· 
se t~gcto o c:edi~ qlll\Ddo é t5o fKcilomGiode ~t:ppri lo!" 

Com o systm:ca <!os credites nnppleroenta.tes, appli
cndos ~em aiJ!tincçiio a todes as o;er~M, o eq_tlili'>no do 
Ot;lAOleJlt.., é impossi•d, a fi-=~~io •:onUAl ds. ckopcza
torn .. -aa. p~m> illtllliio, por~uo· ellce podem ~l'elll: um se-, . 
gnnd~ orçamento !!I!llÍto diffcrei~to do primeiro 1 e 65m 
outro paradeiro no oec. augmcnto quo nio ~eja o criterio· 
e prndeaoia de~ ptvprio~ IDlDi•~roe. Basta que H incll111-
-.Jma mod~ta ~ poquena conaig~II~D. no or~om~nto pan 
grand&.> serviços qne s~ projecta; e eue inaignili~te 
l>lgD.riHno, qns !WISOil qnaai àB!ape:cabido,. to1'l1lU'·II!
hr. o nndco c!e andtadu IO!Il!lliUI ~br~p~atas pelo~õo 
nr'<llto~ ltlppl!>~nentatoa. 

O:s, aa11hNet1 nll<l!.c awampto,· todas ae pt(\'ii!encl$
la~~:iolat!,~a dava:~~ ~ar proventiYi111 potqtle eeri" Üllpo<a
liY~ rtmodlar l.u:toD OO!llllmmattç• duc!e lo11go ~mpo: 
o rOApOlllabUllllõ" oa mid<1tr01 por ~taaa elo !le~Speaalli 
qno em ultima aualyee for i<~ f&lta1 011m G iat~:u~o d11' 
bem pnblloo, e eu}~ !a.dcam!JIIplio toriu. impn~tlga.,eJ ~ 
l)leamo injnata. 

Modlfic:!clas, porem, oa waaitol suppll!l:l)en'~ =~ 
Bê e.~hílo no~ ar~igoa edditivos, pcrd~m qaasi todoa c~ 
eeus incouvcni<ntes, oomtanto <J.Uilll Jl~mcm<llatnra aei,., 
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~rg~ com ri&W, • t61:0JD~ã a. Mr:dçoe q1111 
fC~mA.IOdlllbal'-~ ~ a tiMe .clüiliili~. o 
llio OllttGeiloln'e ~j!l eus\o ~· jg~ o~ arottiio aa 
.llilDiblla~. ~~- i&ao fió& eatrep ao al.n 'l'igl
. hDciacll!Oi:lpol111faladw,-queD-1tlllqufloci .-s-

. .IIO.aa~ . . - --·· --- . . . ·: 
. ..A. OO!Dllllaaio t~' lie-hl&l.imi~.ao t\ eat.ttat:i.:!Çlio'cloi 
~~· tUpplC!IIm~ne, e uii.Cla 111ail hClu.._a &<lerei· 
·llllltaio, le peW ftSÕe5 6Xpenclidaa DO l(na p.- niio 
jlllsane prud:.ute a4dicioõ>t.r lhe o direito ela. ~
~,. o 'lll~ ' i~lmante iMJlto de incolmmlOJltel 
1111dc:i pu\ic:cio pelv modo qua foi illdiaado. 

E;~~.,.~~nto -~ e!3 wo!tllll a.aai:D ooneebii!a ap
~~ olgaUIU objoe~ea @ lla~lll'Uil oiiam~tts1• 
11lell~ QPl~Ctt&, e Wo_ ihesmo prova ser a ma'bot oombi· 
~o qu& r.e ~i~ &OhSr en~ 08 alrit.z111 e:tremOI 8 
mla.t\'01. . 

Rece!lo ~~ qu• c:cveta demu!aà.ameule os lllcioa dJl 
-eçio acU:1iDistn~:h-a; e eqonhs <> t~uo • cont.in-

-~u FOidicirsu. llOII n~ca publiOOll_;_ ·outNe a 
-llahAo nliciámento buncla,deil<ando ao~tir abrntataa 
~kll .IA protuil> e de!per.ücio. 
. ""-_pr!.iDGUOII obHnll11i;q~ o .-egimtn doe credito~~ 
-~~ 'ripcr.duran\11 18 lll!liQa Da lagial&l*! 
&üoou aem nllllhUmoutro meio auxilia': e Hm cbrb· 
.-r a nol&ma~ contra. ai auu 1111trieç&ls ; que o t\0• 
tllsl i.mperad:o: con~Wc.-se = o ria5 uandnenoiu, 
;t~tu:ois~.to 1iOII prim.ci;:os ; (, que a ~.- ce~mmiui!o 
~l"erooeu ~boa ~tes rect>tSoa IGQnidcs ao go~smo , 
&illlltAil~ll s6mell\e oa =ccl:iv~indis~a,-m a cada 
um:aoUA. · 

~011 •IJ!Ulliio& peç~ Cit1G at~ndiio • quo dn-ia por 
1110\lo tempo nio tl!te:llca orçt.~~~entoa pre;>arae.os co111 
a tl:AO~c!io que 6 :~~ees,saria Jatll 'lne poumu iõilplit 
}l(a maill 11$'ISB~ 100 po<lu txfl<!lltl'I'D uo tiercicio da 
faClli<iade a~ ~rideuciat ..,tire a deG.cienei._ du quotu 
1\1. auu >.cia clao Q&uur.~u, e qne l f~rç• ds ~trndnr 
am.r.Uel~r abuaua, con=O! o $oo de par.Uysar a aé!:ni
llil2tyiW, o qut 6 Ul2l m.J. não m.uoa lsm6n~orel q;c:o 
o.outro CjUO 30 h...e. _ . 

. COll,.iudo e111 'l"e o utlgo ..lclltivo •ob=a 114 tranafO~ 
~Cilll a~ll·ee todígido par maio quo1 oe niío f~ r inl~· 
pteta4Q co~. boa fé,P.,.iurla miniatrarpret.c:...tos l ino'b
aenallcia clo~itoquecoll.télll,aeo=iaoio j~maodou 
i llleSII uma. em611a ... para !i:&v o aeotido dal'f.].a;ra 
•obra•• Crdo, pela, qna p)r ora nRda mnisnoi cumpre 
fue-r auto! rospoi;o, attl 'tllO n ~:<:perifln~iu, UJIIea me&tra • 
nftttt mattdi.•, nca rcv.k o 'l~ <rnm=u• llind• 
molhor11r. ·. 

Sr. pusid~te, eu 03pe:o q~ o go"Nno, q_t:o pelo <ir
~ llo :=o'b.-e m~tro doJ nogoclO$ ca!:mng•l.l06 aceit <ln 
'- emto~a oou~Y-te l e&bo:&gam, não~ar1 claau· wr .. açllo qu l\llt CO.IIMto &enM· com 111:1aior cl.il(l:'l~o, 
• depol& da ~ to:nad.a a paaa a ~~ as oiZJU oon111· 
il!«lldlõS ~obre o porvir daa ludt!!!tria~ Í!1ll1'itim~u d~W 
paiz. (As>oi<dot.) ·· . 
. A' primelB Yiats, KDhom , nnàa ~- mais claro, 
JllaU •e:dadeiro 8 ~oaedentl! do qn1i s aerle dll •~g;J.
In<~llloa econowcoa que ae in~oea A prol ela 1.dmisaio ~;) 
p&"llbio eatrangsiro na na•~g<çii.o ~Mt'li:a. l!:l11. b&· 
!ate• oa ffi!te•, faa\lita os transportes, anrte Oll 'bene· 
.6alco da c:onouneuoia em lo.~gn. <.lloaJ.u. O n <>lml !\Utc.r 
da G~:~ettda ~:~ada d6U:on a deoe>jsr ll!l'lt.c pcnto de vista 
da oau~a que def~nde pot um moio q~ bocn o "!cn ta· 
ltato e atton~ um• g:~ando applior~iiD aos ~\ud.os aari~ · 
ela· nouu alimillisttaç~o. {A.poi~~a •• ) · 

Ba. potêill, \lu:r11 iaoo da questiio mai9 g-.:s.~e qu& ao 
per'de de \'ia ta; h a <:>11tt& ordem. de con~iiim>ÇlS!lll !:laitl 
elcva<iu a que e11m~ alteni!~r. A 'l'a!ltag;m do· obter . 
!cotos blll:awa .6 tz'~&Uportea a.bundru~t01 e faaola não é 
&!i cio ; 41 da millter qas essa YIUiiago~n D!o aa.li'oqna o 
lluQllOl.,iAlellto ào tnbalho naci=ill em ama ela sn.!' 
1111plmv mst. inlDONDkl; ql>.~ nla ~~niqulle o gu~ 
g~en de 'llllla indui&rla que 6 o primeiro puoo na car• 
nita do Oll~~diNli=antomsrlt.imo a que o Br&r.ll boje, 
11m pmoo,ímtoto do ~~~ de'ii.oo, :~fo deixu6 de aa~i·· 
nl' III&ÍI 'arde; i>Jf 811& 'f'O!ipãa geographiaa, Pl!lll 1Utll• 
eima e:d~u•i'>o elo ~en 1it~cl • . pela riqucu ela auu ilo• 
nst.s, e oulllla cb:eau::Jtnllciu q,11e lhe eatio apontando 

. t'V& .• gtandc ~~~~~· a~ naçl5u. . 
· · Souhorea, CO IDO 4 .ftonte nnl.:a c!a riqnaa nti. no tra
b~lho iAWlligllD\41 do ho=aj<Ocaà.o por bo111 i:laii.lni~ 

l. 

. . 

. Ç><Sea, ~u.·populaQio ~ cap41cia.irle-IJ!~ -ts«o· 

. 1l10Tft a.~ apM~ SOcrliliiOIIIJ, maltiPllcu. aa !orÇ!I'I pta • 
<(liOiiv_u,t\ a~ir !l1inU .ele. ~q.lúe.xpavfliil.e·IÍia!S 
luontiv~ do qüe u .. ao. \li~ •llb~ . 
Cif~·~·I!OI;_IJ."u bto. ~~&u~' t.IÔ. ~. bar!: 
l.ol ; . ·a lai de) l""P'*' .IOólol· e..Uge·qu1u111&.Ctl 'IIWII · 
p~ IUiljllll.em 1 pri•aç&s, Je íir>I'ÕI1hlo.ioaar\ficica . 
iilim de~~~~- aodt4oaçao i.QdUÍi~oo iio pai& a~-. 
bt u b~ du1111 futllra ~a: j.opoicado•·f. . 
. Iate llio ae aleu;ya re~tl•an<lo· aa ao trabalho n~•l 
a prot.Cfio q~:e~lhe1er lud1ipell>ll~ei; deii~o doaliiDl~ 
J.UO'Ieb, aam coavihndo-ee » ll81 ;:5jj~IIÍnaD~t a 
rircal .Qpo.riar-n aind:l daqoelld rsri>o.t. dll trsllà~o qae 
ll>tio_t\0 ~ ci» :.llllldwa e reom:r~es do pall,.e &to 
pelo ~co ia:tdlll.'llento Qe qae NUS pr~ lio .lll~)DO• 
a-no1. . . . . . .- . 
. Eat& politíris, q9 a!llmdina a nsci~n..ticlítde. u 
C01m020litisn:o , ~ C:S ~ prooiooo~ ;l.o fllt'lllO a ·a1~11~ 
mo nuwg011e bzl.,eéliatsS, . .; preclaUDon~ &morena 
da qo$ t iW! eido wgtüaa. em todoa cs ~=~ <~ in!i to4e 
11 ~wiaa go_T~rn.,; p~cniio:stcs_ ~ ei9illMd~tM• ·. 

QUD<lo. a"ote- u . a lállioria com o Jim ae acbu o .e.: 
grecto da a~ tlu 118\)Õ4S qr.e hoje 6pio ~:!<ente 
Cio m:mdo, GDCOUtra-se aci> fórmaa di~eruse n liaW 
eempre. a prote-'Çiio eo trabalho n:lcitr.lal ~~-~ de 
progresso a ugrand!CÚI!.ento. ::õ ~''quo ellaa atón
gem o grlo enpnmo do deseuY~lVÜ;:l:%1:~. e ~tn:em·ll9 
J) .. tanro forte! paá ·lom to .peito Jereobf!rto, ' qoe de!
~= • s:Duui-a:a quo suvio • rcsgu.:uda-lu M• 5eeulot 
a' •:111 úaq...:za. . . 
· O Sa.. BuÃo 1:111 llú11.0::- A..s!im pr1Uioo11 11 .la&l&· 
\erra. 

0 Sll F. 0C1'4tt.t...~o;-Nsqoellt• teust>CS· Voltolllios o 
!lllllld.o pnfll OI<S<U tei:;IJ.>O• ; r.ão tinbamoo il.bunill&Çio a 
·gu, maa de l>'&ito I · 

OS&. M.u<Ttmto CJ.no&:-Apob.tio: ê ~ela-i&! 
O Sa 'I'ouu-Hn~t' ~ -:&n\rc 111< inb•t:ria• aompr• 

t~vadBB â ucl.çll&lidade, apparoo~~ em pri:ne1ra llnba 
a da lllnegsçio aatre 0$ pat'OI e u ~gc<n5 intoriorL'II c!o 
ll&i:. Saba-ac • di.fiic~l~de qno t3'l: o govel')lu inl{lC% 
êl!l-re;ol ver-~ a propG~ ao p;u!A:ntllto s. aboliçAo co 
pri~ile,glo <à o..b~tsgom, qoo t elllonla a~ l."fw;do da 
rabba Izl bel. 

A pri=elr11 leitnn& do bill elo Sr. Lnb~o~l:~o,. rc~a-· 
~GDÕ.O O fu:>otO &Cto de ,_,egaçio ele 1651 (\0.~ deU ' 
Iilal.atena o ocepuo ~c e ~ e o im~o coi()IÚal, tez 
a Cia~ c1a l BiB. Couceaeod.c 4 ban~ira os\rangtir:a o 
tut&,Cll(o do> :U&cion1161, q11AndO jl oio pre;»nio-<l.a 
pN~<~~o, a ea:,ot" gem toda~ia foi reaerud04 lliio obs· 
tonta ~ IIOS!Il o~aii-) os U.querltcs d~~ostrsdo 
da !llaneita mail p;>&ttiva qna l1àoo h~•;~ J:>Gtigo t111 
~:itt.t·lho o privUcg!o. 

Foi 16 er.1 18~ qwe ~ dmittio • C<'ucurreo.o!a ts· 
tu.11geira, qll&lldo o ~~<.ao e.U.'fll bsll4 corto elo q1111 & 
OOncndO el:A illuaona. A Cltperie:u:ia COIIl ~~oiloo pro• 
TOII ~11e o er•, $)0rqUS Xl&~tati!tica dll c:~botaj;ll!ll b!i• 
t~~ <lo l~õ7, eobre o mo'l'im®to total da a; ,000,000 
de t O!l.elt du, a u.uota !>6l'teacooto ».o pnilhiio tttrllll· 
geil:o foi lil8llO~ <i~.1, 6 %, ist:l é, ~o,ooo Wllcl>1~M. 

Oa :Eeta~oo- Ullidos, que ot:DOA ace\t5Jiio o couelho 
do CQl>lltitWrt.m·w ex~Ja~i'I'Ame:>!:e agricultor<& . quo 
tra,l:iío de e;.z;eL'cit...:-•a lrimoltan<emonte el:l todas M 
lll'lU da c:itilis-.çlo, n!to ~IUillirõ.o ·A ~~po>iç<l" ao.· r ecl
procitàdo qu~ lhe~ foi fa!ta pola lngu•tert• l limiUnd.o· 
ee a algt1t11U Ooll~õea ao q,ue toca l \lfWogaçiil> par& 
Caliror.Dia em trooa ci~ ottlrllli psrs o rio dP S. Lourenço. 

Nu IIU~r\saçl!oa daW\a pelç cQ.U~o aos ptcoide~tel 
a.~t!l Npuhlt~a pnrl\ oiierecer~l!l f-..,.,r~ 6a bancll'll'lll 
àal potiU.cits qõle tz'A~ILIIBtm oom lib!r&Udado 11 n~v~g&• 
ç~o an:cricADD, foi ae:::~pra por lil•mllla ezpreua fi!$U• 
Taaa a cabotag&!X1. EGtr~~•l'to ta ha !lO'"" quo 11t.d& 
<'ineaee rooaiar q ooll<lntronda u11. ette de enjot illllu
merc.l~~ C3te'leiros ~m 31l.UU~t:lta 2,000 ssa..W-, 
rcpreacn\all:lo ooroa c!e 6;:0,000 tau.elll<la,. 

Á FtiUIÇII ma!lte•3 igõlalm8ll\G-o 111l11 Jyste=" PfO• 
t ector lle ~-bo~Olll, iniciado por Rll.llrlo~_ue l V, forll&.. 
e.~do JlOf Col.bert, a amplli.do Pela lib.lral õ~vo}n~ ~ 
1789 '11111 'Dela primeira vw; tGrtton. _o.a..<a navegaÇUC? ph• 
vilcglo u;olu.'liYO doa ne<i~ f.,.,c;12011, uoepluando -@!• 
~e11te · o• -heapr.nhóeS ·o ssapolitaucs, A qn~. o pa:.cto 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1910112015 16:17. Página 6 ae 14 



SESSÃO EM 8. DE AG:OSTO DE 1862. 79 
dizer o nobre deputado pelo munioipio neutro • .l'l:ao-. 
trata. de augmento nenhum de despeza. 

O SR. MARTliiHo CAMPos :-Neste orçamento 1 

O SR. ALMEIDA PEREIRA.:-V. ·Ex. me ouvirá, e depois 
dirá se ha ou não au~rnento de despeza. 

Uma lei del858 determinou quesedéese aoemprezario 
do theatro de S. Pedro uma subvenção de 48:0008 an
nuaes ..... 

O Sa. MA.aTill( FaAIICIEco :-Debaixo de certas con· 
di9ões que não têm sido cumpridas. 

O Sa. ALMEIDA PEREIR.o. : - Eu quero apenas expli
car a razão por que a ocmmissão submetteu á conside· 
ração da camara esta emenda; não entro na· indagsção 
se o contrato tem sido ou não cumprido. 

A lei de 1858 mandou dar ao emprezario daquelle 
theatro 48:000/1 por a1mo, á razão de 4:000/1 por mez. 
Em todos os orçamentos anteri•Jres nunca se fez menção 
desta verba, porque pagava-se com o producto de lote
rias que se extrahião annualmeute. 

De certo tempo para cá entendeu-se que se devia con· 
signar uma verba no orçamento para satisfazer eata 
subvenção. 

UM Sn. DEPUTADO :-Adiantada. 
O Sn. AI.l!IEIDA. PEREIRA : - Mas o dinheiro tem de 

sahir do producto de loterias. 
O Sn. MA.nTINHO GJ,nrros :- Tem de sahir do the"' 

squro, serido este indemnis1ldo defoia por loterills, o que 
faz muita differença. , 

O Sn. ALMEIDA PEREIRA : ..:.. Sahe do thesomo, po
rém tem de aer embolsado pelo produoto das mesmas 
loterias. 

No orçamento que se acha em vigor, em vez de mar~ 
car~se a quantia de 48:000S, segundo a lei de 1858, 
lleterminou-se a de 41:000/1 ; de fórma que, tendo-se 
extrahido loterias na razão de 48:0008, e tendo sido a 
sua importancia recolhida ao thesonro, o ernprezario do 
theatro não póde receber delle senão 41:000/1, ficando 
7:0001 sem que o thesouro possa delles díspôr. 

Agora o que se quer é habil'tar o governo a satisfa"' 
zsr aos compromissos tomados pela ld de 1858, isto é, 
autorisa-lo a entregar o que se acha recolhido ao the· 
souro, e que se deve ao cmprez;1rio do referido iheatro. 

O Sn. PnESIDENTE : - As observações do nobre de.; 
putado serião muito bem cabidas na ll' discussão; agora, 
porém, não me p,areca terem lugar. 

O Sn. ALMEIDA PEREIRA:- V. Ex. fará o que en~ 
tender; mas eu não vejo augmento nenhum de despeza 
nesta emenda. 

O Sr. ministro do imperio, informado por uma repre
sentação do mesmo emprezario, disse que com effeito 
havia engano manifesto naquella. disposição da lei do 
orçamento, mas o governonão podia. pagar aquella quan
tia em vista de semelhante dispo&ição, que era pois ne" 
cessario dar-lhe uma solução. . 

A oocssião mais opportuna creio ser esta. 
O SR. PnESIDENTE: -Mas o regimento se oppõe. 
O Sa.ALMEIDA.PEREIBA.:-:-V. Ex. fará o que en~ 

tender; se os membros da commissão, porém, só agora 
é que apresentáriio a emenda, é porque julgárão qne 
com ella não se augmenta despeza, não se faz mais do 
que levantar do thesouro o que alli se acha depositado 
para entrega-lo a quem de direito pertence, na oonfor• 
midade da lei citada. 

O Sr. lllarquez de A.hrantes (minittro do1 n~
gociol e1trangeiros. Profundo silencio) : -Sr. presiden..;. 
te, continúo a desempenhar a tarefa de que me encar
reguei, de emit\ir, durante a presente discussão, as 
opiniões do meu nobre collega ministro da. fazenda, de 
accôrdo com a opinião do actual gabinete. 

Acabo de ouvir o eloquente e erudito discurso profe• 
rido pelo nobre relator da primeira commissão do 
orçamento, e qul\ . teve por objecto principal combater a 
emenda que eu havia. aceitado, relativamente ao com~ 
meroio de cabotagem. _ · 

Concordo com o nobre orado~ em que a questão não 
é simples, mas de sua nature:~:a complexa. Ao que pa"' 
rece, porém, o nobre orador não attendeu a que 11 emen~ 

~fuêP.,8~1}11 autori~a o governo a adaptar. medidas que 
meroio de cab~tãgêm~t~J}/b9l!L~~~a.E_e~ecido, do com~ 
que parece de attender o nobre orador á-êir~\iml!~m.~~9-
de que um membro do gabinete, aceitando a emenda, 
teve a prudencia de declarar desde logo que aceitava a 
autorisação para uaar della por ensaio e conveniente
mente. 

Póàe, portanto, ficar tranquillo o n0bre deputado e os 
que como elle pensão. O gabinete actual, se tiver de exe
cutar ou de exercer a autorisação que a cama:ra lhe der 
neste sentido, será nimiamente cauteloso, e não adoptari 
medida nem sub~creverá regulamento algum sem proce· 
der previamente r. os inqueritos e ensaios neces~arios para 
que em vez de utilnão possa ser perniciosa. ao ct'mmer
cío do psiz a medida de que se trata. (M~<ilos _apoiados.) 

Agora vou 6ccupar-me da materia em discussão ; 
vou pedir , solicitar mesrr.o instantemente uma medida 
efficaz para que poseamos ter lei de orçamento este anM 
(apoia.dos), para que esta iei possa passar nesta casa, 
e ser oonvenientem~nte discutida no senado. 

Vejo na multidão de auditivos offerecidos na 3' dis; 
cussão que, se não ha intenção, como creio qu.e não ha, 
todavia elles produzem o elfeito de frustrar a. votação 
da oamara na 2' discussão. (Muitos apoiados.) · 

Eu não pleiteio aqui, creio que a cnmara me faz 
a justiça dG acreditar (apoiados), a causa do gabiaete 
aotnal; pleiteio causa mai~ elevada e de mu\to maior 
slcance·; pleiteio e advogo a cRusa da camara iJ.;,s Srs, 
deputados, do senaào, e o qu( é mais, da iórma do go .. 
verno constitucimal e represç·ntativo, que temoo adopta· 
do, e de qnem sou filho. (llfuitos apoiados.) 

Se contio.uar, pela s• ou 4• vez, a pratica de não passar 
uma lei de orçP.mento, e de não se fixarem as despezas 
publicas, estou convencid.:~ que desse facto resultará, 
se não aogmento de descrença, uma la.rga ferida. na 
fórma de governo que temo.;, e queno2cnmpresmtentar. 
{Repelidos apoiados; muito bem.) 

Nr.sci para a vida publica com o governo repre>enta
tivo; r.companho-o ha perto ele 40 annos; estou pois no 
caso de poder fazer já o meu testamento poli.tko, e uma 
das suas verbas será-que o corpo legisirdvo tenha 
muito em vi;,ta sustentar a Mnstittliçlío que temos 
(repe tidot opoia,os ),e tor,ar o gcvamo pa!-litme,~tar uma 
verdade, (Applautos ge1·ae• .) 

O Sa. Xl<fAnTrxao CAJHPCs :-Comcçi'.ndo pela orga~ 
nisação dos ministerios. 

O SR. MINISTR\l BCS N:EGOcios EsTRANGEIRo&: --Dito 
isto, a camara presente que no conceito do gabinete 
actual e no interesse da propria c&mara hs, um<~ neces
sidade urgentíssima de qu~ pa•ae a lei do orçamento 
para ser devidamente discutida no senado. 

E' em satisfação desta necessidade, que reputo urgen· 
te, que eu peço á camare., lnvoco o patriotismo, a sahe· 
doria e a prudencia de todos os Srs. doputad0.s sobre 
a conveniencia de separar todos esses artigos additivos 
e de se não frustrar o voto da camara na. 2' discussão. 

Reconheço que, como j9. disse, muiios de~ses &rtigos 
attendeín, por ~nas materias, a mui relevantes seuiços; 
mas a occasião não é opportnna ; não podemos exami
na-los e discuti-los todos, porque esse exame e essa 
discussão embaraçaria a passagem da lei, que em meu 
conceito é superior a todas as outras neoe<sidades• 
(Muitas apoiados.) 

Todavia, em nome do governo, aceito o additivo apre~ 
sentado pela primeira commissão do orçamento, na parte 
em que elle não está já prejudicado pela votação pas-. 
sacia. 

Neste artigo habilita-se o governo a fazer operações 
de credito para satisfazer compromissos, como sejão as 
indemnisações das prezas hespanholas e do Rio da Prata,, 
o dote da. serenissima prinoeza imperial, ete~ Tudo isto 
estava já. votado na 2' discussão, e eu espero que passe 
na 3.• 

Todavia., a nobre commissão acoresoentou uma idé& 
que julgo de sbsoluta .necessidade que seja aceita, e 
vem a ser o§ 2' do seu artigo additivo, que reza. assim: 
- Está o governo autorisado para continuar a executar 
os §S\1" e 2' do art. 11 da lei de 27 de Setembro de 
1860, relativos aos impostos addicionaea de-2 e 5 % 
sobre importação e 2 % sobr~:z:portação. 
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· Emta comPtsh~aiido . :mr~ ae .. _odt. ~t h11 

~~~:.·:r~d~~:(~~=,)' •. 
~;~16 •a'ctft& a C!obranPv d';;Tm.pOdó atá .o kl 

·- ao ~o'qo.il oórttp1e aemci~ da. lei: -que· dlleuti-: 
.. mOti,'~ n~·a.. ftrb«nhl-la,w.~o.BO~ 
fti'IIAnutv~lido ~'": -•.eobl:uoa. ao.tafi!a910 qae 
-,P4te~!l~jl0l'po i.ecW4ll'-l cODf\IQ!. . . 
1" ~,:~1(1, iu• M_N!ip\e ute.§ 2· au~<lltt"t"e a.. 

O'lilo111iobrt 110Uef'. o· SI'. ·llllclmG d& m.müta ·r.
clsma--mbem· q1141 11e at101lte 11111& emenda que i' tt 
a.oha ~ela, -_.o'bre n=• di3pó.!çãó do UL 6" § u. 
que em - ole K appllo&rell! 110:0001 pU& o mehor.
ln$!1to <!o por !.O d() c-ri, e 40:()00J parto o p::lto' de 
!{UQIICCSUJ'pe, teja. o go\'ai'D::o autiolmaão • gaatar du 
IObru d!!!O& fttb:J. &I.'J.-~ d,.;~dU P"U-_I<fiUellta 
*"90S; . . . ' 

o Sa. ~CI!laiU 'D11 ~: - Soma que ~o terlo 
lagar no fim do ~~o, e pdrtmto nlill ~lSD H1' 
•~C&!Iu pat& o effeêto que M dMej&. · 

O s ..... Mr.o~no DOI Nn~>eras li.sn.L."<Gtt&cs:-Eata 
-"-t est' ual!!lllllà pr- menbros aompe...,_~, a~ 
~ !l'l'si'Ml·qllt· o flr. milli!ltra da mulnh• :poS$.8 1~ o 
*'lniçõ psra· qudoi applicawui TOtoll ~ Cfi!B .., t:-.U, 
clmcl!fn11i!lulon !I ~~ -~pliot~çiio. El~d da&Cja 
qllll ~a.uo a emeJ>cil _11:m. 1111 •prhoar !Õmente .. achrK 
qM pmoorto n.nlta: ü ~arb.: qlle foi votd~t-

Tambesn det!ejo 9.11" llej a adop~a 11 o:nmcla <J.UG o!~ 
te«>u o JUuatre relator da 1• oom.minito <!a ~w. 
aj~lieando c 110nt:i~ w.acieo da palu ra •ot>r:u. 

o ~binste al!t0.51 ~ja que melo tej'ol boln cleSnido 
(apo\*'i; e, por:anto, psço i osmua qtUI acel14 u:a 
em anda, bem OOIIl.O ll8 Olõtru treB quG acabo cl!l ~. 
t qt:o l'IIGOmmenda l lllia s"bodom. Aa. ~ creic 
qua ilflml IMii separada&; 

O Sa. l"lo:acr..t. D.t. Sn.n :-Algamu ha que .Umi- · 
liUtD!. áetpeza<J.que pMt:i.r!lo era 2" ~s~P: ~w ao 
m111!0UklCI JOCGitalr. 

O Sa; lfllll.,.liO DOS N&Coorot E5'rJIA~ÇEJJIOS : -'- S:-. 
pnticlc~;d&alt.t'CI.fralloammta aoa Jiob.:ee depu~oa 
quo, tenlo fom " IU1•.d;a de pc.uar KIJl ckm~ a ki 
do orçamonw, awtarla ae, bom grado lllllitM dal eme11. • 
du nd<iiei.u quo Íllrlio oi!'~=iaa;. P11seo 1111 p•r "''I!• 
~llr& deaoollhecer a importaucia du ~m!Jilha ::W.ti'flõll 

. .aoa biDOOI , e outru que tra~~ ~ ptOYer & :rsotlho~
mt~~tc. UUitlriat'S eaja n~o«!Miil·~'-l ree'>!!~;o! 

A :=lhema dellu mo opponho; rnu 1111.0 ~"jo qu a 
lleba~, qlle se· ponc. emp;mtar a 111111ellumt0 mpelto, 
.-enha aUMat.oll ü:apefu a pausgilll\ do ~lllo; e 
uallll, por &lllor de utilidaa,. g,uo alo mala ou IZ!4DOI 
oo.ut~•llrftls, tcmha de r.er p~11<iica<io o gr&n&il! p~to 
qn~ l'lh"'lil~ so pais <l• umalel dtJ orpll:!.~!!to. (J.pci44o' ; 
Z>W~IO bfm) · 

E) Sa. PEIU:IU D4 Su.n:- V. ·E:~:. c[o :DCCODI• 
preh~~ beul. 'Ev. digo q'llij ievCra aaeitar ontru 
4Ul8!ldu 9.,~ ollminneu:. dtiot>-· 

O .Sa. V.u.nom. c-:-Ila tmU11 ?elatlu • flf· 
~a da sgtiouUara. 

O S... !IIJttllTao nos NE~tcs Es-cB.u,kn.o$:- POl' 
. gtand~ que tGja O ':c:~eu deaejo d~ diminuir. d~,pau.t, 
~oittcl.li eis •hr =. millha opinião ~oõre 41S81UJ cm:mclas, 
~De receio qo.e d~ minh&3 palavra! ttSillto tUl\ debato 
'llle tenh~ 4~ proarutü>u- • 'fO~o elo or~rnent.o. 

Tenho·D!a o;z;plicQc!o; (.!C,.;Io ~.,. mw;to bem.) 
Vem ilXl&IQ,.Slido, apot.aa, e·~t!ae:n diloounio;·o 

r.egnlnt.t ftq~to = 
..- Proponho qu• o IIIWI"\"O sobro a rolaução da ca

botagem,. 'riito a ma lt11poft11Dcía, seja sdlzr.<!Q para s11r 
=':'se::!!~ ~l.'Ojeoto N!lan® do Cl'Çllmllllto.- p,.·. 

Ycm:s:·-Voto~! ~otoal Yo1oai 

O i!!!'. ~ ola Silva 1- Aeeolll.m~dem-ee te ' 
honrado. :a:;-'b- qne ~o imp~~clentaa ee m~o por 
Yotllr. Eu potu:() hllarlli. · (11••tabo1m·>e o dZincio. j ' 

E ta 116 tr•toeee cio Qt'.ti'a clúanssn:o, quo JlltQ :~ elo ot· 
ÇIIDiento, fal'-lhot· hi:m1::u1lhora TGlitalie, :nom à.Ue11ao u 
:!'Ottc» pala'ITIIS qu iiiJir•jo pr'OII~oiar, · 
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-..._eedos .qu,ft:.~• -oe4o«-~~~,~o 
·.tlieiililftr.· · ·:eem .......... ·..,··, ·r ·o.que ... citeiida,JIOr<J.Ue;ecim. o.II 
..-~Dlo ~ .. "";;.l!Q~·taaoa odllQto d& 

· aiõ"hnpONDI.•UaD:fo.ilepoiJI Cl'!IJI r1~ foi da~ a~; 
.:;oa àem au'riu liJõl·di!a ~ ~ oraaoreJ dGeta CMa 
·{filo opei<ldt~~j,.mu.mu.. ·1 taohu .. ~~elmlD Jüel~quet@m ~o~~o 

M out:rot·ae fuenni"Moa.nr, ehll.oem nome ao& Ulte
íeiiiOll piabli'* 1111. g'lrlll, e 0/l:millha prQvinõi.r. em (lllo(tl~ GR]ar. . - .· .. .. . . 

· ·ar. pn.l~&e,~ prilx!eifao~.i(QqtlBtmhoar-
- . ·.r.oo.amr.z: a atiell~ Wl clip Sr. 1%liniako da j1111~9fl, a 
--~· "preato~~-o •r-io da meu fraco~~,eobte• 
. aa que na .()Ali' ll1l corneçio. H . a- com o &t'&
~ , CIIHtiYO e 'felta.&rio doa meniJIC)A &.."'tezioS. Easa 
Üllpeza, CCI~. ~ !lo o~, Õ ~ri oada 

·menor cie 657. n. ~ àia. o-;x 2401 Pll! ~. ao ~~o 
qua a c!o~ OOlldemu&dDs ~ p:llll!& é de 6~0 1'8, por àia, cu 
:I!PS por :~~.~mo,<" a dos oondetn!llldo• i ptisio ciru 6 <la 
6'20 m. Ol11S9JSDO po:t OlllllO. Ora, p&NC~:n• qne :eM b 
motivo~ par.> tall:l\llha. di&a.çft llll dDape"u ~m 
~se tna ordens de pe:~~oae, ~ <t•• ae toda :. dcapeza 
tiaria fo~se rodu:i.ta n 6&0 rs., qce 6 • que se f~· OOlll. 

os conde:mlsdO$ à pri•ão ci,il, ha~ria uuw. ~conoaüe. 
l&io m.egor de 20:coosooo. 
: Se, pa:ré:u, ·n~ coJ:Ilparanncs a despll:z:a diaria que 
:fazem o. l'llatlÜlO$ art~iiea d& ~MA de correcçio c;om r;.,. 
Cç,peZilS qtt& oa ~ noo •u•en.vs do guana com cada 
~on iloa m611~ra.o; "<lfSilW091 nóo T11!em~~5 que e•sa des
pc:ta p~do acr ~ milito mais ~i4, na q=tla 
.talvez de 41). ou de J>ti;OCtlfj, t: oll nii.o vejo mçtiTc al~ 
i'Clo owiol oe F'=" dtixar TUilt. tão ial~rW1.te OCOilODlia, 
9,!111:1® ~o os e5r.o.bel<!Ciroetl~• a 'lUe me refiro ;lia 
lQeDti~s ~a&llto· é qualldade das peuo!i!!, 'i"llmW ao 
caino, a qt:uto ao for~:.ecimt'nro. . 

Cn.n ttfcito, ~ID cada um ·doa iptmdizoto mtnores 
Oca UteJW!Il <!e gt1i)rr& gsr.til:o· se ll.ll'lJl~5 ~4.0 Til- por 
cUa no &ett ~~~~ter..Jo, C!tl!'ativo G 'le!ltul!rio, ec.:.n~tanto Cj,U6 
-~mt!liD.OII ~7.ÕC!I g&etãO•OII ll!i'7 ra., hto é, mais 
~clobna6%1H•o.toaaqu\l.il l>lt:lgo•- Se. fOtóm,qai~er:nca 
anliar as det!~l ·;.o~o;o co"ll· ce ~atabolecõ..mcntos <l!> 
oQC;J, ofe ~. YmllllCto qe o Vllenal de gu~ ga.
tada a;>m» 40.(1()01 00111 :100 J:lleo.ino., ao pu.o quo a 
C*fo. doi~ para l.oal IllllJitTG p9da 118:GIIi'S, 
quul o triplo, COliiO 10 ~o do orçaml!llto llltimo, tendõ 
Of Jl:lQIOI'IIt reiJptdi~OI O Jr.M!IIO l>'l:tltCIICO, curati,-o 11 
-~tuarlo,· oi meaillDI mettrN dao prl:nl'irM letra!, =~
,ioa 11 éiu<!llho, • pllftell·m~ l.lé que o menco bumcro d& 
-~•d~ na. llUI <llit..."ÇÇo a tiCOnomia. intotna. Pm 
~ponto~ cu ohatno u wlo~• do too't>\'<1 Sr. mi!liotro 
da jwtica, o caõc:1 p;m~adido qt<o 1111 o li:er b.& db tem 
ll!lli<la tua- " eoouoml11, 11 que aa!ms me r~:feti, do Zlllo 
lllfllOS de 60:0001000. 

Sr. ~ldanta, • segnnda o!nana~!ío qu@ tmilio a fll· 
zer ê.N!atí...,ente ~ eew:lto qlfe ao aoba :n• mea,.oo- · 
#:e os portou da M&ta;ogu.pe a ela o-pita! d11. prowincia 
que tenho a homa do ~~WCW n&:~ta ~•· Di~ <laia 
e=da <;_us o goyomo apJ'Uoad. •o celbor&m8Jlto dea:w 
tllil pork& só~nte 1111 !!Obrllll qn~ por ventara a~61l
~ Blltl. .verba até a quallotla ele 9o:~oos, BE1!do l!O:OOOf 
~ o parto elo Cea."á, e ~U:OOOI · pam · o de Matall
g1lape. 

Oí-a; senhores, s~ a lei. qllfl estsmos discutinliu sO
mente devo 1ego.lar dsntro de seu cor.o lllteroicio, ela~ 
e..~ q_ne o oman<ia ;oiio ~e ter reltnltado nenh.nm bene
iioo, porqno eó dopo;. de findo o e~"<lic1c. é que o Sr. mi~. 
nistro da mn:rinlci pód.o oonho:IOOI' q•u1.eo s'lo ~• sobl'!UI ~ 
:w.ltanteç dúnbn-Meibor!UilCllto do portos,- a owu-..
d& all9 o !lega. a obter esse collheoimcto,ji e&tiiJ:Iliios&i
bllitsd<> pela lei de applioa-lu p~~no o IUlllc finllllceiro 
~ag_n.iute, uma v111t qno'n6 to'lll :hmdOII p::ara o a;m~ llll· 

· tenor. E::l tses· cirnum9talloiu a emenda ~ue se :\cll-. 
eebre •. m~ ~ uma ,erdadeim burla que a mnguem 
~criillnair •. ·· - - --- . --- . -- . --

" · Se'SMRO n5o. 1111. q,_ua;: à.u n:l.M · pll!ll o molhotUno!:nto 
d<i·'priznelro porto (lD pro"iinaia do Cud, ao a p:-o'<".nm. 
do Ccw niio moreco qnc aou porte "lja melhorado \aato 
~.SpQ~~ehel, attontoeosponooameiOII·da·quoaotual
IDIIil~ podCJUoa ~p6r; 2e IIOI!IQ nmaJ?~iDda que 11 a 
oftava.élo 1.!!ipello, ~'~ :a.a lnlpo~ a.& sa. .. re.nw 
Gtlmo !lO valór. ~ · 11J.E1. iiDpolitaOão e 0~açiio. t quo 
'U8ill!. iedo~ocmcam ~ • rer.eita ;o ~ do Iin
pono~:·=ar~~e~t~Dlléb .. c.póder!;~ do EatKII, aig~~-.e 

~Ote; ilip-ÍOqU~Jllio.l$-qu!A'o~~OOll.lll,_. 
~- zlgtllll& par11 o Jl!'~, ~Çtlri_.. suppnm~. 1111 
qua~~ms já p&rl!o illlo- mtah.í.' em!' ~lo, Diaa nao 
.. ~.e Uldll e>:aenh qua parautte·w·poeuno c.-· m; v.niicat·llll O melhoramento qu )'. CIIH;'8ClOllbeoGR 1181! 
um• lieceida&ao, pol'll.~? & IOCl olu~ik cilMét- que clli 
na.da && fill' qu~ util ~cj• ao seu oowm~ o l •u aa-
'98pÇiio. .· . 
. Somhorea;· q,tW á o moti'fO qut ~~ aUeaail pmi ,:ur.c; 

I*!W' uaa· OO!t12da reit~thlmlmte. ao. porto. ao Ceari! 
Aqui Jlingn;,m o apreselltou; mu . con&ta'-ma qne M 
all~ga que a qnantla -.otacla dne nr a~eadA ·a. <lOil•. 
tiuuação ao cka a. Bahia, ..,, ~ <fti ?~l:lla.mbuoo; 
110 eâm do Maranhão, o umoAS DO ll.lo•Gn\ildB do Sul. 

Mus, eanl:~res. o ~r.elhoram~n~o de 1:1m peno tal oomo 
o do Çet.ri :fão devm ~r :tllN$ • stt61lção ds o:a-. 
man. e do lllini5terio ~ qne 11 OOUI!b:DO<!io desaes oiU 
d.:I·M•~. J;ahla o ruo, Grmd1 ao Slll.Y Pob ee D(e., 
quo &5o em geral o ~ormouamento ela citladOóa, • ·ia 
-.eseo -.Md.adiliro !=o, ClCm.a ó o eáa d& Sapç5o da 
pl'O .. iltttia <!-. M&rsahíío, ~9111 l:llt!:nlOOr maia CUD~~i<lora-. 
~~do nobreDliu;o~ dalDarizthll <lo q'lle amcl.horam~to 
iie tun potto tão im!"'rtalltv a:-n10 o d4 ~ro'ti:l~ é!c 
Ceao:á, que, como jf. ~.,e, eo100rte .em, mtavC~'l-bgU 
paza 1u rendas do Impetio, e ~ uma iiDportaçiO c ex·. 
port'çii:o qo:9 2. eotuer•a nQ. J:l(t.ma cl!:I!IG T 

Sshole!!, o porto do Ceare n!o ti!In tid~ .:~t6 ho~e um 
só ::;oelhoramcnto, e •= dnvi:!• a provin~i• 11 dig:a 
nalle, porqua Olls !em feito toÕ.Oll 011 E:ÚOl'ÇOB DIU'S . '\.D~ 
~se porte ssjs.conhecià.o do governo e me\horàdo. EJlA 
mandou et~g.-jnr ntn habil ~ei.ro hyd..nlilico :11.11 
~:~rop~, eotn oacfificio d~ eune rcnw ; e•~e c~~ouheU:o 
tirou • plantl\ é!il!l~e p<>tw, apre.ectcu ao go•exno ?!0-
-.l.nci•l UUl proj~otO Bob~e o •e c mlllhoramtu~o; o tlodo 
foi remett!<lo l'lll'& o ~oremo gera!, ma~~ atá h.ojo lliio M 
deu 5<>luo;ac alguma a uo~to. · 

Con~tll·m~ que o Sr. en~cilo Gabaglia, b€m 00<>' 
nh~cldo :oo Inl!'&lo por '&us talmtoa a NrViÇoa, f6nr. 
~mbom ;ncumbido do fazer no.ca ~tio p~to, en:i 
t"Ontinnaçiio à.Cil q::te j f. !lnhUo ti-i o •p~t~dos pelo 
Sr. D~. Rioardo· !Joltlt!l Jal'<iim, m•• nada d.\aoo tem 
Hrridc- para a>ua& algtu:na; até q,nando ee ~uero~r.C. pcd5 
que o porto do Coarõ. aeja privado de l11ll m"-'horammta 
de 'i"e t2JI~ oatllC!Ul CoUJo·aa hado prineipiu esse >nU• 
lhor&mellto e3 :nio 85 ckr a~a~ ji 3lgum .Unh~i:ro l 

S6llhoreo, o 8t. milliatnl da marinlla nlmhums im• 
posaibilidade >OID DIIG leill pua applkar ao melhoa~ 
mento da pori(l do Calll':S. ~ q'llmtia que para Hl8 fim 
paulra om 2' dis~ruolo; b•~t& qna.elle, %18 di!tribulçio 
de cudito qn.'! ee ti.e eono..ils, ili.aútl:a 11m poc.oo ::11. 
00111ig~açilo para o :i:el!!or&J:Ilmw do P•nto cio PB:~~IID• 
buco .Jg_oma oouaa liOB c&e. e111 Bahia, da S.~ e 
do Bio- Grande olo Sul, pcrqna-loJO ·qlle e...un o fi!er 
~ bntD~id"mt!n':e :as ~uMt!u IIOOO•sllriú para o 
mcl.hor.1:1Cllto C:o po:tO do Oearâ1 e dJ.~ ea.im prillci• 
pio a N:nclnmte obra. 
· A-<le,- St. pt-e~~id.mte, q~& t1n taclos oo tempoa 01 
mteoea•ona cio n~bre miniatro mthào de conoiguu 
Far& continuação dss ilbm& que aoabo de iadieiíl &0~ 
:nente BS quan:.ias que B.Q allb.jo deeignadaa uo Ofl*• 
mlll!.to: ascim, •o parn & con\wc.&çe;o iro cães do t.neAIIl 

· de snarlllha da Brr.ii. davi:o-sc a6monte 40:0008, 'D~O Hei 
C!Omo agora &6 :;>aN nm af<trm~nomento ~ hS.o de dlu: 
m&!a20ott40:00;>f; baste.q.ne Mntillne a maamaa~llpli!X~ 
'-?Rra o _malhorntr.Qllto uo porto à• Pern~UX~bnco con-' 
aigao.•io·~~ ~e!X'ptç lõO l · 16V:OOOI~·nllo oei "ara que 
~'rilão êW> Vt<OI>o a 200:000I·no IIUlO !inanoctto aeata 
lei, SJo. proaideatP., Gtt ain<l&melembro 'J.U8muila3.'1Uall 
~ par!Jimento, pedindo~~~ 'iU' 11 ooll8!gnação pnr& ri · 
m&lhotamar;.ta ilo porto de Pernambno~ fosso elmatla; 

· c a Sn. minillttoa rcepondiio qntt o porto não~~ 
lle um Sflllle!hante augmento às eredito, qne nil<l hr.VI.l'l 
l!Wicn'l!!~pr.1pr todtFOBI!ll ·cructill1lO'B01l~llk~"::-. 
tll!l'Z<~ por fAlta de ~nte proprla pr.m o· ~ço, ·e ~ 
1\l!ot~ue~i•l <No ttllbalhoa·ao porto; c rortantO ll':U!I 
elree !e ec:tt.11Dtllvio eom,l60:000S ;, l!.l!f>u ·~. po~a; a. 
motbos addlrlcinaee ~os qu~ ·ae-esige qne' IO'I!I 
agora pE!o Q ~ do l'~buoo ilOD;OOOf t ·Z,a ~ 
-~·oa~ •. . .. · .. . 
- . Stnborat~, nuna mtem~o ~~ud.a ~to ~i,;m~peitl)' 
A ·pro"fi;la!a da'P~eo, ondà·tcalili p.xo ni!litoa umo~· 
~ til!! ~ foUddlid~r ele OOlliu mlÜ~ illll!gllG; 'porém~' 
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fUex: i=&. quarta ollfen::çJo J!iatlft:!DGI• aos J?~O- I 
~to. u 1 -~raclu '!ne riio <1a C!&patol ela ~ronu01a i 
ohlade a~r ;&;.:::.-!:!. : a ..W.a ele Ac&ratd ' olbte do .. 
&cjlmll. 

o s.. J-"GU.t.aD5: - Apoldo; •lo o\ru maen\i&-
IIIIIIU. . • 

O Sa. FreçaiU. n Hau.o : - R&la~vuna~le 4 pri
!Pdra atnda, ji o meu ll<lhre colle~a e &Uiigo, clepn
*-de> pela llllnlia ~'l'inoia, ~e e::.:pnmio oom bu\anlc 
alara& • uteatio , dcmOillltrando a necessícíado ca
O!.Ui!lla obra, c eu poaoo ~ •camaemtar. Todavia 
<lirei, paro\ maior Mclarecilnento a: .. oamata, quo • pro
'riDai& <lo C.ri não p6de dar um pGSIIO no ecu progtess:o 
ag:iccla ltlll _que essa e!tl'ada oeja. qlWlto antea -:no· 
lliorada, o t.oilile aoa -gricultorea oa :::.oio• de truer · 
•~ genoroõ ao ptinci~ tnerc.ado àa prodr.cia. 

O Sa. Ntnn:s G<J,.~u.ua: -Apoiado • . 

OS&. Ftc:t;"snu. n_:Mzuo: - A ttSI!tDblên iegi&la-· 
lia ela miDh& t=~incia. =ela .!a ne=icíade clc8s• 
u t.-ai!a, \Omou a naoltlção do a:l.torisu o gonlt!lO pre>
nueia! r. ooutrahir um e:rpres~tmo d~ l,200:00Cf; :mu 
Ottc empreati:Do 11!0 pGde eR reallrsdo pcor !Júts de gll
rao:tie ~..r& CYU. v ._.trt.r.;.;iro, ~!>tu ouo :ollc .l:l.ria :!1:1 
pco•mcus 11em .,., ~de! oidAorlts elo lmperio b&atsn
Cel capitue pr.ra ao 0111pr~~ m :iio &"r1:1t.ad& 110111-

. IM ncqcclla O&U'Iida. · · 
. .Portll:lto; ~ que=oa fuer . ron1 quo a agricultura 

O s... C.uUitkO Hl•tra'IJu: -l. ~~.t~~hmu ~.m-
oia p6do cabar maia de_20:000jOOÓ. ' . · · · ; 

o s:a. F1ovstiu. l>• Jalsr.Lo: - •••• aqa~t~~tuclo. 9 
credito; lllU a eo~igoaçlio que 811tlo ~-propo1t. 
do goYIInlo etll ltmiAS de IIOS:OOOJ. On, ooaao a ea
:Z::Illl depois appTOl?ll uma emencb. íla 2' -!!aio ela · 
orçunSDto elevando a "tUba a 970 e U!ltoa ooatoa, re
.o1'1'11n não augmen~ar Glllla ftiba, e tejeiteu " emandlll. 
por 1161 enT.adB. A80fa, ~tn, do ae trata ae q
=entar de Jllcão algilm a Tl!rbll dos !170 e tantos con~Jt~~Jo 
lllll& •6mute de c!Mignu dmtro:del!A uma Cftk ~-
tia ilara obru ~.e cu:.io Tojo nsão P:'J~ 
a C)aJIIarar~jeite a eme>cla. que o~o• com oa 
rBI f:llldBUie.!>~. 

O Sn.. C.-.muao M'Ant:-UtU : - Mu nlo c!oV. a 
e.unarn determinar 11 qiWIU& plll'& wu obru. 

O Sa. Fio~ I>E llifELLG: - Perdôc;ma; o nobre 
· . ~ntf.do a~ am grande absurdo, um OAOUd~ '!tlgll• 

ll.n.a, o coDsignar-10 naloidoOl\)llmento !Uilac!esagoit.ils 
qlllllltía parn tsl on tal senlço ; miU qutll.S o iiiOOn• 
nr.ient11, lllllll o absurdo deatA d~çio! l'or ~entunl 
não somos tambam go'R!Z'llbl O que o gornt~~o p~e fullr 
por &UU Attrib:liçõe! exeeulim ulio j>od.emrioa ~-lo 
~· n~~:u at"..:iblliç3a legiWcr.tina 't OndD "'' o ü
aurdo deite llOUO p~cDto e da dis~çio qu 
IWIUn O COllli~g~&et 

O Sa.. · C.lS.'lmlv l\LullJll.gn"-: ~ lWlro-ll:e ! deaa 
igualdade • 

.to Cet.r' l&nhr. mcrct:lcnto, e niio eontinue utaaio
I!Wa c mos\cinhc •. nlo po<iG:ll<!l ~wr do conaignar. 
alguma qu.n~a para melhorame.Dto da. primei:r& O!tr&d.a 
9,110 ell• reclama; c par5 quo a ~ara C<'oh~ toda r. 
IDI;?Qtt<&ncia à.cata ob:-a bxstar· Ille-b di%er que por 
clli se conll~W~m todoB os gezietoa quo ~~ p:>.ra a ca
pltal, doa mlllllcipio5 de :MsrA~>gunFe, Baturlt6L ~nlxo
nmobilll, C~dl!, Muit.-FOieita, 'filla do l'rinclpe, 

. o Sa.. FtCtl'tllllA. :DZ Msu.o : - Dcacto q,uo h& oorro 

l
i ·· · lel;i~lcr.ti fO "0 Ero;:il ~I!l clle t~aado d.e>ta ou. altribui

çie aem que pot iasó toaha merecido eoosura. 
Mu diS o ~bre clcp1;tai:o que ha el•lgualdadt u 

I. · · · de$igutiçiío ela qno~a. Sechoret, dar lo prn'l'inC!a dB 

S , Mllth!m a Saboeíro. 
Toclo ., commare!o dentt oito aull~T8 munícip~oli> 

~tile )>02' •~mlla estrada: e, pcrl.!lllto, .a a ot.roa~ nio 
~aipu ãl,cunla 'iuanti& pAra o melhoramento d& 
gra~~clo estrada clt que tod~~ !~ memm, quonti" mAla j 
aftltaci& do q1\0 aqu61la com qUJI o go.,.cma i:::p~orlol . .

1 
11 Sem mesqullllument<l eax.illi•CI.o, eoaa e.tradJ. nnnoa 
-- toruari pro::ta.-el,e oa CeS~Euea agricultorca llofl're-
ril! pan~u pMjulz01, btm ct~mo tod::& aa indliB:ziu 1 
qua ae llgio t. agrlc~tura, o q,'!iO dolla 'rivcm. 

C Sa. J~OOütR ' ~Toda a deapeu ueeta obrQ d 
pmaotiva. 

O SP,. F1,mu n M!:tto:-.Pelo quo rnpeUa d es
trada qu, ft! ela Yilla elo A~d i oi dado do S,b:al, 
a 1ua :lKelóldade lluus ft~heeida em t~o o Ccw! ; 
eM& ettradt .o ao ezt'l<!o •gor.a d::l 20 let:uu, ma põe e 
!let' t::!llto enourlacle, danlio-o!o3-lh~ melhor cllifeçl!o; ella 
v.J dar a Utila cidade Jmp~rt!l.ut-3 como o Sobtal (a2' 
ou 3• da pra•lDala), a q,t>Bl stm àe emporio ao, muni
clpioa de Ean.t•-~oit<ltan, Ipú, VUlo.-Viçosa., o mem~o 
Granja, ao t:ma gteui.a pa.-to do do I',mcipe I::nperllll,no 
Plauhy, e ditei mesmo a _onuos tennoa <la p:o'Vincla elo 
Piauhy, quo reeebto g~ocros id.os da Sobral. . 

Por. quetwo, sonhor~.!, niio;6ebede o:ollsigns.ulguma 
q_uutta para um$ estrn<~S romo esta, . em qno \~Wtos 
ter:u~ a e aebüo i!lteressado3! 

. O llObte minist:~ da •griccltura, que sem duvida se 
. empat:~&tó ~ oôtcr tod ... a. in~onnaç~e•. dn pre>inencls . 

. . do CciU'i • o ore ~·-· obran qtto BU1 •io l:Illlll . rool!ltll!l.d88> 
de'fll ~ab()t desde j~ '1Uij nenuum fa;-or, I:Cnhum auxilio 
cio goveruo gsral tem roce'bido a eetrada. do .A.enracú a 
S~braJ, 8j>..ZD.r .d~ ser in.ter~nnt~!Üma, e que es&CG 
20:0Ct)S c;ae iU e me..s colleg.u. p.;ililllo• apcuas Eeni. 
rt.C para ·~ fuorom >llSU'lliiS pe<iuenss pl'n:es· que ne> 
:llllll'O do in~~~rno JNttelll mais facil trajecto ao! canos, 
cu~~:a.a e oam;nho1ro~ que ~r slli passüo. 

Para que, ltll:!loms, nilo ae "NJlSG. quo ooJn a omE:!lh 
ap~a81tada por mim o por algnri& ào 1;!6as ülustrsa 
oólltigu nmos 11ngmentar a ciespoz& da '<'Ctba - Obru 
pubUe .. -, e aob tal" b:optel8ilo-se ~t>te contra ella, eu 
de•o clecl&rar ·A OS!a que ô d6lltro dolla qaa 10 ha ele 
tuor s de!pea qoe inclicamoo • .A. cnmora dne o•w 
l=brudB qu.o tuDu eiWlllda semalba:ote ee apN&eJ~tou 113 
%• diacu,iio. 

· Cc.ri ~0;~001 para ob~A de que lleces,ita G ~gual
i!'\dc, na opi:liito do uobroJ deputado; tnsa 11 nohrl 
ãtputadonlio n.Para quo A tna ()lc'rillciacUo-to qtumtia& 
oaor.aoa, para ,. e113 a!flltldoga, P*"ffl a lllll estrada. cl~ 
!=<~,pua oo clles d~ ~eua.-aexuu, o para:z~'lliw outnu. 

P<Jt ~eutiU'atnostra c nobre dep11taao qa.t a pro'rincia. 
do CearA 'lenha \id:o em dil!'arentea kcpol! 11111 qua11t!a 
quo &gor~ rccl&llll' pelo mai.; fraoo clot :)radona cletta 
cu:i, mos 'tllll de aeua_ filho• que mw se cletnla pçloa 

· s;:ua tnelhotlllla:::toll · 
O Sr.. Pnt:nu. Pnm>: -E' que o Cear.( os ti oc11d~ 

dcrado como protinoia peq,1101111. . •. 
O Sa. FIQIIZlU :1>1: Mauo:·- Campara o nohno dfpt

\e.de> a dCJ~ qao zo faz tom 11 &ua p-ro~~aia, :) ~ 
o: rio q~ nlo ~ódc ~>tinx a poàfll AObrt os deputado& que 
flllllo uo ~:~tido d01 into:euas elo Ceari. A: lenda o uo
bre deruta.do ai:ldllCfJ.B~ ha it>jualiça cubeigualom~ 
lia clollgii!IÇõio daquo~que peiilllos patQO C~A, lUII'!Id, 
vemos que a pro'l'ilôaia de.Panamba;x: tem guto aom~na~ 
o:~:tuo:dinaria oom o mtlhoramtllto do MD rorto e e'E• 
t eatõo do seu ~Lr<msh oom a IX'IIII~~o d~ t~~a Mira• 
da <ie forro, q01e antratuto_ni!o di rtnc!a tullieii!llt& pttm 
paga:outo cios j:ros gsranticlc& ; cot:1 a oolltrueçao ds 
-c;• pva to de ferro prua unh- alndn umll •011 oe h~ 
de Santo A.:lt-.:nio o da Boa-Vista, nr. import~cia lfe 
:-oo:ocos, · ec:mo ~ou illformado; e que 85H prov!nc:ia, 
quo pelie com in&tsccia. B cspcn. obter m&.is eodo un mab 
tucl.e ;oo,ooos, aoo,ooos ou l,ooo:oQOI para a con9· 
ttucÇao dn p:ntc, w§.s muito ~tce!SaríR, qliO d~'I"S t:llÍ! 
o bain'o de Santo-Alltolli~ ao d.:~ Recife, ombcn:n ess~t 

: i>onta ncmpro ti•osll8 !id.o fcita ou conoartada à custa doa 
cofres provínoíRa!l, o ~6men.te do =to -~P<> pa...,. oi. cn· 
tend~li-se q::1o cie'IÍII ~er c0ll11truida á CU!ta <los rofrea 
gernea. . 

Em •i1\il do qae se tem vct~;Clo 1a ta..-or ile cliVtlteu 
e illlpurtantes obra:J do Qub:ao pro'fillci1111, }'a:tc'l·mo qttD 
l:l~alíuma YO~ Se podarÁ levautar CCltl juatlça para neaar 
ao CearA uma. cooaigoaçiio de 70:00t'S,quc pela pt!tlleu. 
Tet eo p~de par11 c:omç90 'io molhoramenc;, de tul\1 ea~ 
tradu, de roeonhamda. utilidade. · 
Rep:~..-.m !linda os.Ji.obxee depu~do! para l5 ~udtl 

obr:n que .., tllm f~tll ll& c6rte !lo Rio de JIUlill%1), al· 
gu~11• du qt111.ea podião 011treW1to f.llt adiai s•, oo~~»o 
guiudo-..c e~:~ \ol CI\!O a 'tt.tltagt:ll1 de appli~-IMI u 
q1111DtiU oom alWs d61Jpcndiàaa a inclhol'aiJI~a do que 
DOC(nitiio outros p011t•• "do I1lipori<>, <JIOO alüa ~~~ 
por falta de I1Jiimaçiio ;1 a=lio ec:nnllie.nt~ 
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--St~Ílhort~~ m,ai&o· e,lllll!to· • tem oH.pecdida oam or 
JllllilbOftlllel)toa da cati~" cJo Im.jllrio;' a maior patte <la 
rena a -~'!l~ _ sqlli •• ~ !'- ~rte ~~ •:atS· 
Jlléuta', a.&'fOhe·N, ~qliiiOt, Gl"ffli.q,ee, Mti eMi.a 
a. ·,no;-: ct• ~~o. emq,aa'll~ ·qa. wau •• ~Tixloiaa, 
~ ualJD illaet, eemureoem, aeJiihão, leb08fadlo I 

. E' nec~w, .ellh~. que haja -.alllejiutiça 11a &, 
~ .. du t'IIRau elo Eabdo .... _ 
. o·ss. Pn&lu PL"ml: -Apclail.o; attell®-ae t{, ao 

.1l1lllltro 11u de_put~-
. t1• !L Dn~~ruo:-Pol5 o Coarl t8l:ll oito dcpc~ace. 
o_ Sll. •. Fl~DUU Jlli MBLLV': - A~nila-ae Jl!o1'& • . 

Ílll'!llellla dupu. que 118 tem feiw .:.s ~s~e _do Rio da 
Ja~~eiro, lllgtllll~ das qnaea, co:tno dieoe, -~ -
.aü.<!-. : :rareClb·mll qua toc1a a -.ida elo Iniperio aqai. 
•~i, •l'va-o -,oDpro•u bu~-me notar q-..a no e:ur-

. ai.<rio cio 11!1110 de Ui 59 a1840 daSpcnàêm·eetODHlllto • 
c6rt~· 21S,618:'l"l~l. eDI011UIIIkl q-.:o e:n todo o xett<> do 
ÚllpOriÓ & deepe:1o fol cio :RS,Ii~7;:J7~1, COll10 iN 'l! olo 
l'tlpeot.\ro baW\ço. 

Stnlwrel, n eaw algarismoa demODatriiO que :~a c:\irl11 
se eouoeatra 1odA a tiéia do Impmo, pj.teCQ-mo q~e ao· 
m6lhante attLilo a.~ tem ~-m~ ill~nncientee, e 
nio m&Porca perlgM. Sobre ate ponto ll'lll~tlni o 'ltl8 
o Sr. Locnce .r., La-.cr.ctna dias.! '111 •na ob-... -EcoDOnü" 
ru.nl d~ IP.gllltma, E'scouia e lrlaudll, tQlatinmou~ á 
F tal>~ ~ Pari;. En~ oocripto~ diaS<l 'lUC1 iOll<!o a rm<la 
total da Fro.uya. em 1855 do 2,S7~,000,1)00 de ltcnoot, 
detpmdla·ae e6mea.te com o dcpar~l!l>to do ~ 
8'77 ,ooo,ooo,isto é, l! ~-parte da rll!lda, saaao o ren
to· cliviliii!Q polos dcpattaiD.'lnto•. O Sr. c!e !..s.fergue ~:~
tend!l que ilto 6 um a'hli!O q.u~ ~6mcnto •~r~ e wa m&D.· 
\er Pu:iz 111 maior granã>Ju e !tw!l" d~!inhi a Fru:Çto, 
q11e ello ~n~p~ que, a oon\:iiaar um tal ~~•tema, POdai 
~o:nar- se um. elos pailots mlilln~l!llies a a.~tpo'fO:ICo!o d~ 
:E!UOpl. - -

Ou, seoho1e1, se Qalcl pOl:ls&~ o ill111tnl escriptat a 
quo mo reliro, 'I'O:~ao Paria: a'bloner a tetça parte a. 
!'llii<ÜI do E~t1do, oq'IIO do..-mQI ~ quaD.do '-em~;~~ 
a ímme:~&a d88ftza 'lilt se f.u: n·• e&piW cio Zmpmo, 
l!;.lll. eenJon~or, •=,Wieda~da-clo que •• dsa· 
pe~~<lo em todo o ImiK!rio! c À CO'IICCC\raçiio das dfl2e"' 
p11hli:lll ts11 Pari1, ]I ex~ .... h& multo tm~, ll!&!c 
&!nda o Sr. La-.ugue. ulttapaua· a ·toao• otliiílltenlot 
llltimo• cir.co am:oa. De mn~dD<!IImi!lltO oii!Q!IIl, Coftls 
g~r .. : cld d.lmínü:ror!o 4ru lln"fll'd'• ~u1ea q~:~e ao'brt o 
!oW d• ll 3TII,OOO,OOO de ,_,_~ ~~ pt!o tll .. 
oo:ll'O ·= iaas; t6 o dtparsamenlo cio &Da alAor"a 
811,000,000 .... So ~ lllh>-rlll ~·. •dde do 80'tnl0 lfjl 
o th~tro d4 iwpesu ts<M~P<Ilcn-. d .le ml1ler que!•~ 
pri.lles;to tonh& ~ stlllllmlkt. A Ro:D.a det Ctti!'Ot 
~-m ~ltdlda· mort'Cildo, .Uaia AtSJUtto q11t a 
t!nba ~:~~-:;triao da Ü!olo • • ~za.,a d6 mu=o~; 
po:iJt. ~ It.li1 Attaullldt. t ~vo1~:., • ;oca lll:l• 
:rir o po-t'O ro1Ziat:o 4r11 ® l!lbter lllall<ler '\'lt da Slcllla • 
c!& .A tioa o Ulso de !iUI ellt 1180eMlt.n. • -

5e'lhoras, I!Jfa=ot eatu colllelboa Pf'.Odmte. quo a 
polittca e • ~c:.~oto de oaCNs pow. a01 oll~; 
dili4lnot hmbelll ~lU provilll!ia& rug:::ne ó.otee~ con~O& 
da r~ia, que hol~ IÕ!Zilli.Ut ta <leuumlio na capital :io 
Ira.,mo ; tsçamoa que a -das níio na ccmcentra e6 llqai, 
IWIS q!le se up_al.lie peloe metnbroa doate -.aoto ~ 
quo oli.ount:a~ J :Srazll, pua que wllhõ:o aotin<iaclQ o 
enngioi, e niio ~o e po...-Glya.,. · · 
DO~tlõ wa.nai.Ta o govarDo ~erJ; OC>:J3i<lorado l'atol'lllll 

p~r todos o• llrullei:cs; ~~5. pnr ellea noite o dia aben· 
~ildo: deats. maneira_ nõ~ ccni;leccrcmo~ ~ra.ticam~nte · 
qae o goven..o ®lll!titucLooal npr:cscnb'.::.\"0 ~ utU e · 
Tllnbj~!o qna~~clo te:n ot~doro..s que ll!clru"eçiio o go
ve.ma aobr11 as necaasidada.s l'lliii!S do Pli•1 c govGrnoe 
que aabom var «> attcnder s eMas neoossid:ode~ com a 
pn~<lcnoia o sabedena ·aMejRdu.. · 

Tenho dit6. (Muito bem; mvilo b•m.) 
Vo~u:- Vo\01 1 ~otOel 
O St-. JI~Uqaez de ~braaies, miflislro dN n,-... 

ooéi'o1 ulfo~lirot (Sigttlll:. clt all~t>çllo}: "- Sr. pmi· 
den~, wu uav à.a w.l:nu •. -0111 uwa horn impr:cpna, 
CJ.ts llho a C6ZD&ra ~ fatigaa&, ~ -a~-u "minha 
opi;liio,z. oplnii!o.do gab~ a ~to de l\llll, emanà.s 
q_11o m.o Q;lllatn fot' mnet\m i mqa, al!m do q.a.e ao 
~p!Uil, So11n® adi&Oo pau d\lelltil:-se dopoia oomo :D.a· 

I 
I 
t 
I 
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A' '!lata de. ta c1eelataçKo, m~~ q11e, ~~~ndo o or~ 
ment-o q,ua dl•cu!imo• pAra o neratclo do 1889 a 1S64, 
hlio o!, P"" um pu~o l!luito clia~ante <la ~~~ ~~111 .• ~ 
"[.lrurnturiu.1 Tenllão · pacieucl. e menoa ao!nguidio ; .. 
l!._que$tiio 6 imrortante,mereoe_todo o_ cuiãa~ e eotu~o; 
11!0 dew ser levl'd~ do af~gadilh~ (.<1;:>oia®•·1 Admira 
<(1:l•lliW qu~iriio oacemuquestõessemrtaul~do nenhl1Xl1 
pratioo p•ra o pab, e p!6tendilo absfar esta.. (Apoi~.) 

Dizia cu-sendo a eltecn~ -para tão tard6, apc.~ar 
olseonfiar:r.a que i.inha %10 Sr. miDiotro dQs negocio& ea· 
::nDg9'.rco, qlle no& a.&IUlçnu que •ómentrl mcri.a c1a 
antod.,çiio ct~m ptudencis, C10ll!e8 a _inqneritoa a o.t:e 
dueria proeedor, jnlgavll melhor adia-!-. para ilgp01s 
W!Oo in~uc~ito<. o E%atoell, porque l)ÜO p<>dia i'~OVCf OS 
cavalhdroa que e•t~viio no fOd.., qnruulo tiveaoe a 
an~risaçiio do >or executada. 

O Sa.. MnTlliRa C.ull'O!: - :as temp~ pllra eii!CII 
cstnd.:.s. 

O Sa. Naa.1: -V. E::~;. estl muit<l impaciCl:lte l 
O S~:.. PE"IUIU. 'I> .L Su.T.L, - Nem " mim, nmn aea 

nobre. depc.tadoll é .l~do ~e•or at6 onde chegar#, lil 
orutmscia lio aotual mic.i,ierio. IA.poim<lo.t. l 

Couw porém o Sr. mini$tro dez ncg~cios estlllll~iros 
lu cl<l$T.C adiame..\c um• 00111o que quc•tõ:o de gahme~, 
:pe<i6 Á ~Art:l\ra o ~" voto cctno tal, o "" compromiltl.e a 
não \Ui ar "" antariili\'ÃO que lbe ®nccde o utigo &anão 
!lo ca•o de fica~ h• ::i! p!'OTB<!o, pelos cx•mos o inqt:erit~ 
:11 que pro~ei~, qno p6d• Pppli~a-lu. romo cn•aio, CO!!IO 
pcqnnuM conc::s•Üea,IBm omsnor pr1!j~:.i%o do• int<l\'êSBce 
pablioo~, eu qne niio quero rcmp<~r ji hootili<i&lie. eom 

· o mi.nir.teria, qc.~ não pooao sd.m.lttir .. qt: .. tlia de adi .. -
l.lleuto :no •outida de S- Ex. ; ~u e meue amig.» quo 
aociU.mos bm••a1am~tc o c.ini~wio, e o ~oolh~moa 
()QtllO e<>mpo•to de voriieoo =peit»vl'i~ qus pr!llti.riic) _t~ 
"''i~ t.:l~Tanl.ato, e mereecm ~d11 a ~~:.~idoraçó.o l'WJ 
aeu roae~;ado, t>ro~t-.udo toci .. Tla eo11tra o additivo para 
me livnr deiOd& u -p.:ln~>abilldad6 futa:r.o, peço licen~ 
i cllman para re~irar o meu adiammto. (Jt uil:l• opol4~ 
dóll murto brm~ ~i:(a brm.) 

Couon:c .. aa a cruna.n., co~~t. na ratlra~ .. do rog_::~~ 
rlment<> • q_ue t!! rc!ero o Sr. d~ptllado Petcira da i:iil'l'lo. 

O &. C.ut!lttl\o n.o. c~.,. .... requer o oQCITiliUcnto ela 
i!i&euuS.., G & e•mr.ra lpFrovw,. 

Pruoc.l.Gn~o-u i ~ott~ do• adJI~hDf. e CIClendu 
óliereeidOG 1:1 a• :ii•CU~Ilo, 1õo approvad.oa as eegu!ntea 1 

•o proiio cniie fan~lnna o l:lDatc-y!o geu.l d~ CQO• 
:.;~ia ~o• •oni.oaru do E,t..a~ !ic.~ 11e11t.:> do pae;•~ 
tnc~to da. d~cl.aia :uban•·-'"•llx oi<\ Cu !IM. -lf. Frnn
eí•rv--J- S. Car~·.,o.-J.. Chott•-- l';riolo.- Ropc•o 
t!G Com~~- - j, p,.,;,o l'ifiiO. - Corr~a 4~ c""'"·
.Aim'lclo P<r•i•~>.-Sílooiro d4 lloll<>. - ). <!.1 .M•~r.
CO>Io Pi'llo.- SG/â<IPIM Hartnha.- l'liltla fa~o.-.,,
F. Vionno.-Cfla.-,-Oii•eira B~llo.-BMrl> à$ Jto.~Q..
Lim.J Dwori•.-Co.rlot c!<> Loa.- Bar·b01a dil C~.
Sil«> r;,., -P. Nonis.-Ju:tqulir:.. -1. Jlod!Jt"tiN, 
-Jl. Danle>J.-Sarai~a.-A. Fl.ur~.-E•ptrid•!lo.-Ca• 
llu~n.l .-J.moro !!a Silrtira • ....Sii~i~? Ca•~l<oni\. ~ 

" Ao !!ddhi vo app!\''l'àdo ltll ~· dleetlso~o oo'b"'' o im
poeto :!er.ominndc de ohanc~llari11 (4 % do mlçr dazs 
d=andao) sccroscente·•e : - Ttmdo o~ta diapos:çiío 
vigor d""dc i:!. • ..-Sa1knha .t!at"inho.-Kar:inho f'.amp~8. 
-.Fomtça ·rt!::1!ta. > 

c Emm~• ~o artigo ndd.lti~o n. l.S.- O gov~r::.o po
dsr'- Rppliear na sobrns resultanta& das ccc~omias fcita5 
:iu~ e~e~ç~o ·do:J· sorv.i900.;- O ·m~~ como se ntbs • ..;..; 
Torr<t:-llomem .. .. 

c .li o ~It. 6' Si 22.- Rm "I'G.~ dllS paln.-r:lM-sondo 
!;0;0008 par~ mellio:amcnto .:~ porto <!& o~pit3l do 
Par3., e 40,000S p!U'::. melhor.un~nto ~ bur~ dv po:ta 
a~ Mama.ng1Ulpa-dige.·!18-podené!o o govonn:> gao\ar 
das onbr~ que pcl' .sn!:nt'a ap:ooentar cata v'rb& o.tê ~ 
qur..alia do 50;0001 o.Jlll o melhor=snro oio p<Jrto d• 
capital du ('eu,, e ~~~ 40:~oos oem o mBlb.ott.~nenro ela 
barra de MallluguaF$, provincia da Pnrahyba do Norte. 
-Sii•a N~"MI,- A. a, T~t(;:'ll lia~loo.-CGrnfiro da 
Cunl•a. ~ 

c Ao art. 8• § 1• ~~~~pprlnliio-r;e e.• ~lllan~<S :-Em 
ve!l do l7o,()!.Jo~, digs.-M> 2os.ooos; e mtGb&oça-1!11 o 

I 
~ho da propotta, l«!reeaaDtando.-~e .em.,. ·• 
pala>m~&- -.Jnil.o o at~gtnGilto da 88:0001 'part.-:gn.u.r 

· <IMole Ji, @\c., et<l.,-a•••SuiD'- :-Ficailc!o o governo 
.. - _$utomacl.o aeoae jli. a av.pprim.\r o~ em~ que julga_ . 

~veu; e augmmtar com cia 'ftDi:lmentoo dõa em-: 
I pregos IIUpPl"imidiJB 011 aaa que fo~- QO~aaoe, nio 

cxoeden.do oe -veDoicUillto.l q-.e àllllm !~. &llglllelltal'Bal 
80!l q1lli ora pembem os empzegadoe ~~ 1gull categori& 
das demais 15ecretariu ele ll!~ac!O.- Silo~ IV um$ ,.. 

1-
l 

I 

I 

c Ao ~ G5 da te~~~ ~to-se :-5-..ndç a in~ 
clemnio3çüo rtlativa ;. lei n. 6!l6 a. liO <lo Agocto ~ 
1853, c n. 9'79 do 15 de 5!!temhlo ele lBOS, lllllcamenta 
pslo que está •cncit!o at4 a 1' -e3tre :3o p:ea~nte 
~xer~cio de 1863 t. 1863. 1i.CAildo 5etn elf&to c!&h1 am 
dimte -J, Jl.i.llnc<>r--C~<~RI·-Vd~1" To<<>re•.
J!'nrlim Fr<:,_._-;.c:>,-C. ll<>~urriro.- Etpinoi4.- Fllita 
da C~nha.- Jo& .J.!{rtã.o.- F. Via"""·._.:. ilibeir~ da 

. Lu:.-Paula Sanl.a.- F.,.tír<> d<J V•ig<>.- C<>riOI ~ 
LU%.- G<>mu d.< Scru:ts.-P. M oni:" .--S.rr<> Can>riro.
Nunu Gonçalo••·- I • .R. Barcrllo•- - Sil~no c...,~ 
can.:i .. -BrõJ.ndb,o.-T~='ai"CJ BCI#~wu.-Jagt:anbt. ~ 

c Fi~ o gG'I'IlillO ac.torlsr.do! 
. c ~ 1. • Para flliEr u operaçlSe~ de Ha<lito ti~;; 

Till.!l pan pastt.me!lto SD banco de BrBZil da qu"?-tiJ. ela 
2,000:000f, <r->G eote resr;tab;r ~ .re~lker !!. • = da 
:e.mcnizayio, na !6=~ <la leg>""?'-O em ~· bom 
~c= f'"~ p~gamento aaa :rec!ADlaç3as b_m:-JW"Illl e~«~~~ 
J.lllilbóms, e da! P"'~" daJ gaerNll da m:iep,e11dt<um~ e 
<!o Rio da PH.ta, o dA. inlporWl.cia do doso llll Smmà•, 
&im.a ertnoeza a Sn. D. Jllllnarill. 
. < ~ 2.' Pa.ra oontintlar >li ~~011l.sr 011 llíSi 1' e 2' <i o 
art. 11 da loi do Zl de Sc~bro do 1860, rolathoo IIID 
im~tos o.~<licio!l.IL~Õ.e 2 e 5% IIObTO,aimportal'iQ_e dl-
2% tobroae:~p:~r.açKo.-P~.UiM d.< ~otl.t<L.-T.~mo.
T oJrrti•Homtm. ~ 

c Ot proprlo~arioa cl~ 111101'11?3 rnldlmtllll 1110 ~t.n.1~plo 
atll.trQ, q,uo • JliO ti•e!e mall:lcnüado, pocllrlo fl>•" ~ 
inllependentS1811~ do apreMD.~ 9 ti.tlalG de •:!a 
·aoqlibiçAQ, NIUido 11m tal c»o o iii:!Y.lato do (OI ~ 
rcopondclie ·a et.cia t~crno, BO&Ado ~1'0 o diroito d4l 
pro['ri..Ude a qum o 1.i\'\lr.-1.Jl. B~l:e•. • 

c Logo qui "'~ oal11Pf" . à ot'llcl&l- n14!ar f 
1' clllt!tlll dll -=ntaria ao contolllo llollprat!lomUiw-, N 
ha'ftfiJ ®mo aW!cto1 - la sares 1 e entio tlaudo o 
~:e~o no•a ~~~•Çl' r. 1111 lt'Oft&alla, pcodui 
iJ11TIIl OI CNelllllliOI dOI Ulll.llll !IDpt'tnQOI, CCl!lt~Zl~ 
qua c &llplctlto nlo tllQIICla 1> lm!lnla \loe '*DIIlllltatol 
doa 'liiC lkl1:1pprlm!nm.-St!l44lttiiA .,.,.,.,.,, • 

" Fla~o dH!e l' eppron.dt~ o eortrau, qu o ~n~a 
lmJI'rial ultlm-mtl oelem!l ®:n o •=~ ~ 
;llrtada dt hrra de S. P:11ulo,e qut tt!D ~ hlll enautv 
() p::u:o para a oo>:clualo dat L:tbalhoa da llnhll !~rt011 
d& f!l!aml!o pro'tillcl!h -ll~r-ig!> Si!•m - B...-~ooo &t. 
C"nlla.-J, O.l\'eb1G~.-C04úi Pínlo.-B~llo daJlllllo~ 
Villa. - Jl a~:im 1'Nif'lci4c·'· • 

~ Ao § 11 do r.r~. 8" t:CC!N$e81lt8·te ! - Incla•!te 
60:0001 para ~t.ltiUo llll oanottllO\)Acl da enr~~Jot da Gra-. 
ciot~a·, quo eommu:>.ia& o lltoral com • capital· da pro
vinciJ> do Para:m._- SilNirm cl<r. Mot/(J.,- Ga:cuanl. ~-

Os me.ia, t:llZ ~~ :r<ojeita.lCll, e outf()a juJgiio-!10 pro~ 
jnd.iDAa.;,s. 

A proposta do orçamento é adopt11da, e Tai A ~otiJlllil!.; 
&i o co rcda~ão para redigir ss rur.c:~das appr11VQdll3. 

Vo:n li mes11, é lia o, spoini!o, e entra. = discmsi>!óo, G_ 
scguin~a requ~l'Íl:nflllto: 

"' Rcqneirv qt:.ll, ~pprovll<i<? o or~amení.o, só:nrn~~f~!'IO 
p~te dilUo oJ segam~ artigO'! ~dQS. = 3 <WI-. 
CC!I91io: 

" 1.· O Si 2' do adclitiTO dlll' com~l!Q da Of\!ll~ 
mente autoriaillldo o p~o '{!lira - 011 :un~· 
toa acluicJ.onnM de 2 e 15 % ao'bl:S • import~, e ~ % 
I!Obm,;. npartaçilo. 

c 2.• A emmda do&. Sílva N~ r®lti"' au P'}foi 
to• ao Cllm • r.l:amsnSJ!!peo 

• s. • A omer:uia do sr. Torro.-Eome= Cll:pllaa~~do a 
&Jd:!i'l'f&-I!Obra:l. . 

.. E qllll totlO§ os outros !!.."tigoo qne fol'tlm apptovac!~ 
1101111titutôo :projoot~ 11m ~epllfD.d<J, -.Crw: H QCÃ!JfiQ, li'. 
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Vem tambem á mésa, é- lida, apoiada e entra igual.; 
mente em discussão, a seguinte emenda : 

"' Comprehenda-se nos artigos indicados no- requeri
mento do Sr. deputado Cruz Machado. o artigo relativo 
ao monte-pio dos servidores do Estado. - F e lia; dt~ 
Cunha.> · 

o SR. JuNQUEIÚ: -Eu acho, Sr. presidente, que o 
requerimento do nobre deJ:)utado teria muito cabimento 
se por ventura se tivessem 2doptado medidas que trou
xessem augmento de despeza; mas a camara acaba de 
vota~ excelle~temente ( apoiadoç), e por conseguinte não 
Jaa 1nconvemente que lodos os additivos que forão 
approvados fação parte do or<;amellto. 

Peço, pois, licença ao nobre deputado para votar oon-_ 
tra o seu requerimento. (Apoiadot.) 

O SR. CRuz MACHADO faz nlg~mas observações. 
Ninguem mais pedindo a palavra, e pondo-se a votos 

o requerimento , é rejeitado , fio ando prej udioada a 
emenda. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão á~ quatro 
horas da tarde. 

Acta (la. sessão de 9 de Jl.g·osto. 

l'RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE CAMARAGIBE. 

Ao meio-dia, feita a chnruadu, achiio: ee presentes os 
_Srs. visconde-de Camaragiba, Pereira Pinto, Villela Ta
vares, Salathiel, Martim F rancisco, Lamego, Angelo do 
Amaral, Pedreira, Silveira Lobo, Felix da Cunha, Car
_rão, J . Madureira, Teixeira Junior, Paranaguá,Dantas, 
Araujo Lima, Cruz Machado, Pereira da Silva, Augusto 
Chaves, F. Octaviano, Martinho Campos, Saldanha 
Marinho,_ Carlos da Luz, Luiz Catlos, C. Madureira, 
Almeida Pereira, Amaro da Silveira, Sayão Lobato, C. 
Ottoni, Pinto de Campos, Heuriques, Ferreira Lage, 
Barcellos, Paes Barreto, Bandeira de Mello, Espinola, 
Nebias, Rodrigo Silva, Leandro Bezerra, Siqueira Man
des, Cyrillo, Mello Franco, bar.l\o de Mauá, Epaminon
das, Barbosa da Cunha., Silveira da Motta, Gasparino, 
Paes de Mendonça, Paula Santos, Souza Mendes, Serra 
Carneiro, Cunha Figueiredo, Junqneira, Lessa, Silvino 

· Cavalcanti, Corrêa de Oliveira, Sergio de .Maceào, Pe
. reirà Franco, Lima Duarte, Paraohos e Lima e Silva. 

Faltão com pãrticipação os Srs, Vieira da Silva, Ca
la~ans, Gama Cerqueira, comle de Baependy, Fonseca 
V1anna, Horta, Leitão da Cunha, Ottoni, Manoel Fer

-nandes e Cesar. 
o SR. PRESIDENTE declara não h"aver sessão por falta 

de numero legal. 

Sessão em I I de Agosto. 

PRESIDEI!CIA DO SRo VISCONDE DE CAI!IAR.lGIBEo 

SUMMARIO.- Expediente. -Eleições .d• Minas-Geraea 
(6' e 7• districtos). -Ordem do dia.- N omeação de 
um official para a secretaria da camara. Observaçoes dos 
Sr•• O. Madureira,_ Paes Barreto, Pereira Pinto,Aragl%r; 

• Mello, O. Ottoni e Rodrigo Silva. ,..... Juncção dos ban
cos. Obsert>ações do Sr. Martinho Campo•. Votação.-
Credito supplementar ao mínisterio da guerra. Observa•, 
gllu do Sr. O. Madureira. Adopção.- Credito supple
tnlntar ao mini•lerio da fazenda. Adopção . -Additivos 
11parados do orçamento. Di& curso do Sr. o. Madureira. 

·A's onze horas e tres quartós . da manhã, feita acha-' 
mada, e achando-se presentes os Srs. viscondetde Camara
gi~e, Perei-ra Pinto, Vieira da Silva, Calazans, Lamego, 
;Villala Tavares, Salathiel, Araujo Lima, Fialho, Feli:a; 
cla _Cunha, F. Ootaviano, José Bonifacio, Saldanha Ma
~o, Brêtas, Ferreira da Veiga, Fonseca Vianna, Ro-

- ~g? Silva, J, de Alenoar, Car11eiro.de Mendonça, Pedro 
.... ~niz, Crnz Machado, Junqueira, barão de Maná, Sil
,!ll!XA da Motta, Ottoni, Martim Francisco; J, Madurei~ 

ra, Almeida Pereira, Parauhos, Saraiva, Dantas, Pàra
naguá, Paulli Fonseca, Nobias, Paes de Mendonça, Tei
xeira Junior, Aragão e Mello, Paula Santos, Cyrillo 
Martinho Campos, Ferreira Lage, Leandro Bezerra, Fi: 
gueirà de Mello, Sergio de Macedo, C. Madureira, Cunha 
Figueiredo, Silvino Cavalcanti, Flenry, BeiJo, Lessa, 

· Barcellos, Paes Barreto, Luiz Carlos, C. Ottoni, Pe· 
reira Franco, Corrêa de Oliveira, Angelo do Amaral, 
S~rra Car.neiro, Cll:rrão, BBnjamin, Carneiro da Cunha, 
Lima e Silva, Espmola, Souza Mendes; Fiel de Carva
lho, Amaro da Silveira e Pinto Lima, abre-se a sessão. 

Comparecem depois os Srs Pedreira Henriqnes 
Pereira da Sll v a, Viríato, Paulino de 'Souza, 8il v~ 
Nunes, Diogo Velho, Pinto de Campos, Mello F ranco 
Lima Doarte, Carvalho Reis, Augusto Chave8, Fer~ 
nandes da Cunha, Jaguliribe, Carlos da Lnz, R>tposo 
da Camara, Sayão Lobato, Tavares Bastos, Ep»mi
vondas, Nunea G.Jnçalves, Bandeira de Mello, Gaspa
r4!o, Ceoar, Brandão, Tiberio, Siqueira M~ndes, Conto, 
Bezerra Cavalcanti, Esperidião, Costa Pinto, Silveira 
Lobo e Torres-Homem. · 

Faltão com participação os Srs. Gama Cerqueira, 
conde d~ Baependy, Horta, Leitão da Cunha, barã<J da 
Bell11-Vista e Maaoel Fernandes. 

Lêm-se e approvão-se as notas daa antecedentes. 
O Sa. 1• SEcRETARio dá conta do seguinte 

EXPEI>IllNTE. 

Um of!icio do miuisterio do imperio, communicando 
que com of!icio da prE>eidenda da provincia de S. Paulo 
forão recebidae duas copias incompletas da~ fiCtas das 
d?-as mesas que func:~i~nà!ão . em Julho do anno pro
xtmo passado na na;r?clna de ~Irs.os~nung;. pau eleição 
de ele1tores, e que J a se expadua avu1o á referida pre
sid~ncia para que remettesse cop1a de todo o processo 
eleitoral d!l am\la~ as me•~s, com todas as informações 
~ esclare01me17tos necesear10s, afim da camara p0der 
JUlgar da valicJ.ade da'luella eleição - A ouem fez a 
requisição. • 

Um requerimento de w. H. Daniels._ ccbrindo um 
projeoto eru que propõe ~Iteração no aetual padl'ão mo
netario.- A' .~om:roíssã.o de fazenda. 

Lêm-se, e vão a i-mprimir para. entrar 0 11 o~à:em dos 
trabalhos, os seguintes parecares: 

ELEIÇÕES DE MINAS·GERAES (6" e 7' districtol), 

"' A commissão de constituição e poderes, a quem 
forão pre3entes, nom o offioio do ministerio do imperio 
de 3 de Abril ultimo, as copias anthenticas d11a aotas 
da nova eleição de eleitores a que se precedeu em 29 de 
Se:embro e B de Outubro do anno passado nas paro a 

chias de Nossa Senhora da Penha de França e Nossa 
Senhora da Conceição do Rio-Manso , pto'lincia de 
Minas-Geraes, por ter sido annullada por e~ta aamara 
a que teve lugar em Dezembro de 1860, reconhecendo 
c;1ue forão observadas as prescripções da lei, é de parecer 
que sejão approvadae as eleições das referidas paroohias. 

"' Sala das commissõas, em 11 de Agosto de 1862.
J, J. T1iro1ira Junior.- Oliveira Bello. ~ 

c A commisão de constituição e poderes, a quem 
forão presentes com o of!icio do ministerio do imperio 
de 30 de Novembro do anno passado a authentioa das 
aetas da nova eleição primaria a que se procedeu na pa· 
rochia de Nossa Senhora da Conceição de Morrinhos, 
da província de Minas- Geraes, reconhecendo que não se 
deu falta que affecte R verdade da eleição) e não tendo 
havido reclamação alguma, é de parecer que seja appro
vada a eleição primaria da referida paroohia de Mor-
rinhos. . · 

c Sala das commissões, em 11 de Agosto da 1862. -
/; 1. Teiroeir11 Junior.- OZiueira Bello • ., _ 

. PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM: DO DIA~ 

IIOHEA.ClO DE 11M OFFICUL PAIL\ A SECilETAaU. DA C.lJWU.! . .. . . ·. - - ~ . . 

Entra em discussão ó parecer da oommissão de polj,ci~ 
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- qm1 prop3e pa'r!l preencher a nga ela l1D1 ol!lcial Da _se~ 
~·desta caman ao Dt. HIDoel Augusu. Barbosa 
claVeJp. 

Vllm ' meaa, oiiD liclu, apo!ah, e ~ttlo eolljl1oa-

. O S.- !"aeel Jlarrdo; -Sr. pnai.:&.::Wt, M liplrq · 
o~~ qo.a .me proponho a tãu;r al&Shlllllell&& .o 
~ que te dl9CI1telllio tem outro . fira ledO 'Pf010-
aartllgumu ~U~ qUe me klllq&Waem a topeito 

lameu&e e= CÜIJellnlo, u 1eg11intes amend~a.:. .• • __ _ 

4 o~ ft!DOimmtal que aetu4lmeoteperceb!!lll o official.
maiouol!!oi-da ~l>~rill .. delta oan>ar& li.clo 0()11-

:aidaln.cl.oa d.'on em cllaote Ol)mo ol'<!oaadoa, • 'N12e.id.OS 
mllis como ~~~ficaÇÃO o ol!lcial-maior 1:0008, e cada 
12m <4J~ ol!l.cl&e& CIOOS; augmentan~·•c com lXI.;. 2001 
a gratificaç~o de cada um dos o$.o1aCt eneatrtgados da 
&ct<J e do upedien~ 

< 0• c!Slii.W empl'<!gaaos torio angmmto de gnU.
I!.caçSo pela f<>rma eeguinte : 

< Ca~alllll do• pO'IteirQ~, n:süa iOOS; eltl!a nm dos co11~ 
. til> no., maia 1601 ; o ~io, ma i~ 2008; o ,.ncancr;ad.o 

o!e coodnzir o e~ieut<J, mais 160J.-Fora.tr.o Via"""
-Pinto Li.,..G.-Carl•~ d4 I.v:.-Sil<'rirc> Lo!-.>.-I.;mo 
Du>Tit.-!AilltjlO Cc:h.-l"il!da r .... .,. ••. -L. Bt:<trm, 
-Carneiro dr JC m4on•:w • 

do ~ q11e 11evo dar neaw q1181tlo. . ,. · . 
..... ----- . St. preei<lenta,. a ... p :.ae.Offi.aial--da INII!l8tÁrül ·clata 

ei:!Dara, d& cujo pro1imentQ aehta, .daa.' lt lllllitoa
\05 de OOal(ÇC apNIIIlllte ~- Nic: kuclo • meu~ 
bem p01100" diaa apraenudo_ pareocr, pfOIX1nclo • no
mel!~ 41 ·~ dõ5Jnut!= caadlclatoe 'lllBdàputnJn 
o lug:lt, en\6Dcli 011, e c:elo qua l.ltlm ta!nbem entenilê
rio multoa !UIIIIlbtos da eu~, <ille a meta havia· --~ . 
11 ruoluç'o de pr.~JIOr a aup~aão do lagar np,-lDOII
tnndo pra i~miD~ o.ue eU& nlo tn ll-~K!D, 011 c
tão <iM ,.ttondsn:lo la circO.::Utlllcita po11CO llicmgoi:tu 
elos aofzea r<>bliees acii .. ~a a I!Qmeaçiio pam tem~ 
mai3 !av~rt...-6la. Q.~ c'n~:~, quer nOttto OBM, o FOQII-
•lliti~mto dn mMa eN o!ig11.0 de bu..or. . 

I 
I 

< Sojão í~alad01 oa od61ladCJ doa p<>ttoiro:, Cüntl
llllt'S e corn.os dests caman aoa ci& ll>'Zt'chna do Im
pmio.-Carlc• clr. Lu::.-Erprri#!Jo S. Jo B. f'.-c..z.
~al.\o R<i:.-.A,. J', do Arntr'<>I..-C.m-t~ dt Oli•tirG.
PaYH~o d• so .. ~a.-Dir!JO Yrlho.-O!i••ira Be/.lo.-Lim<l 
o Si/<"1 S.~rir.M.-Pa:JiG SantO<.-Pir.to Liftlr;,-J. ii1 
_.ltnco~.- F. tie 4g~iv.-s,r~ioc:.- Torrr<-Hom~m, I 
-··Y;:;;:.; :.:~arn.-l.rovjo /.imc..- Gomt• 4t Soa·. · · 
.:•.- Bar&, 4• Jf'c:1t:d -Viric:to.- 1 .. J. ':4~tira. Ju. · 

· .,;.r.-Silc•irt~_ c" Jlott"·-S•"j~min.- Cu~r.- B~r- -- · 
l>o'" i.G CoonhG.- Sileoiro Lob<.- Corria do Couro, -
L. Bt.,.,.a - .!.. C. r " oortr B~lo.~.- .irogl!O t Jl~Uo.- · l 
Car~!I>.-JloUo FrGI\CO.-HipÔfiO!a.-JC. Dani<>I.-FiQ- I 
llto.-Sou:o Jlmd ... -P. dt Jf....So..;o.-Limo Du<>rlt- · 
.Forueco YiCIIIna.-FnniroUgt.-l(l~o d4 L:.~.-s~l· 
4anb JCarin.'lo.-Cart~~iro <!<> Cuw.-J""q ... ira.-Car• 
fltiro dt Jl'm~•"r;.-Lamea• Cottcs:-F•Ii= d4 Cunllts- I 
P. Ff'an~.-BN:a.,-c~riilo.-P .. uloFonnr.~.-Frrrti· 
r11t!o Yn$a . a . . 

O Sr. Casl.m.lro !llldo.l!'elta•-No pucoert1ue ~~e 
acll. G!Il ~·uni o a 12obre ccl:!'mt.•~., d~ po!ioir.' pro
~ o ;.ro~to da ,.asa iD c:!lioial da IIGW.l~ dtatr. 
-caDlltno 

Eu tiw í oito 111:1!& mcllc~ pva supprlmit·~~;t e8W 
luga~: lliQ teU ns\m~tlJta, DOl%1 aei 1e Ol~i miJilia 
blaieaçilo .ima te: mmoido a hoora de Nr tomac1.a em 
c:~~ideuç~o pelA mua, ~eudo opre»nt~.Xo (!t" . pare~: 
'illi, pela da,a, d altorlor ' re!etid& U.d.ica~!o, 1e:n ao 
Ul!!lQ' a meM doclaur qne . ll~ adoptaV& a i:lCUcaç!lo. 
!:utre~to, ~~: propaa • a:~ppreoolo deoh emprego; 

. pctrg,ue, pda pra<J~~a iloa uo~act mlnilterio~ (a:tppo~llo 
que a mna tambem era folldaria oom 041a ptatioa), 
qnantlo os 1111.p:egaa silo milito desueC1!UUiOII, Olllllü:à
tros !•m JX'jO a npugcan:üa c?o prot~-1~. · 

Gn&rdio, por.<m, sem~re o:alagarea para r .ma cooori~o 
:rnr.i• oppo:tuu,J,mo.io ;>tciindõ I. c:amlll'll a ellpp~o 
dcU~a. . 

Mas, T&rulo este lllno que ·~ tinblo pto!'<loto ~uppree• 
~l!o• do _:rorioo =pt-egoa daa IOCrf!tarias que por doo
llec;;s;~noe IIAo eril' pro ridos; e julgmdo que ~s&e lllgllr 
t=bom en da&IIC!Cessario, po~qo.c ha :nais de um eno 
s mcsl\ 11~0 trntou de prc1~-lo, eu entendi dever propGr 
c.sna 6\\ppreseõo. 
Ago~11. por~:n, rolo !loto da mr3a, recouhoço aue 

t~ppnrecen a oee~ .. av.de do oe preonche:r o. lugar •. N'íio . 
bho 11 protenj!ão nem o desvanecimento de conhecer 
melhor 0 l<l tMO cln li~!=. a~ll!iG d~ '!"0 ll. lllQIIl, em 
quem a 'lllllioria 011 nutoi nnMÚmiciade desta CAtO ara tem 
~~ato ~"u inteirã e plon• ca!16!11lça1 e p~r ieso niio 
Ulll!\'tu na snp~es•llo do lnllar· 

Â;pellllll h<:lli>l~emeute 51uz fuer C3la ~9ií0 pam 
qa(l;ur- roe de n..a to: &ldo tom&da alll eonaid()r.l.çlo a 
li!lnha U.dicaçiio , nom ao !>le:los PIUI\ ao: illdo!mda ;" 
lirnln1. · 

I 

I 

qu~nto h ~mend.a, GCtt ~Gmpl'e eontnrio ao aug
mmtQ ele ocàenados 1 roa3 p.reoe--me ile rulo que os . 
pobres ~IIIÍ."UIOII o p~rteiro:gont'l tambmn da !elioidade . ·1 
qlle Qll oito o11ici~e;t dcth Hm:~ vio gQur. (.ipoia
~··} 

N.W foi, poi>, aem algtUDa aorprua rpeço li~ ' 
.mesa pata olli~·lo'. qu.: .;nl'i apreo«ntar-:ao a 'PfOl>C)e\a 
de prowimonro do Ínga: • qnt llle tmho rderi®, ·pro
postal feita ·nos ultimes di"" às &6!~iío, qu!Uido oa -
viç.» do novo =pt~~sa<io &iio ovide::te!llllllte dtsuecen:t
rio!, mes:no na hypotheao de DBc serem auffi:ie!l\es para 
og traõa\hoa d• ~ta.':ia01 sete offilliaes que ella cçy,ta, 
S.. ,. ptopo•ta d9 meu tive&se sido feita no p!Ucbio da 
aea!io, teria uma c:<olillllÇi\o rucanl: JllU ho)o, qv.~nao 
nos adnunos Jl& oogUn~ .. quinun~ do alti,c mel da 
oeaaão, Sém~Th~t!! prcpo::al;à nlo pódo .e.- snlicaéia ~-

. zoa-.cl:nente0 por~uo ~&mente Dinguom ··usteDtà-4 
qua ó ru~anl fn.J:,.- um~; nom,aç-:io, wmtnta para que 

. o empregado oaqn•rll o dmi.w ao pcretbc os ~llci
mentoni~ ompr~go. {~poics~.} · 

Sr. pl'l!aidoil~, a cam.ra a::oll.'Clhoa. ullim&Clente -~ 
governo a snp~rets!G ol01 emprig<lll das o001:1WU. do 

. e~~taêo qn~ u~ fore111 s'bielntammt<J illwpenaayi~; 
ID&s pua qne e..te c~DHlho pareça ,.rio, • 1- ll!llr 
aceito pelo !"•cmo, .S pm•o que 'f.\ a.oompanhado do 
acmplo (apoiodo•), c o -m~lbcr t"omplo qll4 pode=cs 

· d~~r ao SQTCillO (, suj>primit ta:n'bsm a. nosaa •=l:aria 
011 log:u-ai quo !li'? &~o ~:.~enarics. (Apoi:>do#.) 

Ora, !:!O' !!lng.r elo que ao nu. 11iio é ne-.eua:io, eatá 
ptn.\ioamOD.te domcDJtrado ; llcllamc-1101 n~ iim da 
~&i1o, e ai;lda ningnorn ~tio a falta d.uac G:ll~N· 
gado, ctn~ !ollo;eau nntea cll abe:tu'tll. da cim:ara; aUidl! 
=i.t, bc n:nitos. une>~ c .. 3 empr, g!ldo _qunai 'lUG DCI• 
nh!llll $U'Iiço pl'eat&Ta em ·ru.i::o elo .eu ~stado ~..wu., 
dinarlo ; eutrotant<J o sttl'içel da Hertt,.rla foi IIC!Ipre 
foito &em !,>:rtiuiso c meemo ael:l ... onmo cloa <Jo.teoa 
. em preg~do•. 

Neotascirc:>metll!loillll, Sr. ~!claute1 ~uando o tho
•~uro aohl.·lll eobr~igadõ do um <!elicit afaltacio, 
'l.II;IIIldo a <:a1:1ara aoaba do lembrar ao go'f;,rr.o co llleai-
3Ldad' de anpptlrnir oa la$11fSII que Di!() terem illcÜIJpc.
aav~is, que ps~l la~ClOi DÓJ pto1ftlld0 UUl OIDp:ef!O 
qu.~ 11 prati011 o apropria tct3a 10 e11c:a=5'rilo de :oos
trar qne n~o era de modo algum n8..."0111a.r..o! · 

Mu ou quero fuor 1110 ufo~ sob!:$ mim, !j.Uor=l 
fool:llr os olhos a.o que t.tXos oa ~ t~~moa, q :IOZ<I 8!1p
pôr qt:o o ln~@~ ó neoe•a.rio; ainda llettll OSlo a IIIOJI 
ulio ptOoolen regakTmanb. 

. Digo qua a mala u~o l'ro::dou re%1ll~ntt po:que, 
. aogundo ms :ocotd.,, foi ~l'li<lo p~• ca=ua '!'i'~ p11rs 
. o pronmento -doa i tigueo a .. &ua eeorebrim 19 abziNem 
COI1Ct:r.!OI ; e eerto qu~ c:s:ooplo.o\1· ~O ci->f COilCQ~S 0:1 
Clllldl~atoo qu~ aprosent&s!ie~n c nrtflo de bnoharel o.: d& 
<lout<J: ; lllr.!, p~rq'<>O estes candidatos nll:o tl!.o obrlgõlcl.oo · 
so oo:tourac, nüo se segu~ que o concuno dci:l;e de ter 
l\lg&r • 
. n- "' abrir oollonrao pam os qnc nio aio lmchare!J 

ou àoott-ros, efun i!e qoe o' que forem apptondos poaslo 
oo:a:petir com os q,no &il.o bnàluuru oa dontoree. · 

O Sa. J. 1>8 ÁLUC411 d' u~ apatte. 
O ·!)a. Pus B...t !llml:- Oa . bacharoil o doctol!Of 

.. apenu nio aão obrigados ao 3.ll:lmo. . . 
Portlmtoz no meu ent®der, somp:a quo so dor lap 

de ol!lcialae 5001'flbria ~ta ol!lDara, a mon nilo p6cl.a 
p~aolndir de ab~ ooucu!'llo. e faalll.' com quo oonoorri;) 

. a elle . todDS os oaudi~t.tot qc.e lllo ti-nm 11 tsn fa.-or · 
um~ 01rt11. <ie õaeharel ou <h doutor. 

&. 'Ptfs9ijGu, ti,.e a honra ·ae ~ar 1'!11 t=i~ . 
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~ G lugu de M~O dea\11 C&IDU&; pon~ uso-
81ftf~a_lilgu deqaoaeu~w~ê n~aan:~. · 
A~ (!irei a,n..s·p_ ~•ll'» a rs;t&to da6 QDMLdas que 

forl.õ olfmciclu_IIO paMim da nobre ·c:ommu~r~o do JO
~~=:~ at~Ptnto clG~~enW. d<l!l ·emptii-

E:ateD&o que 11lo UW~~ - jobdu Jeiil quo a -
tl& 10bl!ll ellu o Mlt P~*- . . · . 

Cnio 'lu• alo lu!. 4zamplo ela M .ug!Dctar om.m.doa 
u em~o. d1: omuin. am qu~ a aommluióo elo po • 
liaia,·que.ê IJ.tlem. .. ti mm hsbilit&aapara ccuhOOcil' 
- 011 nnoirn~tos !letllliel oorre..po:t!fem 1os eortiças 

~
WIII empl'llp~ol ptea\io, . .inter. ponha-Sila opin!~o, G 
i =ara o q1111 d~va f- 11 semelhanw Wlpllito. 

onauto, qutm&o 10 perecer, o;, a~t<lo u infornlJI:.. 
\&1 q111 aolicitm elos mtJm!lrot. da OOClJ:liUio <1~ policia ; 
• q'IW>to · .lill e mondA, ~eíro · q_'111!1 Kjio nmet=lda i 
méma oollUIIÍ&tio. 

O Sr. P~erelra·Pinto (1" trcrel4f'io}'- Sr. pro
llid!nte. <:etoeça."li- A,,,..,gurmd.o to hcllndo :T.llmbro 
;:>elo. Bahia, qllll s.brio o ~h.!e ãeerua .da mataria em 
C:i~Miio, que D~o foi ~r !ai~ de ç0111iàeraçilo a S. E:<:
qu~ e ntCôa deb;c,; do d•r cue::i\r O<Jpecial f'>l>-:e a ~us 
bo.iicaçiio, proooudo " &uprrê.a&o do lupr ..-.go iio oJ!i
~ de 06Ctõtarla ols = : po::qu~nto o p~rtoor r obro 
oa:~~a i~<lica9W se r,cl:,., incluiclo a reaol\'lio uo 'iue ora 
• &cote, ~llr que nelle se ro:ooni:.ecs llllllCe-~dad.G do 
prt\1Dchi'IICD.to da'!U~lJ!l VBgll, VÍ!~~ CO[l}.O ~ind~ llátlli:J.• 
mtntc prtt<6leca a Jllosm~ ~mo de falta de unpr~i>!>dcs 
u aaaretrw-!.1. ~ cz:;a. 

!:>lU'= ;JI.~ nes~mome!lt~ e ~~njcn~taméttte ~ru 
Q ~u~ es!~ o;n discuniíO a t~speitc da iniicaçii.o <io no
'bro -iept1\otW R>le r-odandsute, e a \.é oup:l'l"nuo. 

Alia~ço, poà, ao nob.."t! depnud.o, p.rr parte an "lt&a, 
<J& 'lllal !QUQ:Ine!Ilb~ IIUia wigrJ.fiC1lll~ (nlh apOÍ<i• 
4ol), q111111lo foi porqne nio lhe u.areoo~&e t~ila • ãt!o
nnoi&. a propo3ta do S. l'l:ll:. quo ll ONCmiu&o <ic policillo 
zs(o a ap..-.o.ou.t:r.oiushamente; :m_, •O-pelo m~tivoe::.• 
~~- . 
hp.:>"~ _agors. ú ~l!~lt~o!S ;;u~ f~rií~ !e>tru ~~b~ 

t -.o!dade de prc4!Dcher-•& o lnpr ~"' q"ê!'~o, f) 

.o~ a. daa.C'l'~ '!,lõG ho-c.ve na aptG~Wnt~ça>o d~te P"- · r-. 
Sm ptilnoito lugar ~ulgc qne il doub:iua no ... e:isir· !111 

~., qu~~n•r oc;;nud•~~ ca o.,.,,... .. 10p.-..ente o oel:l ;ra• 
~o ~In p~ fntlll· e dõtenllÜIA<l(). Q:atlrlo ~~ ~~
~ ae llil> recbma daa (latra.~ c»mmiotõ:s da c~&~~, 
• ~:W~Jot qca o( aaalll!lptoa a ellu a:!'ootua te r.c!i.!tio ~ 
~O! ~ge.cti..UX.oe, CúlllO OI q:!O aEO ~OltÚ'I'OS a 
w~. =~ pt(>tQC.O!Xl Q& kobrat,d3pnta~os qn~ ~1lt.n 
~ra 'l'lgoc;; ~m Z'Olayio i oc.Incl,s.to c!ft pcUC!U, ~~:!· 
\-.zs~-~ p<>Tq't\8 ella Jllo d6u lgcJ!It;nec~e p:o.-ecer •ob~ 
~~l" qne Tha l~au 5Uitlta, q:Jtndt' peâ6lll oe..'Oner 
c~rmun~t&nclas ·'!.na s ia'hibla da p:roc!lder oo:n pret:!lli:a 
111- traba!i:11>! 

0•11:.-:~~tteo dcp'l!,tado1 nlo igccrio 'lllO u ic<l!tr;:,bsn
f'l).a5 a CIITJ!'G da mCOll dca~a Oíõmotm olõo tlfll.ll!)lá5 & oona
tantn, aab&!l qae, ~6rmento ~IX> ei)ftt> ptriod, au 
-~ CO!llo illlqcel!o p<>~ q10e acMbã:no) de p••~. = . 
o qual ao ~awm in:portaotelleio, o ex~'nte c•e•""• 
o ~i?) a"l11~; 8 pois re3ultl\ dP.!!tR corui~m-açlio qua 
JIIG ba. tunda!ll.ilniO em illorepar-a$ A oo=l.8~i<o cl.~ p<~• 
lialaiiOla d=J:a, Clljll o~es. wà~ foi a a!Raaaci~ <!1'1 
trab.;moá a a neel'S3i~d4 de ob1'!1ot com ~<l.urtl:a <:~m 
sma 'lneltlkl que, ocm fer p5rtinnlA~, nll:o d•ir.~. d~ su· 
~ d~ ~~o C'ilidado emo-;s.~<ioli~nQito. (Apoio~><.) 

Qaaai;O I. t>ll<lolil8iàaW. de p~eenol:.er-w "' nga <;_u~ 
e:Uote na oelltc'o•ria, .e qnalqaar aoo ncbros <lcp..:.~d.c.e 
$1-n:!MI lsn~o ca olhos pa;;a oa p~poia ann"xo• • oate 
~. f&ollm611te cçiDpr6henda~& g;ue e urg~u\'.1 du-
llla ptc"!'i&~en&o. . . . . · 

D...e o nobnl <Wpu!ililo por Ptltll!lmbnoo ~us, B$ndo 
-u.no. per l:.u~~:-\~ Wmpo, nnnoa zcoo:lhecêt& a ne
fleSIOicladG d.e mais ~t.l e:nprega1l.~ :DII IMil.'l'etalia dll o&· 
:m.azw. 

O Sa. l'~ B.a.uw~:- Eu nllo clis~e ietc. O qne 
«1 clme foi q"o ~e P<':em. wpe;Jill\l' es~ lagm-. 

O SD. · Panlu P1~ : .~ Jd'anu, Q.ereudo gnis:r-mo 
pela. w~u ... &çiSs. ao oflio!.r-m~ior' e·n.:o ~6 por eU&~, , 
~ pe!t ÍJUP<'~ oe&lar qne exo~ ~ !IU~a a.e-

cm_taria, ent.ez .. Io, f'llo ·cunk&do ~ q~~e o lagu é~.: 
ear!C), {Apoi_atf<ll•) · - ···: . . " . ·. ·.- . 

E1i.sto:n oi~ 6111pregr.cl01 ~na repartioio; clee&ea 
um quasi noubn::a ,..jr,jQc>· F"ttto pot' can!ll -dê RliU ea:
fe=idede• fi .kmsa idde, e tmto um q:11e ... ea~, = 11~9âo tO :l•h. com '!,lU! feD:IpN dell!IDpliNlOil
dniiWl, conoadea-lbe o mclal&o de IQetrre~tar,-w: l!ie 
trabalhos ~"'•nt.& oompatinio com o sau ut.do ~nltlllo
dinado ~ •létn diuo ha • Tlog& - a.u.,.tiio; ·.a.,. ... 
offidaes re•ttntes, dons u:io iileum bido~ de àaMlho• 
C$pel1i•es, de e '!,U&el :niio poàcm = a...Yio.dOI!. B,.;\i00 
~i•, quatrG emp~gstcs ilncla.,i.e o officit.l·JiliÜor),_ 
nUJJ<~ro inteiramente iwlullicie.nte para dar 0011ta 4a. 
exlW'<liante da ftear<!tflria. F !li !a ;o me.mo o quo ji em 
illtorUtaÇio dine o ohde dsa& rapt.niçliio !lll Opooa Dicl 
remota. 

U"' Sa D'-""l.'TJ.1>~: - F a:. o fa-.or da & ll:rf 

O Sa. Paa.1uU Peno:- Vllil msfufll%tr 110 ll~bn 
dcputadQ. 

c Emq_n~~ntc '>êgnau parle, a;~ o official-m•ior, ~" 
11 fc.ltn do olli~itl da iOO~etal'io. o fuo. M~lchior às :Mm~ 
do.:tço. trnn•totr.a o ·~ chlla, ~itt"'""' V. E:~t
q •~ lcoe ao ••a eóDheoimeutc o ea~ am '!UC sctqal
monoo ~e a~ha c peu~al d•- meema ~eo1e~ria, para lo 
vi•ts. ileUe V. Ex ~elllor jl4lpr. A ~ll ~ oiõo 
officis~, dl~te5 c::n ar.'h01·&::l ot}m li~nçs pu~ LJ.·3.W Q.e 
$11~ eaudc, 0t:;lt'O ~aba de Sl!r nom~ con•!ll da :R'
publica <lo Ur:1gut.r; T'E!tiio wis, doa qcseJ um &0 btl 
ooctt;::o.. c!un\nto a~ aa~ tõ~&, em fiz:Q" a:s act&.l', c:::tro ~ 
ca~pcdu:dA diici•l c 11~ eot~tlll>'lida®: 5.~iio qt:.n~o. 
qu~ sér!fio snffidectcl6 para o I':"Sp."'!_:ii~!:l.to, r.e don~ dt'-'t.P.• 

+ JJ.~a !IA acb9.P~$rn c~ t&.o ;,y•~\' lil.d~ida.de, .epor!Uoi.Jn ... 
Po,..\biliudoe do um tro.bal.ho iliario. ~ . 
• 8--.:.b,~i.!tem ar~t'IU1mebtl' ~ :::a~mea razões ~ · B.a dolla 
~mp:e~neoa qn.e d";1tt.nte ao ocsa~ l<l cre~p:io oopeci&l-
0"-"t.. de tr•balhoa <4eterciua<io;, i•w 6, .U.• n~• ~ <111 
c<m.tab\lida<l~. llm q~t$1!16 o::cha J1'r ma idàde dlspel!otclo 
dil ~bslbo 1>1Ut'r.dG, c • Taga nirtllllW; n~o fitlll Pl'iJ a 
l:lleaordu~i<O~de q11&CI1tbpn!J:t0'1! la. fipcl do#.) 

.A~re~c::::~o~: lliDàa o n~ lm dtrntlt!!o por Pern&\llbll » 
qno &;to:ndo 11ó1 r: o fim ela eetoeio n~ dflecbrlJ qu .. \ ~ 
nnl.a~m de aom•ormo:> lll!l nc<o ~:nprcgailo pl~ 1 -
crotaria.:Rdev~>, pOr.'m, ollt<!n..r qa. d=to o >ct~ 
1~ do uma a. o"tra 8e.allo .nll~l a teoretaria da oam&nl 
tc!n de cleoem pcuh.ar tn.'ball1~& u.a.: importl.1!\e51 pclf 
cutru- tom de t-u r e!Xl ~· to"o c aen1Ç'> atra.,.dc, oon
sldtt&çi<o eots ~u• oontt'aria " auo~b d<t S. &1. 

Rapondmdo t. cbtenRçt.o &p<ln\ll<la peloman:G llD~ 
de;:~tado ralaline~CIIItQ l t~nd~Gcia d&O&Ill&..._ p&n 'UP· 
p,p;i!- o> h:gateo que nf§uem nss rap:rtiç3::= ;u~lie:tJJ, 
pond~ quo &•~ ~naer::oia p:oe<deu da pertlltllil~ em 
qne e&tA a ca.mun dequeua.laga'l'ft!lio ~nariot. 
Ma~ ~> mesma t11iiM não pnn.leee a rupelro da JEmti!• 
ria dea~s. cq•s, oadã ha M~bidade dlt elllpt'l~~t~~ 11 
on~a a a~:pprenSo q_, ltupre- &a tor~:~aria n:nllto p~a<à
o;al ao E~rvioo a l'<!!llllu t!ldam~nttl Je •ee• tta~ot. 

Q ~•nt~ in """"!drn~ç!lu quo o honrado mew:>ro ~118-
g&io " propc•ito d~ aroencha que 1e tclllio aob!ll & 
nl~!D. au,o.m~ntllllà.O QO ..-enciilletltQI CO> fllnocl'l:!ariol 
d~ ~retc~a, n commla•lio d~ !,)Olici a deixa ;\ Uo'be3oJ"i., 
~ l>om crit-llrio da caroi'X'4 a oca aproclaç!o. 

9 s .... A.r:apo e Hellcu-Uesejo, Sr. presl.dmte. 
qua V. Ex. me e~claroça .. , te~do Gido lllfereclda L 
eou~idora;ão c!» caoa p~r ~lU de seUt roomõroe ~nnr.. 
:udicAç~o, ~ rem6t ~id.&"8•ts-1 eomllliDI!io. Nllpe<lti v• ~ 
qll>r ••11 parec~r, pói" ~~~& ~Omllli311lio dfl'l' U!II l)ti.!!O. 
pa~ci:.l', ea,ja coool·~iO ó C)(lntrt.ris: ao <;.cu ;::nt~~:~t!l11 a 
Jlldia&Çi\o, sem QU~ prtvismcr>t.a :.i~ae spre.ent•<lo o 
'~u trabal.b.o o op!:llii.o iaetc.A .a incl.ir.açiO q_no lbv fiita 
romettiia ~ 

P~rgnntll-o, \X':"q'IIC a indie1J:rli? que a~te!e_nt~ o 1\Qbtil 
dopntado ~a.Babiao Sr. Ca~llmro M.,a.nmra t.i!?biL ll'lt 
fi<!: aupprl= o lng~r pa~B. o qno.l.,gora a· ccmTrll .. k ~~ 
poli oi" aca bQ de propô r n~ enndidato. ll: m~ ~mil~ 
l'ilgul.~t o =forme •~:regune:>to,ee,.eomco ..... •e> ":'tt!x>ile 
qae " indicaçr.o ni.D dls•e aar appro..,.da, qM o diga IIJl 
nra p..cooel." ~s~, pata qu~ pce•a a (Iam&~ illa~tltlr · 
preon.amc:llO c;;n deb•:O •obxe f;lll:e pon~. {J.poiadu-) 

.Eapci:U o~ ~solareoun~lllO~ iJ.Ue ,pel!•· .P~rs x~~ a 
mmlu oon<!llo~& t=•. tk m""'n" ~I'IJ"'tl' t ol<h'be~. 
i'11çliD da c~.:a, 
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O: S •• 'PumtJ;llft:-Xu llllteail.o -qué &·eoii!JI!lll&lo 
~õNU ~=ellte chmrio o pr.- que cl6'1l. ·. · _ 
·-o~s.:. c..wu. ... ,:(4~ .~.;;..,arjoió...:A hl.iiiaa~ ter' 
-~·· olepóúo~ - :· .. . . . : ' . . . . . 
' OS•- Auclo • ~~;..,..Dopais! iJto.ê, qunriD c· 
tive leito aqAillo~uo a ~o 1=2uah& queM nio 
.tia-- - . . . 

O s.,, C.o.tiioZAllli' - 'l'eri' qlWiilo s oommieão i!et 
Osell p~- · 

C SL _AIIA~Ão E. MELJ.O: _:. () f-.~tê, do -,ir de
pol!(qi1e eati~..- no~:~~.~adc o empreg..<lo cajo ln~ o 
.antor d& indl:açii.o propUDiur. a ouppl1!8aiio. Discutir esta 
~fu de J?<>~()ado o etn.~!r-'ao sen qaui ino.l:i!.. E" 
faai11111ppnm•r loga~~• va.,'"OS. 2~iio o é porém qiUUido o~ 
lllgwes estão p:ecuchldos. E' mais nat:n-U, mais re:- I 
ciol~Al I:lca:JIC, <1,01~ :mt-Jg da clliscussã:l ci~ p~ que 
agora estA •nje,ito t>. {)&DI'im ee df'e\üla..<e pTejndiom!- I 
::ntmte a propo•ta à a indi~~ção, t!lêsmo até por d;,b- 1 
rencia IID seu autl:lr, dderen!rir. quo lXlll 'PS'r-'niío oo I 
Ciavia t1leu~ar "'= =m do•t:s cr.aa,. (Apoioôw.) I 

O S:a. C. M~o.unt:uo~.~- En 11Kc qu= o.etrnnc;a j.. 
.;ni::ha pellll~&, poré01 "" lugar qlla occupo l'B c&:nArs. I 

O s .... Au<;;;~ E M.:•.>o:- 'Vou eot>clnir yro_;ondo I 
qu~ 5<ill6 sdiaàs· a dis~;:•s3." até 'iUB B ~"mt:>ll5.'1ó d~ i 
-eo!icla "Pt.,senttl s~n psroocr mbre aln<Ik~ção do noln:~ i 
Q'Pu!.H~o r.~ls :E~n•. p$;:-a que esta, co~side...,dsquM\.00 1 
p!ejt:.àic:9l, ~cj~r. dseidui~~o ~n~~ à o pllrl':~f.! q_t:.e ngora so 1 

~nto. f 
v~m" "'~;a, oi\ lide, apoiada, ocntrllo em ili..cnSl!ão,o 

r~gc.'izlte re~::rnm~to;; . 
« P.o1=~iro ·qno o P'~r t'Yil di~Cll~'iic ~~;a 91tiado 

ntõ que A C(>U:~i&~iio elo policia ~pre?ente o oSÚ pn~t 
~obn s inal~&çik>do Sr. C:ll.!imiru Mkdllrc:r~.-.hog~<> 
_t Mello , 

O Sr. C. Ottonh-&. pte~~:dN!íO, fu,r~o·me im
»rc~o du.• ob$crv:.çõu qD~ ')t:.ri, cp!'l'•cn:,.a •• pdo il· 
Jn-!l'o d._pu_!ad~ po~ Ptrn~I?bnco ~ue !oll<-;' c-ontrA~ p~
n~-.A pr.m~u-n ob!Erv.açt:i;Oté n qu~t no rBtere L .DI!'ct!R'i
d~cfc ~Q{'Dl:~ids reJQ CJOoa de decretar "- S~f'PI"Biloiio eM 
emp:t'g~& ~'118 por ""'~"'d ':!~ !o~lXI aho<>l:>tamOJJto Jn• 
cli•pt11•n11;.a ao r&r>iço p~<blico; .,.tanc~"'i<i!.dc !oi p<'O• 
cllUillld.,. com alg=• ~~et~~llillad~, t.inda qne a ~•:n~nn 
~~it~ pcu~o lc.;:;. em p.~rto pejo j~tc fll~oio i!c prejn· 
d\Cat te!"fiÇ<:~ pnbli~•, O Pm tii:"..C t&!vr:r; :>elo l'St:rnotll~ 
de l.ltJ.r o p;\o ll fcn(!O\l'norio~ por vo.o.t:ora iohabili
taric• ptla ~idll ~!1~ tGm s~ni~o parr. •noew cntms 
?to~ôe•: pólo oer «nc i>tllll dn~s o~n•'dorn\'VW 1~.,~
~w a o•!ll "'~ a f~ocr ::Da~os <!.o qno Javi~; entrebnto 
e.U. so\aronll:llen!e •e~nheeida ~lJinoca&,id:r:de d~ !lcssa 
Drgfi~i •tiÇI\o nfunínifttraUn: llliJpri!llir t~d·~ ó<J Qwpre
t~· <JilQ :>li o 'e jl.i.ll;l\r~tll a b?.olutlllllent~ n•et~>ari<>s so 
tervlço ,a&Ji,,.,, O pare= da oom:JJ; .. nc <!<-ntrari11 
Q::l!-l be:n r.o~n o inn•tre d~ptttGdo po~ Penu:.:nbucl); 
O NCCChPoi'CIIento dr&IR lUOCII3l~ad~ pt!l:liea .... 

. O Sr.. P&u.;...._ Pt=<TO :-N~ ~poilldo; M ntiles :c,;;., 
a!o u mc1mu. 

O Ss.. C. Qno~t :-Eu n>io tlr.h• teuç!io alguma de 
f..U.U a obre Clllt\ m nw!~~o; ~o !lle re•~ln 11 !s•o d~pois· 
5ue, ~•ta!ldo. r. mnior llt!OD.Ç!io M prul\~!'l!IS do illc.~tro 
.,:. 1" seor.mr•~, mo p~r.tõadi qu~ S. Ex. ni\~ abale~ 
nm de levo llS roflui!M do illll~tre praot>lniiilte •••• 

O Sst.. Pu.mu P•~•o : -s;o o~iniõtr.~. 
, O S11.. C. O-t<Qt<1'- FQi &&~ll obsarr..ç.~o. n fo\ :1 ro• 
~~o q-.u. sn~argo cD~ o p~..oer e T".m gt"nde ;>rino.ipio 
da o:gazu~a?'). llchnin:&t.r&tí'ffi; o q-ao me t.tc=e ;. tri-
buna. . 
· A disct~~eiio do adiBlllOtr.to, S~. pronid~cbl, e~U in:i

õii:UC911t<l li~.,aa ,<~!dll- " duumo•íto do praprio as s::tmptc>, 
e ·DCm ou ?OJO ra~to d~ ~epar~lru; matli~e~tnmento todos 
aqo.el!oo q_no c~o .Ncanlleoem ~ :~.._.,idlldo do cmpreg, 
J'lldorio lOtzlr per qu&lqnm.- adistncmto, mu h11. âe 
:ouW.t Utn.õ =ão,e équa ~e aoasofi= avcrigJ;lldo aucha 
Jllgama ·J:!eossgi-iado. deneohum !llodG ~tê. prO'! &à·, que 
llSIIll n~-~1daoio soja ur~nw,I!Cja do '0'\'el!e!ltG mom~to, 
11 aün<i11883im Sltp!lcl.llriafurmular outrã prn~osta de aW:I· 
manto pars o pr!noipio da see!:i'io sqguinto. E a., (!Ol'tanw 
na~ vbjo ~aio le. s.>ptuar 11 Wslllll!3iio do adiamento~ 
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dill!llniG da.llllltma ~dous O'll tftS'ÇOIIWIIm~_qa•· 
tó.ii!ei ou.,J.-.. l!o ~. e9ll•. ;;ue .f~~ftt?aobr~ o:~ 
!:ll& lltnri!l pn. o prtt.mta <loba~~ · . .. · . . .. . · 

Eti iliio imuuai..lia <J.'!lNUt:i'dO fotiitúíli,·ii,ar.iiT.O·-!o 
pll'l6oef ~~ te ~m<l•·mua:a Yet!pdto ià1ll!liGa~ tlG 
-::1o'bre depotaao pda Bahia; nem ett, nem p11Uf)11.!gwa• 
-.eroolil&quo a me9fo· ttvl!l!Sfl. p~ l!m, ~11doeomo 
prcceol~, <l\l<!alrr.r o il!UBt:rll·autGr ailill.iliC1l~!o; pot-· 
tna,o;e•url quwli!o pM.eaer llm!~acl.t.,~ de:õcu\pe'o nobre 

- deputado 10 1!!11 na~ panto nil:o o acvuip&J;b~. : . · 
Se lõ· indic.çiiO pi'Op11Z8118G·medids:gertlpara q!lllll&

quer _oa9IMI do vaga qne f)Ce()~, funàad!\ a8ria a o bjee. 
~, F,:rquo Olltão fB ilevin primeiramlll!te eat.al:el- o· 
P=(llo. pan depoi• trt.ur do pt.ree~~r q.ue ~a •om 
UUI>o1lpptic•9iio; m•• como " iniioaelto .e :dere &6menlie 
"' G!tr. ng~t, o o~ t..mbom de.!)., trata,'t:.e•ta puw 
:::e F<~rcéa, ~n~o .>e I•sr.c ~crn::..Udad .. , que.~. r;~:~:õo 
allcgad:. J?cl~ Sr. 1• ><ectetario ptt:~da; o p~e-, im
port~:>do reconhecim~nto d.a ne<;es!;ida.ie do lnpr, 
'Virtw.lmout• ~om bMe a ico!a da illctlcaçilo; Eu :reoo•. 
nheyl q>::e ee.'"' a ·m.w ro~ln:r quo tiess& opa~cr upr.:~ 
F~l%!1lõlte n rec. p<!ito ri a mdi~ç;io; m~. peço lioecça 110 
nobre c!~t::<ta.do pQra =aR r e~~g qucstõo, perquo, por 
fiw de CO!! tas, en -~ejo iru:ill.!lads &. qu')!J:.to: 6 ou niio 
llCC!'!I• arÍO ptOVP.T ~ 'Ç\lg& <iM <.<! di ~:n :IO<~>t se~~lUÍ.íl.1 

0 Sr. 1" >I>Cret.'lri~, na. ~b,ar• .. çü>s qne !02: A eua, 
oc...--npc."u- ;;.e em 'c!cl'~Dd.cr :1. met-a C.e a.~,~u"!t:lÇ~ q_i:a. ·cin
guo"' JheJc~: tu~o q::>•Dt<l dia•~ s. Ex. ?•~v" t'Qnolu
dc.nterncn~c q!le ni:o .s~ ~6i!! :Íilz·:!t~ -::~nkt.:~ ~ qnMqt:=or 
ccrzlmi~sílo, p;:or~ue o·.ee:I pare::t:t 9ob:re e~ta. oc •'lu~ 
:m nt\':-ia ,·eio a~~tFl, C'tl ~'l_i.:J ~-u-dt! O~\ :mais ~~; mas 
nillF;tl~m "et!l•nu a mO>!I de I!.Jll'C8entax c pa~«:l'r \.iío 
!~rde-;lCJ 1roe ~2 di::' E~, te cu -bt:ro oompr~bena:i~ ípí ~nc o 
f:u:t~ ct~ ;;ro\"<l"·•n a ~''S"'Il"- M'F;nnda qlililz~tl~ ~ol4tilll~ 
tllt'~ a~ se,~;{!~ qusr.:1o :-o ~q;n~:x& o: to n:cz:-s. do inw· 
\'~llo tte h-abt~lU.o3 I~·fri~h't.ivo~\,~m (!_ue e'Vid1!ntet:naP.OO .âa 
x::n::i:o ro.anc~· qno !~:t.z~r, G.'C.B:ld.t, lli::~ tru~ wu~ o mõ.io 
pa.~:t.~o· n1u~~~-!CiJ.8 ~ !:l~a,~-d~8-eo!)(!\:.lr a i:l.
utilid~~c i! o lug•~: DoD]onolrr.S't"í<i, pe4dô6· :na c S:.l• ae
trd~rio, :;;or .:le~<·lltll ~~ilclt:don~c, c contl:~ a 'llloU s. z~. 
nad.u 11Tt · c~l11n-

O ilit:>tra Sr. l" secr~tr.no sb.da d's;e qnil a ilil~i· 
dRrie lXms~u Jor. F>~\s tmne~Qs 110 r>stec:ar, o:,ne •:io 
bform.ceüe<, cl~u llr:lS. d~U·~; n>!!.S e.'Oa iu!OI'II!Bçiio o 
·q_n8 ~ÍZ! nt)':· r.órr~nto ~ n9log~:!"e9 .!ÜO Q~t.o. h9. t.'ii)S "f:ll(~. 
h a U'".c~ ]·.cc:nt!R;; , hR bteif o~rvi~ à.i~tTibo.ldoe; V~ 1.:3:. 
jtl!guo. E' o t«or <ia i.cionnaçüo i mns oon:>lue-oo aêll• 
qlt, o eerv!ç~ do~ tl\1.! IJ:le:ss c rncio f!lft~:tdo~.u~ ~e- f~ 
co:n o pcs,..,al exi•teotc! Cat:clue· •e d~>t~ Íl!Íermaçlío. 
q"C..~ o l'oe-rvlr;o muito :mni;, l~~·a. do lctarrs.llo dita aeB&iSc.• 
llito s~ p6~_o t<.tM c<~m o P'"""J <tu• •~rvi., dnrant& s 
·~••lio! c:ect'gnmtem~ntan \nion:ltl~to abso!utlltõl~t& 
!lP.d:< !>tOV&,. ... 

0 Sz.. P.u:• B~llliETO:-Ain{~~=~iio n&cl ~ dca!;:;)tll, 
foi d~ •lt:!Ul:!o hllviR lllil officicl C~:U lio.ença ~ dOOJ 
do~ate«. 

O ::;,.. PnJ>•u Pl.l'lro:- Um clai:itc, 
O Sn. C . O'l'fO,.-t :-Me1hor: de sorte quo <l Sr •. l' 

Morotl'ol'iD eo~k•<~ quo :ti:o n~ dw hoj~ ro& ci:~=tan· 
aias que •e dt~vito <;.uood.o foi l~v=s~ a i:úcrmaç~ q11e 
leu ; e qlõo~ qtto eUa pre~ale~~ ! 

0 S~. l" •ootetario pro~usio aillilR ·':lln a.rgnmli:I.Co 
p11rn mim inooDlpreD.oooi~el :-S;io üpiniõeo, die,..S. E:x., 
o• S~a. cnto~.dom que tJnO na llec;!fSidlldC1 e CU ~O 
que ba.-Ora, a onm&Tn bem v:! qne uma tnl ~nrcr.ad<l 
em :!lnds prova, o:~ de~ e conduz.i~-nos "' ~otar COiltrll o 
pancer. Fiua11:le:tte ha = adiam~nto :>t~ quu Vsnh11·o 
t>!U'ece~ oobre a i!ldioaçio offior(Jcid!l. Jl. cnsa Jlí'ÍQ ;.obto 
a.ipnt.ado pelaS ~h~a. Eu u .. te~ qn\:tem iiGttlr PQT lõdi."-· 
m~t.o ptii'B c pri1loi"io de s966i~ ~<>gninta, porque deste· 
:ruod~ se pl'S$ohsrin ·o Ulesrno fim quo tom em vi• ta. os 
nol.>rcs depnt:>dM, e :!i<'11!~ia·e~~da a oagcep~bilid~de àc 
:rucea, 'l.lle pó de ec::s:erg11.t no a<liamrnw prorcetc = 
llllpecio àe ceMllrn. . · 

Dil'3lar~mdc, poróm, que ~t t\üo é a ~inba inton~!!(l7 
eu voW!Ji pelo adiam~to. porque, p()r iim ds ()ontaa1 
emqt'.snt.o o pio ,ai e •aro fo1gãv as oo&tu .... do the· 
'OUIQ. . 

·O f!ir, Rodr!go Sllva ;,-Eii tl!nho do vour oont;ra. 
o !!.<linmonto. . · .. 
· O Jl.obro depllt1>do 9,110 o pl'Op$z iiiB•e que o tWfi p!ll;a·· 
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conhecer e. opinião da mesa sobre a necessidade de ser 
preenchida a vsga de um lngat da secretaria da ca
mara; foi este o motivo que o levára a propôr ·o reque
rimento, que tem exclusivamente por fim provocar uma 
opinião a respeito. 

O Sa. AllAGÃO E MELLO:- Não é isto .... 

O Sa. RonaiGO SILVA. :-Então não sei queJ é o fim do 
adiamemo. 

O Sa. ARAGÃo E MELLO :-E' 11 decisão da casa sobre 
a indinação. 

O SR . Ro»aiGO SJLVA :-A opinião da essa póde ma
nifestar se e obre o parecer apresentado pela mesa. Se o 
nobre deputado quer saber tHmbern qual é a opinião da 
mesa a respeito da uecessídade deste lugar, basta ler o 
parecer que ella aca,ba de apresentRr á. coaside>ação da 
casa. Desde que ella prof'Õe o preenchimento de•te lu
gar, a conclusão Jogica é que h a necessidade de mais 
esse empregado na secretaria. (Apoiado•.) 

Ora, se já conhecemos a opinião da mesa pelo seu pa
recer, julgo que o adiamento não tem fim slgom, salvo 
se o nobre deputado quer unicamente demorar esta dis
cussão; mas eu julgo que >lqnelles que penRão que o lu
gar é damecess"rio melhor procedem votando coní,ra do 
que protelando uma questão tão peq_neuina. (Apoiatlos.) 

VozEs:- Votos! votos I 

Ningnem mais pedindo a palavra, e pondo-se a votos 
o reqner•mento, é rejei.tado. 

Continúa a discussão do parecer. 
O Sr. Paes Barret'':- Pe~o licença ~. camara 

para dizer duas palavras em respo;ta ao Sr. 1· secreta
rio, que se dignou tomar em c.:>nsideração as objecções 
que ti va a honra de apresentar contra o parecer. 

O Sr. 1· secretario pareceu entender que da parte 
daquelles que impngnão o p•recer havia o desejo de 
censurar a mesa pela demora com que foi apresentado 
o mesmo parecer. J a. o nobre depnt.ado pela província de 
Mit:.us explicou o sentido das palavras que eu proferi a 
este re•peito. 

Niio censurei a mesa por ter demora.do o pare~er; pelo 
contrarie, disse que aquel!es que tinbão obsetvado esta 
demora havião conoluido que tt mo,sa, ou des•java propôr 
a suppressão do lugar vago, mostrando praticamente 
que alie era dispensavel, ou que. attendendo f..s circum
stancias pouco favoraveis do thesouro, havia adiado a 
nomeação do novo empregado Pllra a sessão futura, ou 
para tempos mais prosperas . Quer n"nm, quer n'outro 
caso, o procedimento da mes>t, no meu entender, era 
digno de louvor. 

Já. vê, pois, a camara que, bem longe de censurar a 
demora que se deu na apresentação do p• re~er , eu 
desejava que continuasse, abstendo-se a me~a de propôr 
á c•sa a nomeação de um empregado no fim da •essão. 

Ora, por mais que o ncc•r,; i • seoretario me diga que 
a affiuencia de trabalhos foi que deu lugar a esta demo
ra, peço lieença a S . Ex para ter alguma duvida a 
este r~speito, porque na verdade não sei que trabalho 
seja escolher entre di versos candidatos um e dizer em 
um breve parecer - a commissão propõe fuão de tal. 
Um homem que não po9misse a pratica do nobre 
deputado, que não tivesse sua intelligencia, poderia 
fazer ia to em cinco minutos, quanto mais o nobre depu
tado, cuja intelligencia é por todos reõonhecida, e cuja 
pratica é attestada por mais de tres annos de exercicío 
no lugar que occnpa. 

Tambem não posso snppôr que a demora proviesse 
dos empenhos que por ventura houvessem em. favor dos 
di:fferentes candidatos que se apresentárão, porque estou 
certo de que a mesa procede sempre com a maior im
parcialidade, escolhendo o mais digno, sem attenção ao 
maior ou menor valimento dos protectores. 

Assim, a minha opinião é que a mesa desejava propôr 
a suppressão desse lugar, ou pelo menos adiar a no
meação para tempos n.ais favoraveis, em que o thesonro 
pudesse carregar sem sacrificio com mais este onus. La
mento que houvesse mudado de resolução. 

Sr. presidente, se acaso se paesârão tres me~es e meio 
de sessíi.o sem que se preEentisse a necessidade deste 
novo empregado, não vejo razão para que, nas vesperss 
do encerramento da camara, quando os trabalhos têm de 

diminuir consideravelmente, e os officiaes encerrega.dos' 
actualmente do expediente da redacção daR·actas deven:r 
voltar para os trabalhos ordinarios, se fpça esta nomea
ção, a não ser, o que não posso crer de modo algnll!~ 
para dar ao individuo nomeado os vencimentos do em-· 
prego. · 

O nobre ~ • s:_cretario pensou que tinha respondido a· 
todas as obJecçoes apresent2daa contra o parecer, di-! 
zendo: • Eu e~ tendo que o Jo gar é necessario.• Mas, se-{ 
n?-ores, é preciso provar que o lugar é necessario; é pfe-: 
Ciso mostrar que os em pregados da secretaria trabalhão· 
actualmente muito, e que apezar disto o serviço se achw 
a~razado; Se o nobre 1• secretario demonst.rar que o ser
VIÇO eot!" em atrezo, apezar de grande esforço ela parte: 
dos ?ffiCit~;es da secretaria para trazê .. lo em dia, eu não 
terei duvida e~ dar o meu _voto ao parecer Duvido,· 
porém, que cons1ga fazer esta demons tracão. 

Á opinião que S. Ex. apresentou do official-maior da
se~retaria não póde ser aeeita, porquanto essa opinião 
foi dada ha dons annos, em ciroumstancias diversas da-· 
qnellas em que nos achamos. 

Sr. presidente, n íio fazemos de certo um bonito papel 
lembrando ao governo a nece~sidade de supprirnir al
guns lngQres em diversas repartições publicas e ao mes
mo temf·O nomeando nós empregados, sGm que sejão 
neces~arws, r:ara os trabalhos desta casa. (Apoiados.) O 
que dirá o pa1z vendo que em um auno de deficit, quan
do a oamara nega augmento de ordenados a srupragado~; 
que mal ganhão para subsistir, a mesma csmara trata 
de augmentar sem necessidade o numero dos seus em-' 
pregados e de elevar os seus vencimentos ? 

O Sr. 1• secretario não se dignou responder ás obser.o.. 
vaçlles que fiz a l'Bspeito da necessidade do concurso; 
entretanto parec~ me que esta questão valia a pena da 
ser consid"rada. Creio que a mesa actual (ou ao menofl' 
fazendo parte della o Sr. 1~ secretario) propôz, e a ca-· 
mara resolveu, que para o provimento dos lugares dll' 
secretaria que fossem vagando se abrisse concurso. 

Fez ·se exce!Jção para os bachareis e doutores, mafl' 
essa excepção não póde prejudicar oconcnrso (apoiados); 
apenas isenta os bacbareis e doutores de pnssarem pelo 
exame a que são obrigados os outros candidatos. 

Assim, supponharoos que para o lugar que se acha' 
vago apresentão .- se nove pretendentes, um bacharel e oito 
que o não são; póie bem acontecer qu~ haj!\ algun:r 
desses oito que tenha habilitações ignaes e mesmo su~ 
p~riores ás des~e bscharel para exercer o ~ugar de ofii-; 
mal de secretaria. Neste caso, não se admitt,ndo o con..: 
curso, exclue-se prima facie todos os candidatos., .. 

U111 Sa. DEPUTADo dá um e parte~ 

O Sa. PAEs BARRETo:- Esse fica de fóra, havendo 
concurso; mas, se f o.> em approvados dons ou tces dos 
que entrarem no ooncurs(), a oommissão tem um circulo 
maior para escolher o candidato que deve ser apresen-. 
tado. á apprcvação da camara; desde, porém, que nãQ 
admittir o concursf' 1 ha de limitar-se unicamente ad 
candidato que fôrbacharel ou doutor. 

E pergunto ao nobre deputado que me dá o aparte: 
qusndo, por exemplo, vsga um emprego do fôro para 
cujo provimento se exige concurso, deixa este de ter. 
lugar só porque se aptesenta algum candidato que jã; 
tenha feito exame, e por cons~guinte que esteja habili-. 
tado? Não; o que já. se acha habilitado não passa po~: 
novo exame, lllas é apresentado com os qu~ entrárão 
em concurso e forão approvados, e entre todos é que se 
faz a escolha. 

A resolução da camara, como bem observa o nobre 
deputado pela Bahia, isenta do exame ao bacharel, mas 
não dispensa o concurso. 

Portanto, Sr. presidente, eu entendo que, ainàa 
quando estivesse provado, o que não se dá, que o lugaJ: 
era necessario, a mesa não podia, em vista de resolução 
tomada pela oamara, fazer a proposta pelo modo pot. 
que a fez. 

O Sa. PEREIRA PINTo:-Está enganado. 

O Sa. PAES BARRETO :-São estas as observaçõe& qu(( 
tinha a fazer em resposta ao nobre depnt11do pela provín• 
eis çlo Espírito Santo, digno 1• secretario desta csmara~ 
Não insistirei sobre este assumpto, porque o nobre de-. 
putado tem um argtliDento para o qual não conheço, 
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~~Mts; S. EE. ais. eda mmliieto: •1!:'-•1•. minha 
. o~: cada uce ...,~ oomo ~- " _E1llllt.Dda, ~ellbo· 
. N, qua ~ qu .U 1llll•P•- W.m ob11f!"910 
,.cltju$ou.-~··•• 

· · O S.. Pnau PJm :....;Jl o ai•cuü, e torliei • pedã 
a pai•Yfll ~ ~ttpoa.der &o uom ~utado. · ' 

O S.. Paa B.t.bno:-.~.a!ilolim.ihr~• acfi&.~t: 
. • F: - a JIODti opüailo. " · 

O Sa. Pantu Pr~n :-U lõ:Tt a h~>nr:. da r1111pon~ 
ao no~• deputado, e \Olnel a pocllr a pt!ana pan~ aintla 
l'llllpCmdar. . 

OSa.P.us B~a.-:-Da'O&Üid.&fü<!t'ullla~
T.l.çio antes do ~~~~ntar·ml!, ê .I qtJIIuk era ~m.,.ta e~~~ 
-~ aa ~\l'i éiepnta<io ~'$la Ba!Ua q•1e • meu. 
dt<ti• ~aariiu •w pst-·para depeia a. aprooentaç.io 
d.o qo.a <!~ oo'Wo • inii.eaçio, pcrqúo & tl.àoaaaiio <las~ 
paracer ó n:.ulto m&ia dH!l.nl Cl dnagrllcl~"~l, por1u 
•l&o em jo~~ iu1~ itldi'lidliiiO$, e 6 se!Dpro dea
agrah~ viX_ d!aeutir aqui i.n~ ptrt.il'l1\a.rl!>l. Co:.l· 
f~ 1 a~ q~ e11trti ll~ta ãilclll!,ióo muito eoll-

. tranado •••• 
O S... C.u1s~o M..."tm••• .. :-A"mesa de•er! fazê· lo, 

-aZo em =idU'Ilç:io a mizü, mu olw á ~ e:!l 'i"O 
:a!8 oca~ 

o s ... Pu:t s ..... ~ :-Se a díaea•!lio •u• ... •e IIOOr~ 
a ínõ.i.~,..., oe diset~tlA<.:! oe the'e "' o• a o~ não oou
"'HHnien.te snppr'..air utl!. cn d.o:L> la'~"~ d11 o<>erctw, 
o deb;.tc •etie. mul~o ml'.is li=, maio awplo, e:>t:'ll.v~-~~ 
~:~clle colõl m:1is lib!lr<i...le~ 
Ri~·•qut a vantii~ ql1~ baTia e:n a cnmtnissiio dar 

·o5611 P•!6::-ar ~~• aobre a indica~ do nob~ deputtlll.o 
~" Bil:ia de qne A<>llt\1 o r~ummmto <!e um indi-ri
'ê!uo :;_!lo q_tr:t •IIT ófli.:i.al. .G. e.ecretvi:t deat& eam!lrL 

· Xua <tiAe11~ai!~ ou 1110.i"" ·mo.i' i::lpor:allte, a por isso 
de <tia ::n~:r pn:fe'I'I!'O.ci.to i 1\\nsll'e oo::Drehsão <!o;>olioia. 

Em ,.;,Q lio.!ttU cb•ona~, c:cnclno -rotG.D.<!o·<»n~a 
o p'lln'CU. 

O Sr. P cHir:t Pi11to(1" ucHiano):- O nohra cilt· 
plll3d.'> qeo. ,..,.1,., c!e terot&•·•e foi oaemamoto iDja•to 
q_~aào !>fti!ÇOU 'I tiO o humilde or oclor q::o ora tom 111 
holll'a de -po::Jer· lh• pmteud.irt q!le " aua. <>pinüõo. cu 
a "?imito da 111...,., we•..te-8• .,,. d!~"'l.·•So. Tant~ 
aio ó orooe~CIIt.. tll't loero.,aç!o, ô;a.onto ~ cano qu.g 
logo qoo o tlouradc mBiti!)I'Q ped. 811biA fez ob•l!l'V•ÇÕ('& 

. • tu ;>oito do ~~cer lia O..."mmi••><o de ('Qlicla, nu qn~a 
foi a.:ompat:bQ:lo P<>lo u obro <l~Ptltad~ -por Pern~ bnoo, 
a~,.ü- me ~:ll vil i ttin'lllll!. :>&~:& N>pQlld~r s. SS.li:E::t. 
(Jpoi.•d<• I · 

Ainda Dio tec rarAo o m<m~o n~'b:v àep-:..ta'l~ ~uanJo 
imisu a ~pai lo dll <;o.eot.io da falta ce p~r <!a <lOil!· 

ll:iuio do pcli~ia :l-da i!ldiciiÇilo ::Dandaoa i- tneoa 
peio illn,;r.l d•patad•• l'ftlB :&uia. p:ete•tde!ldo ainda 
!usr entre"'r qc.e !l.tU&lla co=i .. iit> nõo GS honT& <><>m 
a de!c1l'll~uia do•id a ao ceomn Mo•o <!e!.Httt.do. ,H. <lt.oe, 
Cl ~ rep!to.opin~~ndo· loe pol~ ne.-e-•e!da<io cl~ ptcencber·•o 

: a u.!IO. ~1<-i•tot>te nt. oe<:ntarin, rooobheeo so " <los " 
""o.t~am \ia DUQpritoir su o luc:sr, co:no pr-opu"D:hs Q 

Sr. dop:na<i~ p'u• Sahi•. e dU~>t'tlt~ ri•olThl·•e. n in<ll· 
caçiio c;ue :.preeenUra. N~m pnia set intenção da :r.asa 
!al\ar t:oem a claferet'ela e t'e!f'('i:o s qnnlquer memlxo 

. <\~!:a cKa:ara,qn&n•lo ella(r.ilo i alio de mim) é CClll!,>OS:& 
.W ('jlvalbeiroa tiio dit.tinctD.'I. (.4 P>icllo1.) · 

· Partce- ma mea:co , p9rdôe o boarado m~mb~o o 
düê ·lc, 'i, na nii\> é ~tltll!'O insíe~r .. se Ili!~t!! pD:tto> 
à.etae qt~..g eu .. 01.ra1 t ()cis 11 iro.r.qQt?.t\1 ji àti phDD.5 ~

_plien~e• a<> :oollfa cl.e ?nttld~ pêl~ Babi:.. (Jpoiodo•.J 
O nol>ro dapnt:.do por P•rn~mbu~o •->\t.on á. <:ar~ 

çuclro, ç pare<><:~ eiXl dioo""~• ropto~ru:iodo"" meamn 
·. rs;\ltoa .'i"': já fotlio tJC< l'Üm clll!truldas ~aando bllui 
pe.• pnmç.ra •u. . 

O nobre dq>olado sffirma q!:s t:ão hn ueca~idado do 
Mt prover o 'Juga:, potqne, di<o S. Ex.., & i.u!ounao;ão do 
official·m!Üor, q_ue o 1• ae=t:!rlo lo!l .• rel;,ro ·se a oircnm· 
atknciae Gllll •e d~ii.? em rom1m p~Ml\do, e qno n\io tam 
aabiruento n~ ac:nahdad.e, rD!oro ·•• _ao e•t•do dn sooro-

. : tui" nD.,.-..~ua .!poc~, qnan<\c> blt~vr.o cal. •mr-regGdo~. 
M:ill ji Cil.:Uoponcü cabnlmca;o a eo\4 ~bjecçllo qum

: do, b)JPildO P"l• Frilliaita >e11, d=u:~s!rei q a• pro!8CII· 
temenre 11.\ISI:liio u sne,maa ll'irç~U~Jsl&~~oi&> • o f111Jl > 

atttilicl4!ndoo~ • . qit• ·~to. . eLiia í@~ . • - -p 
tnllali . .:a upeoi-,· otLao •tdiitfilo,.•d•·• IWB&U 
'1.11t te tfa~1 natiio ......... 'iU\TO --~:lU _Jiirl 

--paa- ct~n-onlaow-'- oocnapllf·,. ae ianl~ da -.. 
entvia. E _!JD, .-lo~ qu a objeoo;.lo .to ao11n 
dtpa.bdo llilo ~ ~DOia.- · . 

Toi'DOU ó hOnra® JDIÍII1IrO a ~,.mo ugm~~mto. 
ela q_De, quedo ~ •pltito ·da Oalaza lelliM • liipp6lair' 
lagAre. e • dl!Di:::111r aa tiea{lfJIU Pllllliou, ,.,_ IJU 

· ~1em0o1 116!_ prole: 11m lasu nto da~--\#ia'!'· 
J f. 1'\ll~nil. a i&w ; mu lOmatei 1. cliur qua s. nzlo 

pa~ que • ~~ te~a,'JGtailo pe!~ a11~iio d& 1~ 
Jlia 'por DllrO ct~prieoe,- por m_ohTOa do; lntcM~IIO ~ 
·.,tiliaa.aa fllllllc., • ~rqu ileltea.ta 41111 - bipt.D 
li!IG crio Froeiaoe. ( ... !'Oi~~<~~•·) • . 
· Poriul q11ow.do -. 'll!e.a. cà CIUIIU'a, a maa com~ 

tenra pem apr~a~ •• ~atalleial d& liUA ~ 
a'itl&ll.ll a qt~ei!l, pelo zegi'l!:l~1 oompeto tratar <ieSNIIJ 
qne>tOO.. ao-ta o lllll p..te~ tei!Onl:eoenlio s -•
Ji<lll'i& .d.s ·preenohGr·$8 a T~>~~tlln\e. nio ele-e 1111' 

· aoeir.a., eem contea~; • op>niio d.aqualle.1!UD e&· 
mão - . aboeln~lllr dilpetula,ol o 5MI pm-.imentD. 

U• Sa. Derci?J.Do :-Ma :co '.filllà&'!~êqoeR 
re<'.Ollhec3 t$IR :lOOEssid•aot • . · · 

O S~:.. p.,.ta..o. P Í:.To!- T~:.ml>olll i' eoncarià -
atc:1l1Xt~to' 013111 ello pro<od11 a,,.ae que, e~~wuio a 
va~a, ha"~.:>.do nqcoriln<::lto• solicitalldo o ~e11 pr~ · 
chlm~ntc, o ~nd.<-ute :::=!aliO, nio ba ra.~io f=là<la 
pa:a q_ue :nQo ••i" eU. P'i!ÍTi<ia., n!!ectir.d0·6e a!~m. cliao 
10-a 0011•idorG~ ~n!li_ jo~ <:a ~ :c c; intenullo. dP 
~<ie& ha ttaballl~' qil~ .;:Q.J~tp:e ~w. (J;p~.} 

O Sa. P.a.ai:S~:-QuntiobsmaiumJ.Ift~ 
lit~ !t 'IIICIIOI tP balho: . . 

O Sa.. Pcauu PniN :...:. Snpponho q~t ambo msp.m
tlido, sc'Dil:o eo.b•lmmta, ao a: anoe ecmo ;>nde,.U objeo
çõeo feiw; pel(' nobr11 d.apt:ta<lo :p;>r P ero.s!llbooo. 1..1~"'-
do• J N!!m tt:nho, repito, a a.<pirt~\)lio· ao qt::e pnnloça 
o~ml:l>M 11o o;i:oiiio a.ii.Dles&aem_ dioeuo~, ta::.tcqneji 
tive 1\ h~a;oa ele rcepoodu" S. Ex., c do il.o•c ~_,:ltei L t."i
bun• pa.-11rep1:Cltlr :oo hollf>ldo Itlem'tl:o. (liuii<> ô1n .. l 

A aiscu!àiio ii~·a.U..d.a p~l" àora. · 

SEGmiDA. P ARTP: D.-\ ORDEM DO DIA. 

o Sa. Cnm: !tf.I.CU!>O [.?1'1'& nesooio ilr~V-1):~ 
Sr. j)ro:Jiàentc, • dit<cto:ri,. do banoo do lhuil dili~ 
aos pode~ ao E•tuil.o u~:U~o :upNa:ott.~ pe<Un<Io ll:ro
~i.:lo::nc!.u que tnlcn~ot:. ~as áquoll" e•tt.l>eltJOi• 
C!8tlto. . 
. Sonde. our.aa A :eapeito a eommiuão de fn:az:à, 
aonclc.lo por nm prc;!•* cle _res~loção li"~ foi "-•do piU'& 
ordoiO do cUa. 
N~ Cl'~ll~ :lrmo :le q<~e a reeo!at:!o 6 da r;eoohe::icla 

nrgonc;a para qllll aa tl'all1111~ea aoot~ l'nçs não QQII· 
· tinncm cotntt q11u paiadaa o. aa i.Ddustria.s cc!!'.~ quG e c 

I mard~J%1o, cooYenoiC.o ele qne 'lo solnçll.o doata q~C!>~Ii<> 
uer:, gr.uiomd~h util M J:ll:i: e Aa renw do E•tac!o 

l. 
(cpoioifos), nnimo·me a pedir a V. E-.:. qae COD!In1te a 
camnm !O Tob p;ola urger:.cia J>llra oe ;::atu d""~ z::u;. 
tona. em a primAirl\ dillell .. i o, U~to i , x:.nqu<llln em qne ao 
delibere." sobre:. utilld...d~ • 

I O Sll. C. ~r.o1ui1u :-E or; enidieo.t t'l'.pplemte,.._"V:> 
. niill si«~ urgea.tll1 ~ 

I 
O Sl\. Gam: M: ... c•u:no :-Ec. ~prosento o ro'!uetimeuto; 

o.o c ocbxo d<)put<~clo o .lliio sppro;a, •~~e eonr.n e!lo. 
O s,.. C. M•t>ORSJ!U :-Y. E:.I!!U, jll&ti!i-::\Dcl:<l o .seu 

:-eqnerim-u>.<o e eo codn~ianu<>-o; iato .S n.Qi~ D&tnral;.. 

I 
O Sn. C.a.u; li:1L::IIo\li<>:-Bc!m; iliA4 eu pauto o= 

pro;)'!ld.im·~~<:: por micllas l)!)ll.vi~en, o ! obre Toqucó-

1 

mouto3 de urgencis o ~gimcnto nio admittê dinaua>io); 
o nobre doputàdo estarf. no •Cn climto vota:~d.o conl;:'a. 
Poot~ a voton .-. IU'gO<l.clii, ti approvau. 

I 
:1111.:~o J>Os ~OOG. 

· Entra'e.rto :1.• d;"~usuíio o ptojocto Glllro s inncçiír.I.QQ.s 
I bar.co~, oom o 10~0 em re_pr.~do. · · · 
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.· · :OSa·,p.-...,.i : ... o .P!l'IÍÍd'hUi•'u . Olllll
. :.os!Mio~!fi·oe·lí-~·~diiil .ptW oas~ a. lei ·; 
• ,maa.b,'Qrl.'l'lliOe~·~<>q,lle-~nelao'Fftu• em~ 
· pt0je.1to ; d&""-!Ira"', pvrtllb10, •ll!• · c&claotio· ~ 
tcll~ & ptefvcc:lr.._la -li«o]ecMt-pur;. a .u.c.a~o. · 

·. · : o·. ~ •. :~,._,.-1iri~ cfel& · oratm} •-Sr: ~
~a~. etl'~11o\~O&'ili~tio daprefe_l'eliL'i•jl M êi'Ol

. · 'i•!ls ·~ c:aman. . 111<:. I' &ollleCõ do or~õ.o- A 
· !tiOia_çlio .• o!l'eno{cl4'pcJQ uieulõro . clbeide~lO clf! 40111· 

alM&o. lo1 rqel~&lb ~· oatilatt. \'II.Udo ·~tsda 
' éi11JlÕ 11(\dltõ:r.l ao orçt.mellw ; paútN.ce p0l& que ulo 
· &emoe •son a. dltoutlr icM o ptoJtcto u !li alaria u 

oomm:.,-jljo; . . . . . . . . . 

(\ s,.: Pauaoznsi :,...-PuaS. o :~~~~'brt ·<16putado ; • oe:. 
ma-r• Dio o qnia ll<izç.i11ir oomo ad.U"-10 110 orçamento, 
llWI niio -raj&&ov. ... aalct6a. 

o-s ... c.~ M.tt'lf.u>o :-Nb ,$~;de c.dopla!!>. por 
. . 'fOtaçio cla-.,.llltt'a· o ~j~o =l&fiV"do: qund.l ()f

fQOel-f·> 1!0"'4 artiso addiU.O, llt'eio q"" pG!dça. a !nic;.. 
- tln, •ll•e!isa:de'Do._ >Uioiathapou w cl.;.culido ; o o 

'!.1111 ex0.19 agan ' lÓ-10· o oroj....:o da moioria da 
oo~. ·y. Bx. c~ar•, po;éla., a 110l11yi0 qaeja!g~~r 
m:w~ -~•c:te, 
. O Sa. p,..,,lll<ll'l!l: - O '\IM f~i r11joitdo p•l• camara 
foi CltD. &dhtl'I'O ~:feteci:b em 3' dbet1Pic &C OrçaaleD• 
to; " limA t~DC.Dd.~ r4lj~ita~a F6ae ser r.d.lllilti.ia em 
oa-tra. oocuiiíV, oom maioda do ra~ o ~de •e-r l:lll 
proj~O:O q11~ tú!da niio éllltron at:1 diocu~•~• e apellSJ 

.&CII'Ill:$-:&nil.o oo~lio '!.~~~'\la 6ze~>opa<"o!! dOG::'Qil· 
l:l>lltlto, o q-:~e podia f~%111' por di\"llraoe m~ti-<o~. 
(.t1_oiam.) · 

E!U, pon~uto, tml &~&o a t>tdem>cle. de. JUUJ 
pro;co1.,.. . 
· O St.. C•112 fl! .. ~no :-Enten:lo o-..e d~-oc )m!e
til o [r.OÍ'!CCO ~ nawria da commiftÍio, potga~ (; ~•i• 
11111pkl ("='oi~•l ; 11' l'flljC!oto olfctc:ido ptlo m~::nbro 
~ldente ooa.t4:n-ae a ('rimeln. pute do projscto dA 
'IIIUI>dr.-

. Dle1111tincto 11 mod~ amplo ttr-1~ !:a !.'l>n!leitame~t~ 
tllJoati&o o oulto·; ncaua, a ~&lllllft OOID int:.iu libo:rd&· 
de de jalgtil du 'lllt1illaa propcotas. (Apowl01.) 

N .. ce toJJ;ido ~oto ;•ara -.ae o p:<>jto>Q <i& ::10mlGrl& ela 
OC!Il'IIIÚ&IO '-'lt ;, rttfdri4o. 

·os. H.nrQiiatfa• algumu oc.ncldonçt~a~moatnn~o 
IJ.Ill. li. ~ilta-!l.o § 1' & o.rt. 1', o n&. ,. cl.a J~i de S à«t 
J:lbo oio l3SS; <:u\u <Üti[X>oiçeu 11!, ~cu~d& w tor.lt> 8 
Rlo.:luç!o 1j1l& àa :llO'I'D co:Jfer• ao ~?tnlo ;, pll'jooto 
da ~.Uutia d., com111iulio dA f~u ualm ?t.r• 111«· 
JIICI1t11r o lll~do ~pltal do bonce> do Bta:il, CDmo par~~ 

· e. ilis~~n elo rs~g•to do pal>tl-me,aa r.a rs"k. M.~.oatÇa 
pJtte ~ o•piw lllll;,l!li111U<!o; que !6:• .. oo o :ztotho 
por '!118 cliTatJI:a do tew. IIQlm~• eçllogcu apl'OientR<lo 
11111 nto .m nparaolo. 

P41ltlo·• • votN e .:>!e~l!ó;a, ' epp~nciA, para 
discuti:-u a .(lfOjocto dn múorla d3 tcmmi•Ji\1, 

O Sr. Harahaho Cla.apo•• -~. ~nhidmtG, ~~~~-
!1111111'0 .:ato projuoto ao •~h• e111 I' dt•=••iio,e a 2" t.ocba 

. a. PNpotf)iau•r 10d'. •mp\huc!sFIII'IICXUUnlt·lo,or;no
.fUdUt:l 11)1\~1 tilo lmpcrhnte jnlga dt :DectJaia&cl.e 
lllJer 111m~ pouca' -osl;.~6 ~dojL 

&u.do 41110 lll!!l.lrlptO tiO ~.,., h:\1'1UIGO l'Qt ~llllltll 
.ne• Ol'C!IjladD a ,_~~:~~lo c!o p•rl•<~~enSO, nlo 4 \)O&ai~ 
<i» r.we, l:les:mo om 1• di!lcWia4o, sçm ~gnm.u ob~.., 
ot:~eo. 

Nilo -p:etonao C>?far-lllo o.o ~rojeo\0 da :~ob:oe comtnliJ
aio; polo ooct-:uio, pl'$len<!o ttu o m~u -roto' ~~tori••
,00 (!U& ao ha:~co do Braail é coa.fonu neota rsol:.~çiio 
(,;po..,4<;:], $i!X1pl~1118Dta FOI'qtlaSllttDd<> '!1l~ o ~Ye~ 

' ~o ttlll o dit~~ito elo .•cr o tat~r d.a eoeiedr.ao. 
~~e\'Go term.,.; oo~ !RI contr« li losi,lação do 1860. 

N~taB toem.o• h ai do ootn por tlla.c qu».'o d~\ttür a 
tutoolla t;_n9 ~ go•cruo •• q11er U'f()gar. 

l>e\~> pct4a:~, dinr fran-11toctu~nio Gómprohondo 
I Opc:49io qu o baaeo do ll:a.:oil -~ fuo~, 11ti:a L• 
~SBM q~· clal-!\ lho.=llla%-<õ. . · 
. ()oct>~lledo que Q iiAI\w Ajlri;,olr. ~:lo Q,IUr CIOJiti

. illl.ar; ~• C{l3llt Uq_:Udlor--.t, · COGlPl'!lheoà~ qll<l -• 10· 
. ciedade (<)miil•~alache Pf<l'(ll.lo 111 úaa•ILUÇio q_11e -..I 
.· ~lll' com () ·baneo. l!o Bralll; ma• Dio c;ol!l,ll~llldo 11 
. ~Ji<!ad.o ci--. ~~ ·p!IN ~ ~ lio .B:cail. Es 

I 
.. alo -ta~ .. . pt!e!taplo ~_ . .... m.tor <lo bsslee ao Bnztl 

lltlll a. teu loolc•ithf:--c·.l!'w· ..... " lo lo tt• .,.~ .. 

. . 

.~-;, .•.;.""" fiO o!Ario :o--1'•~ o,·.""*~·do ~11 o \V 
eo&ewlc; oo l~~CNe omu pe.1auect0' 1'- el~. · · 
~O.II.nati>O ni-,:Wirltun•ilir.a.'1'W;·enlitiaarfa 

· que A~ qu \'lli ·ift' àà·e~HiaUJc <lo. Brui!. 
· tan - W89Ci11 toru.:• · ··nMltufda a t041D • 
. il!.r&D4o .. 6tll.~&.~e.Üldl::ltrlf..:(A~.) ll:gqt~MScr 

Cll ulo te~~ho for~ PU'II le'l'ar e ~rpclliillüLilifo ·a·n· 
'I'O;pz allgis~:ilo Tnetori:A de ·1880, llef de . war ?Qr 
l;o~QJ - r ... ~-patoi.- qoe ~lll•• propsmram ail-
lnil.ado • tutellla lm,FOet. .. püa: . . . . . . . 

(S'c; _.lllfJOI't6.) . . . • ;. 

<Nio ..ott.rfa, S•. pteeicltnt&, Fala ~~. ·.. .ria 
eor.~~15':11>ae u ldéu • 'lia tu . •• mouopcliA·. ·llecsrio 

· 11'0111id.u "'" l'l>ta:blola ~os acci..W.'u do lla.aoo do 
&ui!.. A"'ttdi\~ 'l-11• este proj-.w :.ao 6 lllliJ1aASO · ~ 
DO OIIUiinho da ~~tiQão ..., monopolio t:~::csnc 111& pw· 
"ÜÜIIM .lo Rio da Jaoei!O, s. l'Ullo ellfin11S.· A1!!11\liW 
C!!t• 011 11lii!>IDOI pru.cip;ca qc.o ns- u . pro'li::ciu ~ 
""edio baú' pntu, hio lle llleltiCC't ~ b~a a ap
llt'Oftçllo do go- imlltli•l, e a:ltio app\Wadoe \aul• 
b!ll!:\ a bmo5clo d01 ClOl'dlriroa maia ~ do Imp5rio, 

- q11~ •~o M de.tu provinciu do •al. Se ~n niil> tiYOI!W 
esta Mpdl'IL"~ llo!pra, .-eu r' .. , eem lotll!itar, =tra .a 
pntente rHO!u~"• . 

i!ao nia •ejuquu tende parass~a f.c:l ; ~'-' ,_.n ... ~:ma 
li-S>O " uma aoc.iodadti oommorcial o baaoo .Agr\oaia, 
ll&re l:ql;;\<ls:--Fe, e e · on~a JO<lilldl\de a:mme:rclal:, o 
'f.lllco dtl .Brull, para tu~ = ~~cyiW oom. aquQ& 
bçco. . . . . · 

.Nuts& tmmos; dt aoetwo ocm a mi:l~ · opi.lli.ilo de 
lrouàada dto indnatria, at.~Rg;l!'Cdll ~· t'OIIIItit.aiçô!o ciQ 
lmpuio, aio :12e s:-alicito i::rpogn•r cota noc-loçio. lf.u 
lliiD t.orito 'm dadan.r 'i~• "" \\ f')IO\uçSç 4 um p&!Pe 
~ado co11.- os ?rino\['l~ t*oo qu-l"'gcuri pelo ••paço 
<le ~;os antoe 1111ta trllntna, <lne oncoamr no ~ 
legltlati'I'O & l!lOIDll imjlllgnaçiO CjUO CCOII.k'Otl. toJ: ~ 
~ 1106 III1IIOS aoterl~no. Nic> 'l'ejo cao\i•o pu- õllo. 
ciificar 1101ts mu.ria a minhr. opiailiO. . 

Pot:aa:o, t10mucl~ ~ llllialft a.a 1' cli1GU11o c!.!at. 
ttwco\)Ail, do quil impnitaa·!• ; TOll w llíoo :~:~ea. Y<ltr1 
S«CI'Il, 8 pl'O"AI'Glllll!l&o O darol ·fl& li' a 3" dÍ:M!DUiia, I;) 
tmtlfl.d&a nlo fo!'etrl proJ)Mtaa; potq• du:le li deolal\l 
qllll ae & ree<>loçlo ee frmar Ml ooul~ qu& tiU 
auomb~4.u elo bll:ICQ ® BruU fom cu-ia,.. par• •~ 
f&:~'! er. .. \tllll~ SD6dia.Dú o res:...ba'eeim~to do 
m<n~opolio;O&..otameJ1t..,tl)QODLrttá a Ullnhaop~si~~ Uo 
vi~• e ped!.uu como foi fei&-:a ~ tilnoa c&orlot" fa 
ioi-&ellle.l.htlltee; 

· ~iugt~em maia pe&-lc 11 pllk.,.:e, e llCllc!D·I\0· a TO~ 
o p:ojcc:o, oi approndo, e pua• l a•1!i81laui<>. . 

Entra ~111 3' .dl311!luio a ?!'C!'O'ta abrillat> um crodiw 
lllP,PleD:lOilltt *!) J:liuhterio da BU~r$, c:~niu::o~~ 
oo:n _. e~ou.du apptoTAcie em 2' . c\Lim~QI\Q, 

· O Sr. C~'IIIT.i~ro !ladnrdl'ftt- D~rejava1Sr. prs· 
rJd~o\ll,sall3rae ::.'anai10dana CM&o~r.m~tro da 
guem, quol pedi o ettt ~\o pvt o O'&~=o elo 18111 • 
1362 .•.• cz~rra "" 1.1 lao Sr.r.tit~wlro <l<>a-m-ra.) D~erj~._ 

·li"-C o z;.obre millistro cls gu~m c!oolar"aeeo IM! u C!lldiw 
qnG Pllil~ <\ p~~• ~G~per.~>,~~ q-ne ~ !nha de fazer, ou sç pua 
d.:spt:Q.:j jA ~'·'~lliz~d~•, porctntt~ ore~to.-pan o err.<~icio 
do 1861 a 185~, o pcla DOSi~ leglda~io·lm!lnetirk o t9m
.po. ll&ti. "c~bauo, p<ltq"-t <1m So de Jtu>bó-<'i1l8tl~ nl!do;; 
o &uno linallotliro, lilldou a t.lltol'iokç.io que " gofamo 
tlaha .,~= .. ~ar c!e·~ a~o.~ ci'l&se ~ •. E.~ .. ~. 
que h i um ucrcicio addicicmal, UlM o ll:<.troicio. aadi
oiolllll ó PIU'l ;:ai:U a& d.o~?~Aa feiLa;;, é p~ra:!ts~ l0 
ditirlu. En dcsejiiTa ~nb~.do Sr. milllstro -d11·gctOrr!l ~ 
:com eilcito a •~• -reparti~ d.~to e3LI!S S7~J~~o •• H 

o s.... llfll'mzO ~~~ GOJ:IUI.A : ~ Dove, o!m, -~~ 
. Os.; C. M.u>tmsiA.a.! _;..,. ouae Jieao biU elo indr-n
lllcà~e po~ cleof~"' qne i' 11a~u, ou ae pede ~utoN .. 
çlio p~u p~ager dcoa~•~ \l~!l a..,_cla dem .... 

0 S.. Mtlllmlt liA G~au:- Pcpo li~>Otlle.íit 
pu-r; ~la.t da&peau fGlMI, a ..... 
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.0 k •. .i' •• Ca.L'Il'UD: ~.O.Sr_ •. mi»Ut!o ji-~ ........ · - .·.·· 
. ()·~b~o·n..(mnJ.::- .Ji o:plii!Qei._~ 

o &a. c:· Xiloi!aalu·':- :..:;..--Agou, .reo..nh.aoenaa _a 
~ala qaae:o 1ct:il m'nta~o tem p.ra oom o corpo 
~·ti~, pt<fiJl®-!hll Wl'lUIZI.~ uU .• ~ .~ IlUdo 
•ntorilaçlo p&N pagar utu ~u, quo Dio 2e. à· 
~ ta: retto; maa pelu <i_Wr.e& o· mini~tmO il<m>ai. ·il!o 
:nlllf!CIIlde, n~ndo liiiz1 obrigndo ·.,. paga: - .plirti<lu~Aree, 
oreclcre~ dJ Ested<:~; porgllllto ~ll. .illl o minillterl~ .Pf"~ 
tende ·~ aata omeirl de ~DIIIl1~1101'81!, de ·i'les· 
pe!!au ela do. la! ~o O.}lm811to. • -

O, o r#«! ilo mmtatctio dtxllarlr:to daquellao llaaeinl 
{<IJ'Ont.: -pa..a "' lx>ncad<J 4at · múúuro• do .l4<lo dirlilo} 
qua elle o nllo prateoili4 luar , que t; crçamomto i.llfl!: 
'll,n;.~ realids® , e o mittialetio dc5 ~~t<>4, doa Q~ 
ni~, c!et stmA~ilro.•, 05gulo .o =grslmc:u. do ... ~t~o 
a~ ~.:.t~<U ttea dia2 , po:'J.ll& 'l5ttl do;olarou ~ue ba~a. de 
tà:zer do ~e~>.t.o = ~ali:ln~.:Eaa promeM~; aia 
D.timz 1 lllAiorüi. .r::w a dos llllb~ lllini;ltroa Doa 
~u, e uós \t:JOIJ O!.~il\XO.O:S porqttl' li~S :Sze~ 
eua -~ ; mu 'l miD.illt.e.o1!l crunprirl. ~61. ptU
- dosdo j4, o::.. a il~u~ oomo a que nos ta às 
~~~~ am ~datação o orç.nmc::1to de 18€2 . a .18153 
q~n ... dltcatia•e o crçamento de 1863 " lSGi 1 .~
ki!IQ~ a o:~o::.r,., '.IU'l o i:::>i"ÍI!~ po<Uo • ..a nti· nt•• ~.:.!~ :Q&q,t1el!a ~ião,_t. q~& ~tnajãna 
llleirn• p•:'ll~e: a~pton.cio, ~~ oie ser :rc e<>ll!l ~der&da 
• edtllitUdo :~o Pil~oo== q:;;~ .. a.. Ül "p:~t&r 
11ilo 11! ~ Sr. ~o ~a fuen~ rmnet~, <:ctl3.o 10 
co~p=etteu a faz«" oom qu& W.:.o o milli&l&io Ollll· 
~ ~ .. iHo ~ w~ !<li~ coqutcimeuta 'II.Oif!IOn! 
colll'~,'llõís o V:lltio npncmw, i'Ot ter s. E;~:. t!llltado 

. Im~o1 ~!Jl o qu ~ oorlo <1 '!U~ l"'llw.l o..l'li eet11 
&lat~nm~. 

Ji:ll. qnaria T•GtgDht&l' 110 I!QVGmO 116 t:llo ::>io in~pin, ' 
il(ibl'l fi'Ímei.ri co=!Mio iio o~ento 11ma rMOlu;:lo 
IUIIdalldO na~ 63W ~&n:O ia anno a~ 1~!:3 E. 
1111" o!GOdo o Q!a G::a <Jue !6r •anoclcnado, po;q_ue •Co ...,_ 
dm o IIWWIO:i.l> poWi n.fuf=t ~ u~="-1.&1.:0~ ~ 
~ com All.tlT.UÇI1o l~gialiuiTa. 

O :nlm.tcno declarou ~r.uiiG pGsiti~!!!ite ll,Ue a lei 
de l8ílla 1862 oontém t'-lll Orc&ulC-IUo s.:l.I:Chrc:UOG, qtll!l 
nio utiJ.w aa aetll&I!R _.tda<).,. da pili; \ai DWII 
r.iUanta, tiis::t c;ue o· p~:ejeatcl~u~e~;ta-n em <li•onll!iiO em 
Ju~a ~~ uilu u.~~ lloiii.>ubli<lll!>~ic!a.l•,&como, 
ctu~l'<l:::Go mel~ legooeo p.;ra b:et-., de~pe:33 d~ 1862 a 
l88S, níio inllu~ p:~ra q.u~ ~~ TOW =" ~.cluç® =
wdo 'fig<m.r o orçam!lllto dg 18&1 a 1864 lcg~ 'i c:e !ôf 
qnociollll.do em &ltembta cn Ont'J.b:ro .:1~tt> =~t E' 
u~ar~ n o mir.il!torio a exorHtnr <4lloi, n tomar G ~r
~to ill#a.:Jrlé, como o tem &d.o t.t6 flgono, 11 de,~»ia 
'fir noa dhot que pr&t:i <Mcrer:tcia f. oamua, podiado· 
lbe a~!Oriaaçilo paru Plll!:s.r C.c.puu que ji. tem roto a 
:r.t.i ?' go, porqu DiiO é possiTel qn! "De oatí~fa_. 1011 
llects~la&dEM dQ paiz ~·l!!lts. :e.olu'jlliO, 011 ~ell'l. tr.lns· 
~r, -oomo ~~ll~ llnWGei:IOfi!!, 3lei do orçamOI:to. 

En. ~~ 'lJar!l, b:.et est\\ <:lb~r.çãa qne ma at:rcm a 
tom u o l2mpo ~ CA~<a ~ a FI!Cili a ~<tt<!,,çlí.:) do Sr. mi
nbtto da t=:11Ctt,., Não apNS61!!o ~!:1et~.dt. potq'M 11 ~ 
~ 6 infetiz, (RísarJa~.J 

Nillgul'!'r.l mros -pedindo fi pnla1T!l, o prooodendo·sll i 
vatm_~. é apprcv&tta a prc~sts, bem C!Olllo a amonda, a 
~cno~ l>do:ptnd.'\, é remGtti«a i oomlll.\.;t<1io de ~~~cção, 

Entra em O· d.iscu!i&'óo, e é acbptsda o =ettida t; 
~mi:!e~o à.e reda~o, "- frooost~ nbcludo lllll ~ 
anppleme~~hr ao min;.!ta..'i~ "s {~<Us. 

O Si. 1· ~:.can.J.tuo, obtendo 11 ~als.r.a pal6 ozde:l!. 
procede.á loiturll da redllCÇãG das emelll!aa !eltas e* 
})l'01'1:~ pct ~ta Ct.Jllara i p>opoota él.o poder e~oontivo 
~:ldCI e dcs~ s o~ de li ree~.ita gar.U do lm).'Srio 
PQl'n o m;o'Qloio •ltl' lS63·a lS6~. . · 

Gl:lm'I'OI,liU~S :>o oa~)l'to, 

Ccntt:.~ a ::> d!a~nt$i!O.dGI snigos iõdditivcs ~,; 
llo1 &la lei dg o~me:~to. . · 

;o S...CaalaJn.-Jhclil:zdn ... -l(lo~la!altu ~ 
p6tiJII!f':~ .lUR c.bfr .. o UII8Q.Mditi:•o (J.W'C~:IIa · 
pmjcet;..~maloiiauco~ do ~&o,ile-ohlu · 

f:~!~-~m-õ jrot~pio aa ~u_~ • 
Tendo • · lnfellclaaiillclG pwlellc.r a e. ta oi!Jilii)Üiio; 

e a àn.ii) * aiao aeua clli~dg <lQln!l:pei\~ i. ~• 
d01 Sn. iiOJiUtlldoe, fui obris* a aPBll!itu'-~ 
o PlllOC« repooliTO; pua de~ •p-lm'·G 
pro~ de. que não cxiocord.;u com eue, nem· fllgia 4a 
aixÇUMilo, po" lílgo qulae~iguul - pueoet a!li miRIIIO 
.na 'Ille~• pnmniao "Sr. pr!!~idmtlo di! quo,o;,uer'.A &1111", 
la1T& quaado ~-Ti-• i.~- - · · - · 

E .. a po!l'çió uqtaerda em ,(lua aehal-.me 6 qae 11M 
·obriga a -.ir aponu~~r oa mot;l'I'O!I poY'qtle at~ aot · 
metoS nob~ ~!!ogaa, e nao p;!l'& ~batet-am ptOj~ 
'iue ap!':®ceu ~;rmaoio Çom() Aohilles. 

E·~~ usa a<lcltth<> all&i~.o pot um ,IUllllisN Ul c!.t 
-de~oe per.enCilD.leO a ~omoiu -~ popalo!AI qoac. 

Diio põde deinr 4o f&!al' n85ta oasa •. 
· EPtiQ uaíguacla5 :r:~eosa •aaitiT:~ oa ~taàoll aa. JBOõ 

vill~ia da Miiia5, Clljo toll:lllll'o ·~ tud.?. e quui qltl 
ftpr1llle!lb a maioria.· da ona. Ea\io ·t$1JC'bcm .-li!!•"' 
dos os · d~putarl:otl dt< provínciA do JU~;, oie. Jauirf,_ l!ito 
aa ~ pto~ciAn inu:r-adu aoJ"!Cit.lmeute 11estll a~. 
trllds, etU!t.. GÜa O <;UÇ «:!!Ur .oa é'otto»t>tlltltODI; ~~ 
miSI>to ütão ILI&ipb trlls eoputadOI ~cl!IJlte. .141 
C..SrtD, mu 'iUUii.c l'<lpreNcJ&:Jióll ~ FO.;a·ciu do uorte, = ;:><»: i:'iauby, = _l)Q! Pern..JDbuoo, 11:1tru pllT 3orF,\f$; 
~jo pteo~gio hll do 11n1111~ os- to'.l! ~ 
~tCS!:I:.ta';l~ dto~ pro-fin~ <tCO Ollliepr'lO pii:R ~ 
ad•og"~ :ta côrtD. On., Oll1 tU!! llll'~~~. o 
qn~ devo eu 001p;s~r doote ac!diti:ro ~a~~ ..mo de 
p.,.11ar abl.1111:n diicua~ 1 . 

Se et!. .U.animan, Sr. ptcal.dwte, na 0011\tlbc~ que 
protendi• Íllto<lt . a ~~ project:o Jl1f 'fll-lo ap~~dri~t."' 
QO pois oleput.ções ÀM pro'ri>aaia.a N gue•>lllie-idc.; 
t~Joe., x:.,Uto :uaio d(tom,;:,....a., liq,u~i d~ q~• o. Zll)btlt 
~e!aloot .U. O'JDU:li.wio de q-..o t.i9Q ~. 1lio crml!!iatll 
com este gn:ldi!Booeorro qna o -.u.p.~ tluha, llf!IÕii 
~-lho "'!lrnl~dwa C.o J.:Cbillc:~, vmcio docl~~r á cu• 
qua en ;>rcieoto dQ g~•=• ·quo llile llGo \!nh11 failiCI 
IXlaU elo que ÍO!Ügi·lo e luj~ia-lo dA! nov:~ 6. ~PI"' .. ~ . 
-io nobre mb::i•m~ a e ~b~ pnblia:u, c;. na o ap?ro'I'Ou e a_ 
tmmdou· . "Jlre'CU~ I . 

Ora, um proj~ ilo SO"~o ,; t:m&-FO!'C'~ ~o· 
!>()d.CT t:t~tl~~ .• ~oea iJifsJ.llvoll:lente nasta cmml'l'!l ~ 
d.iscllMio oo:. som cilla. :&• por ísoo que .tliio te~:~.ho eapo-. 
nu>\" do lo:.u~ a -proje<:W; ~o-mt! >6 lla !orÇIId111 
neoe!l'idsde d~ u~r :>e ..,otivca ao meu Toto ClllllttBrliJ 
4.0 C~ lnQll dDU~ 1lObfO!! OQll~g .. ~ • 

Doc~õ-JDO ou•~ o rcln~ <!;;. ~i\Oàiser qt~ll.f~>gi 
da ~ .. in: q=ndo fugi e-.:. da di.cu3eíl:o' Ji <~.~p:l.~ 4 
Qlillla.ra, q:>.e.udo defo!Ilii.i !I 6' oolll1::lieailo.d.l OJ'?'!m~nw,• 
q'!le ticlu!.mos tido 'Qlruo. ucica ronre ... :Uf.a cam. o Jl1lb:v 
miaàt;:, das obl'll8 pnbliou na 'l,UÚ:.ta-!cin t. noi~3· 
ves-cera do· dia ~m qn~ r.pxlnEDtA.mcz o p~ ao "bre o 
(t:çâmenta. Levimoe. =.,~ rollWreacia até ctllllli ( 
toeib·noita~ 

A.tttea diat->, o mSt~lloh~ OX>lJegu, t-WICcr ~ ~m~ 
·~~f>:), »t'fOSOlltou-me o oou (>t1l'lCel' nlalâ'f&tllmt~ aoo~~~
mcnl-0, :l.O qaal ainda :n~ -."..nha a que<t~ 1!11. 'O.a.ill<l u 
Indll!ltrill, iJorqu~ ru.nan. .nio ~la: -.mclo i~ "'aa. 
pet.ição. Eu, ... eru~o '"<lripw •• cpini;m. do nc br3 .W.et<:r 
da eommir.aãe, níW ocDCO?dNlào oo:n toolaa e:lb~, doi pcJ: 
IJS<lripto U.titbe!ll •mlnhs. opill.iiiO, e tlllteguci, os•~ dons. 
docmm~to~ no nol>re doputacio pela l;',.ahyQ&, 2" •op.l 
da oom~, pll.l'll (jiiB.cllDdo,Po:S ele ox.mina·lsa ~~ 
o IIGU po:~, declarasse ee llt'.A Ollini,i;o est1>•1l do ao.; 
clltdo ·com a mü.ho. 011 CJOm a ào ;,ohr& Nla~r, Gn ao 
tinha 11ma tercel~l\ opiniio1 pau. que :-om to<toa os 

-paD<!ia Ro noine t::únisu;:~ <43 obrA:! pllbli<l>ls, <J:ll~ não nO$ 
tiliha ilaao a!nd• a honra ê~ iml• Ollllfm-4i!oill por muitc.> 
OCCilpai!o, p11n. q11~ tom~ue wn coNi.ol.z=•çilo as lla•l!llll 
Clpitliiin, e noa ~ lll:lll\ llGII8i(r_ pMa ,~~inno~ 8i 

: pt'(IIXlB!.&, . 

s. E:.:., a q= lniclllU>I '"sa&" perg:utb.r qumuio·IN 
~ti.-ia ~ ~bElho, diii!0-1110 Q.llotO ~ento-i:il~ 
.t.s;va~scio, qll.ll ~c:a~~Wl'\ltaris. teria .ü! Bpre!IOllt.u"llllla. 
modi6ca\'iÕO ·Dilo reap!X'ti'!'ll. ;.oropoata, ~ ~UI' iletlois qM IQ 

. ~iMo IIC$ ablll:ll~l:itulllll•·cOI:!fer!neill.. Co:n ~ 
-ch>.m:~U·aOii-psra qt:iõlta.-fiilrl\10 da Julho; etJ.tio·oilo~ 
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~ -~-\ciü;?á' "" .. ' • :· ; -~ ·, ... ; , :<l.iõ'~:'~~ . 
Uõ·;'*li:;;~-.; ~~ llt-no-, 
4e 4llcullc · ~;::· · · to ' " ãf.a-\an!õ *.,. 
~•uéliflw'~~-=·~Oilti'ii(a ui.~ 
=~ü\~·::~=r-~.~~~4::; 
210bf~ reWCir.-~ p ~.;!o;~ ~·oa\rltri*, . 

~ ~~:-:c:=~~:~~:-~~~-
mtilk! qaucio.au jl. eo~t&t~~ qe,p6., . ~- . • ·. :•: : . : · : . ·. : 

o si. c: iWiliuJu: ...;. !& f'llg! ~ .. diloiiUI. 
bllllt 'llli'M dou ilJ.....UU. aail&p I·=!• da~ qae 6 -JIO·. 
brec.lA\<Ir dec!üatr i_ cua .. qae o pf.71CGI;o-era do ~.a~ 
110~ q~>~~ apeJUU~ o Neli~, C::lmJ:Hlillll<lo .o ,IMIDti~a c0111: 
')ttG o.uo'bn :\!!&to' di>: qWI faJ;L· da · ~OII3e~, q:le-fllsi 
~o -~~tit u pte>jo<~t~ C-<>ll> o ~lrre lidnh~ cU.a. · o~ 
P"G:OO&ao . • . . • 
~ o nobre :iliDiitr.)aq'-oi O&tt~:~••na'ria ~ <llivz:: <r.ac 

l.b.~ pedi horl'i ou \leoa.~ para di!!Oil.tk t>e~tte S, ·E::. 
cam QS mmaotOa .t. ~m~io a meon~mieJI.cie. ao p10• 
j~, e qa.e :S. ~s: •. o>l.ã hoje lilÕo me det;~cu l!!!Sir. ~n.. 
l&GQrau qu• eau.\a l!~p6n!aÀO .:. Cl)~i!o quwdo 
~ a!spe:llla ~ ca~a: rnu oQI'll.:)~trijtl>"..i m<ddo o~ 
eot, a:O.da ettou o'b·ig~do a d•r •• ~~pOr que o ~. 
eJ:Ib.:._ i!o1)h~ qu~ nade. eo~•g.>'ftí, pol'jue .; ~ 
llNljo~;u A.chühs, \'~01> "~"'"--1<> pch ~Jte<:<>~. ~1tl.:,)aiO • 
rio. da CO!nmi.,~ãQ, e Jt~·.,.i.,.du ~=a , ~~p:l:a\ÇÕ~S d a3 p!Õ 4 

"U:cU.. :ie ·qou. " i'rojilC:<J iilo<.ta.•a... · ·, 
_A Ooll::lwioalill ~.u:X:tz-::e dons ptú;.cip!~ ~u~ · 11s: ;!o 

yct!llÍ~\it qUQ <rn. C~I\\C6~~, 0':0 1\t.l!:Va•l!õe a alz ~-r 0110 9io 
!ais~; lllll ddlea IÍ qle pai~ ngr..s ruo bcn .aJ.:oitw.u•
ç.io t~- o~madss llàa da ~~ fct~ F'Jlo go•·!r:o ;· ·tc.U· 
aqculla da qae o publieo s:l poM~ utili&.u, ->ndt>" ('QUI 

g~'!ha <ie (\tt~m t.. ·~t, b.:-. à.~ •ot elo_ to'n."'''UO· 
Ot~~ .... u digo ~"~ à~ <I -ll')Oisl4~ o <;ue ~t~ ea!à· 

baU<:ido QD.:T~ no. .· 6 . <j.llG o ~~~., g&r.~>ts cr;~ aeito 
looiro"' >-oéiool.:o<l~i . 'lll'-' 10 orvoieiio !""tll pl'!llltartm 
<»rt.'l<> \l:~<balb.os Ol:l 10!1laNm • ~í. eiil;r<t'&" <lo que ro

. •:llta &euoficio pabllco; a oluíg&Çia t.io -~r:1o i•mit.t-
to a anim.a·lw!5_. getP.nt\nã"' ul:n iuro nzt'aN l -'~O-' ~ 
oa~hae..'; mu llllo ~~o Q goV!lU>O cii~er-}hes- JL~ 
1= do tl!.d.o o <[1111 ~starolõlo, ~m o~ 1ll~1.-E' loto o 
que M !c• com 11 qc>:l•~tnhia Uu!io e_ln,lll>!ria. 

-Em ta>lD.ncio l"gar, o.indo. i! !..loo oliz5r-•o q11e qllQ1lc1o 
u:na COIII!'f'obia 4'01l•t•Qir u1::1 'flll!lnlo pllblico, =• · 
utr&.U.. ~u ~~ q,u~-t ... ~t cutto molhoto:::D<nto; ft1l!tc 011 
lllilllc .. qno g•atr.r, qu:.odç • · obra· qu'l n~>p~ll~llden · 
~ lh" der b<lo. l"-Cto, ~.l>au~e ao gc.,erllo o aeu -~ 
pt11go, o J10"1!nno 1ua !h'• pagao. · 

Ell!:ca i!otts !'•incl~o• 11,~e a JIObn ~~~:i&•ilo (l.•tt'bc
~ 110 1411, p c•ri!Oel' a.w fllllo-. I)G o IIO'l1ro rotn:e~ro .S au· 
iG: do p_toj<cw, com;, di_,•~ o illu•l.to ttb'tor ~., co::>l;llÍS~ 
elo, tetn optnliio •i!:lgul~, lli'.Q eat4 neate J>Oilt~ <io i'\01:~:
ilo DC!ll teMcollegi'S,JKll'qC.& o t~llbr$ Drlnnt:rodo t~trG• 
EGUw O llitotwa Ol• t~~Zell~•, M~:do q-~e lllrte do mill\1.. 
'krlop•cilauue~ d.•n utigonlitiú~ quoob.tru!Ao. 
" p~õaaagtm lia lei do çrçam~to , mtolv;.,:. nEllel 
e~se .._ "OOIIOO!l!\i\o do ,,MO spo\i<$ i co:a~p:\llhi il. tíllito 
9 ln4natrla,- deoll.ttn qu- erlío. c. nr~igoa acldl~l'I'Ot 
qu• $111clii<O 1!1' ut~iwa ·no IlUDO fui~U~ecit_o 11%11 que a lt\ 
'\'lli ~t, ;.-eje\;aodo tO<to• o. ~11trqe, }?Ot"!.CO !.lo ilvg
!D'.n=.uz a c!e.po-a .J~a: dali !~_ao \l:i-o pu't.~w. 
:Níioco11tonte CCIDl c~~ .decl•~~açiio; .Uuia -n~ 3' tll&~· 
~ão; pre9ll:.;iudo que olllte { ir..,orprttll!ldido J'WofÀ 2. oomrs
nhls Ülli5o o !Jldl\9lri6 f;:Sl!G ~p-rodu-oido1 ~':II!MildO!'. 
qW~ ç .. ~anl!Qn do ~~w, <tUe i f. ~u p8lall.ode 
dospazu ~na cl&Ta\'iic ·O •l•.iici:. · · · .· 

Colllc .. ó quo oJSte projooto, eepll!lldo's peilluo·clt>ltO
VGIUQ para l!Ao em.buaçar a !di ~o o~lo do !863 s. 
1!1~<1. I:~de ~l' a.pprondo ost» a uno' · · · 

E•te p"'jr,!t;o nli.O ~~o~ appronclo IOtli!o .C.epoii ~· 
fm.iç o e:r.~~oi~o .ll.a !:i que_ s~l>AD!!>Il' !l& •o~ar, !'O:'lll<l o 
g~o uailll o.c!cclarcu. e lUXI clo.sn:inlottls lliW I*io 
cooti:mu " ~; ~wi _CIQ llOlDe <!» ~ a'}lll 
ap-tou 11.1n d~t1!41;11 meJP.b~. . · 

O ~86l!l.o i.olln :izl1stto a · 1;.11~ M dt. r. ;.~~!ltor!a ~Q 
~ qcllll@ flllOtl & ~tO a l~ditiVo.!l e ~ . 
~~~ ~u. ru;c1o -~~. <W~-: . 
d~r~tó .o ~ eroilw d~ 40:0ll0J paraM.~ ~ (;•· . 
JJt'* O!f.clo.ll ~ c&Vll011 ~ at.unolo cu~ paa· 
~oeitu sua la1 b OJ'9I'IIfllto 01t. ad.UIITjl; · . 
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Rio llt #e p<!la dlz4lr '1.111 O gGTIIl'IIO .ollf& eN ~ 
M.lm>, qil.a el81'a .,_. despcM a mli.t t,'-50:0001, ha• 
..ao ;jlumilafieitquepelo meaoalerá~S.eoo:OtiilJiiGO. 

Ora, • .o.deliai.t, ' vi5~ da llli, nio ee pMsJ:Haait. • 
-.mQ& a. ~,600:!JOOI, aia.h q_ue • receita da o que illl 
~ .. ,.,;. .~Dê Mmpre H Of9& IIIIJI GC_W iJib\llveia, 
Ido. ane- ir elma-lo eom apella norme 'iv.a;at:a, 
o\ü<b. tJ8lo rtün010 empr:MWuil OOQ."o.hlclo. 'por emiula 
ie apoliCGil.. · . 

E 1111o " clig" '1.11~ c go,U!IO 11 Cj_v.a tan • cu"?& a• 
bldo, por pamotagem ou por ;aplrl.to de oppo~~lç'o; que 
o go'lllmO é o Ullii!D ~Qipado do eeta<in .dà 00111ptubia 
UDii.G ela:!111ttb.; ogoterno'llio 6 c:ulp&do,nãGwponde 
~o em111 d& administuçll~ .ta oo:npacbia. 
· Sal;ou-$4! 1t!lla ·laeun .. muito ~ndo nos rusemaoa d.oa 
liObra5 0\",JoteS que t~m delendid:l eota i~, c"l'l'<l'll!l 
inl8:i2 p!I!$Otl· oe J'lll'& 1836, e <ie 1866 pmn. lSS!f; o~
•·wpoill al$euaa aa 1856 .. ~~~. d9 quo liÍDga= 
welmnhr;,111 d"ven:lo 11Ü~ ator.,_. t:IGmorla da. oatll.,.., 

Em 1852 ~ efl'citop=ettôbi.o-l!e oou&Mimpoa<i· 
'leis, pt'Om')tti!<Eo·se 50 legusdseetmcla por IS,ooo,ooos; 
111né ~~ taetioa ;m:rmetter-ee ao go'fl!mo 011 ia Cll"lll• 
puhiu tcmscl>r&a porpoaoo cllil!i!!iro, pnn de?Oi>l ~ 
~:-re maiô e m•ia à.i~l:iei~; e quem empenb~ll o, eeus. 
e~pia@s a:b o l'lOio d~ u:n11. o!:ra, uílo tem_ :r=edic, .,.i 
pa~.i. coros, dru:.do ma;. ~té ~e ca;:tolllir com e:orme ditl
~dí~. 

Em 18M !e.z-n t-QTO CQlll;r~t.n; a COlll;>:lD hi• eaca-.. 
lt--'9 ~ a& c:>n~ervaç<;o <!,. ~t..-aila ol'i:..Or.ris do Par.o~.by
.tma, ptTOGbc;l:iO o ~sgio tt"-e 1111taT& ~t.tbo\eo!..lo para 
... :li'Jfte pronuci5l, íe~ aoci~nd~ com 11 rro•inlri& d• 
lfi:1u "- :e.pelto do ptc><l:cctc õ.a• b•rrr.iru, obrif>8,tl~ó· 
1!6 s dcd~U\r deUe !S:OOOf t.~m:uaca pua a pN'I'lneia; 
tendo jl. a =t>t:nhi• <ie.-eC.orc ® .172:0001, porqua 
JilWCB l!nttcm ~t:n a pru\ação ~ B:CIOOJ, o!IIG'e u 
pr~>'l'illcia Jt l!inM o pmlic: dC!II~r. di .-ida. 

Eilll85a. o qae (ilim'f.ntoa a e=pauhi.r.' FuzGr 24. la
~ ii~ estnd.a. iqncm e r.lélr. P...-abyba, com a g&• 
~t!& ~o &,qoo,Oil(li; ~tid1» S,OvO:OCOf f"la pro· 
~• c.e M,.,aa o p3io go'r'ltno gor::.l. e o• outro. 
3,000:0005 gtrtJ>tidos f'lla pwoi110la do Rio ii• Jau'iro 
• felo g•naruo t~cnl: &:! pn>Yineisa oom 6 % ~ o ~"f1lrn~ 
JHR.l &:Olll 2 ", p&ra ~mpl•lar rat1l tllaa'IMom; e q'Cl~-~ i 
e~ilno41 O:e M g&rantinm todas sa ~mptC<J~S oolll T \'fi, 
')::10 ~ = $y!te:iiól :no:ito fl!i.no&~ pn.ra c pllil: ••.• 

O SL c. Ono111 , - A~iaclo. 

(l si. c. M.u.l!aE\Iu.!- ... potqUEI deaao '3.l1Ue pn
.t.V d~ 5 % jt &9 ;~11: IU'l'ainad.o o thuomo. {l.p?iadol J 

Elll l81)t;, p~i:!, • coi:DpRnbi•lliG aeordou cio •cu =o 
~ lS5·~ i pore<n tlll iM~ • oomp11!lhia j6. nl~ tbha re
~c~bl.o a Olil'1'•tia doo •alarlci o !a:'lQIII!blll<lade ~ 
tuer O<lat ~ FO~OO dlnboiro • .:lelt:ad.e 'í 

Mca r. oo>u~uhil. e o ~ scronlll ou pra!l!daott n:IO lfe.· 
cl~~:Ufl~ e&;tgorie&w{lllte ~ 11169 qa1 oom 4,000:000J 
~'Clo 10 ll:a oatpre&t~~ oonll!nla u 2' IO:l(llr.o à• as· 
U"t.d!i, po~OJ.n! :!.$li qoa"falw'llo jÁ l'l:..!.'liomei:oalian· 
Ud11.1, o por <:'<1DI5q_umola oom 6,001l;OODg 'lll~ lbe tJS• 
pt'e<'taaoc o gG~G • oóm ~OO:OOOS t(llo oo a~onü!.l.• 
d.a•i~, a ~u~ ~.i qu~ pa1Jl~, eo&clul"e- e• tcda a "bra! 

F'". se-::oa o~ to p~dldc, a 11 oaa.ara m:m<loa <lll'l'ir a 
comrc.i.a~io do obrM t:nbll~a~.· F<ii· infe~w~nt.o, jo1 
aec.~ oocaai~o 'l'l>gal d~aaa C~>ll:lmissiiO, c;_uo Derib i.:l!or-
mat;&& t>O gcvero!) • 

0 S'J~ertlo, por.:lm, lliio c!O'Cl net:bll.tãQ iu!Jrlll~ÇÍÍO; faz 
..nno ~gera: 1~\k';l o proj~to f,. oomlrilla~o, di:l:endo o 
jl!:a"fllnlO qne 11 componliis o-ra muito nt:l. cqna a c:ull&rjl 
l}t.at -6~q iUJ~~t1e-9. on ot'J fs."l.,,. qno 'tuiiii.;.(KI,. .. a_ 

0& mini•tro5 <l'> imperio e d<o fa•enda nEo clisoeri:o 
l!.mu plll~'lta a ..:spcito da ~ bra, ooowntóri>o·•~ Clll no• 
con>men<lar a ccmpanhi& As bo~• graç"" dl\ Oll!:lsra. 

O 11.obtc r~l:~otor da e»c:>mlll!lão de 1859 ~atnbGm l~r. nm 
~~~. como o nobm .m..tor da pri!se!lte co~são, 
a tavor dn ccmpanhlA, Eu iD:pngr.ei t$!a ,.,_reoar Jl:ll':i· 
ell!=ofl.ta. e dl•s~ \J.1lO era n~~&mo psfu o (mlcur&o 
il...- ~m.ttlh<aiia de IUI!Ilda. 

A c&mMrll n:snclcn re!Ulir a. ro=ll>~iio do ~~: 
b!lloom c9ta cg=io!i'io cntenden 1Jne w Oll'a nm membro 
enOOmnJ.Cido, O :Jl!j diopeMOll ~i~all!Cnte, fuond.o •nllll 
CO't!lbinni'Õ:l1l sem oo11Vidai'·me; '.!Uacdo iiil) apreoen».r o J<t--, fus o :nolilmo qno agora (colll a dil!enm~ que 
-as oom:role:0\'4 Dlio mv dariW, (l(llCO· :.gora,_ o pllreCOl' 
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:Oliriu! Qne ua. a cal!lr.:raoomeçuse a satisfazer tcdoa 
atu d-joa <ia· COmpanhia e 11 inoo;:entar ~~ seus ~rroa, 
e11A oo11tin~ de BUO am erro, ~ tcrntlr-se-hia. como o 
Jõlbo ptodigo q11a or~ que o pai ha do ;>agar as mu 
<Ü:oi.ial-i qu~ a-e medo ru.lli a. dous ano.os ella pediria 
12 coo,ooos pela catrada. 
. E uoim aoao.iocell, apazar i!Q nobro presideJ::.t& da 
«>mpanbia aooijlt~&.r •'lneUe çontJ:alo com o ltO'fer"o em 
18-W, q_uando ji eriio pre'fU.tu todas ~.!! di.f!ictLldades e 
GHiheaidct todo~ os erros. 

l'on4m. IIC~II.sat· ae o gonro.o que tem daao a mllo t. 
oompanhiP, ~ dW:t· r;a que el!a é o cul;::aao de tudo que 
ellt. toífto, porque uma~ 8 c~mpanhia qmz tti!hoa de 
J~ PU& a sn& e5trads e o govern~ niio annnio, e nms 
illjll'Jtiça. O gofatt.o niio co!lotra.,gec. !1. c~mpo.nhia . 
(•poia&u); por ventul'a " gover=:J.o con~trSQg~ a (:0111-
J'!U>~l!:..u'" ~r.,estx~<!ach~m•s.hA16=>-Porahyb:, · 
e quf! eu chnn::art i do Pett"opf~lia ao Par~hy ha ~ • 

A.. c-omp .. ~hiv. Msc.~ n~o l' 'l"'i:< fi'-Ztt, o o 5~. Inmon 
En.nge&t& <!s Sow:• não d>ixon pG~ i.sso ds ser nm ba· 
rio e lx\nemeti\o em patria. c <lese ra~.-onheca como ::III: 
&:idn.diio :n:úto t:til. (Apoio dar.) 

A ~m~anhia d~ ,az d~ côrt~ furnêcc o g3: pelo triplo 
.do ~ue c forneci! : c~:npl'lnhla d~ Pcrnsm bnro ; t:nas por 
- fac:;o o son presid~tn ni\o dcb<s de se~ ll!l> cidsdo;o 
l"C9peit~ .. ~1 e o gov~r~o de CO:l..~~tst"" eo:n. t}ll~, "·:!.t-o que 
mxmp-.e os 5:J1la CO:ltr:r..t.cs, c aeaut~:la os inter~~seJ d:r. 
OO!IIpl!.nhi~> quo d!riJl;e. 

Se & rompal!bia Ü.:l!i:io e I::td.astciB nüu szb.a-.a ~;u:~t~~
SC"' em f•:oer a cs~ad& !'Or:nsl c e rodsg;m, ·m prcfcril 
•?~ trilho~ <!o fSl'l'~, ilflo) con:rat<>sEC ::~ttQUA, porqt~e hn-
YI.R de contt"ata~ e~~~. . 

Obs.ervo que o minl!terio pD.r:Hedo crn!tti.o :as eom.ida ... 
rações mllis :aoce~•ar;a.s com qlle de•la infotmar 8 ca-
11111!3. do os~do da. cotnpanhlll. O g~v~n.o deti&llo oen 
rBIAV'hió inform.Ql" a can1~ das eircn!I! :-.t.J;n ~~As d_Jl eoo· 
p~r.ht .. om lll5n, doa r.,ores qua tc~~be!l n'lJ!•~ snno, 
du o'brifõ"ç<la& a qliB &e &ajeitou no oont...,t, que &2•!g
IIOU· (~poia<iN ) 
allfsa ;:, llli~i•tto dt11 Ulll ~;,lto, e d:;~so: ~A oo!llpB. 
iiliia wm tcptO!Cllt3do q11e Diio pOda ocn;inttU a om
preu. •e a1guna f~vOtee n!IO lho f~rem oouCQdlào~, pril:· 
eip&lmento ae ~ôr obriga<!• a entrtgst B:J tllcBourc o 
ú:nporte cl.u garau~iaB de jnr~D a ~ue ·te obrigirll.o ~! 
prorincl~a <te Minu c do P.lo de Jonairo. O jZ<.l\'1!:"1lO 
Sdío p~1e fuvr, mu i oamar• OQb• p .. ar c• faTOr~• 
qne a eot.r. comp~Lnhia ~on~m ai.cda preo~n. • J.o,u•oa, 
4 ~rdade, o luo o o• ~· = qu~ a ~aU'Jtods te.m lido 
lo! ta. 

E-:4 tiva d0 "I"OC1J.r8r no~ aDuex~• o !e! .. toTio qn di
!aDtori• DAraoonhG:~rlt marcha di\COmpanb.la• !l& Al!tl:e
f:ula ri•â obru pubUGill !ui Mbar '=" o~o.tr-to. pelo q_nal 
IM! ~el':nicollllt:e 11 OQmpllnhla r.~o exffiloue 11111 uM· 
~u QB :!,OOO:OC~ qnc •e lllo d~Tio p1!11 concl~!r ~ 
q!l.~~di, ohri~ado•oO O pr.oidoote d• WIDp•'DDÍI. 8 pa• 
~ Slú l)aaqueiN Solit~ e~ 8~0.000J 1 a ulg aa1t1U' mab 
ae :!,IOfi:OoO~ llll ~lttadl,. 

C-omo hoje 'fOm a comDonl:!a pa:!l.: t:lU eitoc~c~s e 
tul\011 c:cnto5 p•n. pagar &~ bnnqa0it'O Sou :o~ eo:no 
~er qus ec bcs a eml.e~lb de 1,000 apolli~o quç I.!.~ o de 
Cll!H (350:00()$ ? 

0 Sll. Lõll Cutos; -Ao pu. 
O S• . C. MAMUtu. :-Ente sp~Uro nr.il." nii.U.nts. 

A o:nio•iio de apoli<>e& ha d$ se fo~~<r conforme a cot,.çüo 
do lllOl'CII.do. !ie pot vento;:ta i~ h a algum negco\ant,~ q~o 

, quoi"No ~bel' M apo~os~ Mm ~se" <>on<l.içõo. <hTó erer 
'111G eejo. o are dor doa 1,600 000~. ~ clle h a de receb~r 
juNR da apliliOOlõ ao par sec.do 11 cota~no de SO, re<iu~-
1»>1 pcir=nto, &boi.xo dG 6 %, ~& roceb\lndo da compn
llbial oa ju~• da?% da gannti11 que eUa tem. 

() S11.. L::i• c ... uo!: -0 go'\'ernoh• ds emittirncpar. 
'O Su. C. !l'ho<r~Iau : - Pois qllcw :;:õo mn circl1-

lltção rugur:1 a~u~ e~t~ b~li!Ce.·lh~ o p~o ou reca
tla'c do comprado~ f lat" f6 revel" ...J.~::o aegtedo, qtul 
ha u~goci3nta qns as qneira ao par ; ~t~ no&Qoio ~6 
Poderia con-.ir ao crodor, quo alib DOR 7 % g&Ianti.do~ 
ft. cxunpanhin tem um meio mn;~ ~cgu~o O.~ cobrllr· sa. 
. ~!"'nd~ q11~ o go~otnO ui fiWir ~m mal: ~lll elo 

Clllttl~ 6,000 a tantos oontos em. apollces, confarmG o 
.-c::zç-a.meD..IL<> ~c.o f~>i. pua o IIIIJ:.l-:.dJ:; l:iG accrosoontar +na 
•a outc;o ·ewb.eilo, coreii.Wa e.~t~ = wai• lO,OCO;OOOS 

TQ~ro 1..-
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de apell08!. Ser6 11m :rouh.t ao& PQIAiidores &.ses ti.tu·· 
los, qae jl'. ati"terio • 1M, • hoje eetlt> " 93; Mri. \\'11 
~tl>lliona:o 'l_U9 OI ttcl~' a EO. (.i~ioiw.) 

0 COrpo iegiolatifo vela aqui peloa 1ntereoB8õ d~ tlDI& 
COillpsnh\a ou J"'lo-ill~ daDaçio brahle!ra 1 

A'llli eati a nlformoção elo ~cretnris geral de& ellt:f&• 
da!!, de um:!. dse ""~Griu a quo o nobre mini& tem pn
oide, porque ha quatto ae=tariao genes pre&ididas peto 
nob~e miniit:o ~na obru pollüea!l. 

N ~ata intorCleçtío ee •e qu' er:u ÁgMto de lMl a 
«~mpldlhi~ Uni® e !ud:!•tria pedio •o go••mo q;l.e i!e
cidisse de sua aorta, qt:.e compnme 11 e~ ;tida pelo ulor 
&l)lla gli&to, y;uo aro I!,Hl:COOS. 0 gofl!mO indefuio 
!!>!ta pr•tcnç.<o. Em Setombrc c: Outubrc <ia :me,omo an
uo & ccmp~nMa J)TOJ>O~ ao p;orerco quo lho coa:pr- 11 
~~rada po~ 7,0GO:OOOS, ofíe•ocondo o ~i>a~inle.c~ cl~ 
l,~ou,coo~. Foi ""nanl••<i• o.~o :!c <:<Jn,elhoilee•
tsdo, cujo p= tJi CJ.tie o• ct>fres pai>lic:o• LU'i:~ p~o 
«'m essa onm; o goveti:o confcrman- 111 ovm uta COll· 
aulte, ma~~ niio dtm- no~ nOIJ.cil\ deU,. 

M BA o q,uo pro põ> hoje a. <:Oibmis.&o~ Di~ que "' 
dcspe11d& II,3oo.ocog o;,m e&3a er.t.ili, q,ll.ndo o con
sclllo da est11do ó d~ op'.niio t;llC n•o sej& •:,it :11 por 
7,000.0008. ·?~roce q"e 03 mona nobtes collog:õi niio 
viriio l!S:e par.>ca, e:rnbou digiio qne o p::<>jccro <I i!o 
s~•ar~:o 6 po~ ~ll•t a••igua<!a. 

Eu qo.;:~r~> d1ocntir coa: os 11obro• deput..dco éla corc
D!Í-.íio potliDte o Sr. mirri•t:o e>t<lnegooio, á v:ata :kl 
p~m<'<r do con•cll::o õc e•tad:); por<;,nc, •enb.t-rco, eu Dil? 
::cc.-ohi 11 cc:nmi.s~~ do minittf:tio part qn9 ene me .;i~al!.l 
r.B b~ses de llm proiccto; rcooh: ;~; C()mmi~~tiio d.a ctt:lA!l\ 
para ~lar N ict~:e..~JI do• com,• pr.blioos, pata in:· 
pt::gnnr as opiniões d~ governe, porqno p2ra !a:r:ê·lo 
tCZJb.O a nooeu ati.a ind•pando~oir. COIDO rcpnl.le.ntante dl. 
IUÇiin. (Lp01<1ik>1.) 

PR.M~ iaoo pedi t>'l'~ e<>n!orcnd ... , roa~ em .. ito, po!ll>. 
dar-se uma larga diocuB~iio. a qniÜ CKo tcvo lnga•. 

.Aprcoaenton-oG· we 1lm projecto T<ldigido pelo ~cor 
d11 e<>mn:aiooilo; J'O' i•~o c;,uando o :nobre ropNoenuntc 
da pteTincia ~~~ BGhi• C:5t:l'tl.t0t1 a oo::r.mls•:lo f'C':' IJ5~ 
&!!r ~liderado o pro•~~~ em too!as u 'lla! illCCB, cu 
lb.e mp<lndl: -E •~m disau~a~o. 

Cotuo é pau:•e!, le!lhores, qne ee nõo .attsndee!o a? 
me:~os à C[!inil!o dM·ms~noro• de con~lllo da ll~Wo, 
dM5f!S nts<ilita• qne :mer...,.m toda • ao~s;der~ç~c do 
pa~! Nem a ;>otiçlio da e~t:lp!l'llu;a Í~l á eommi .. ílo ; o 
Dotre :reJ ·lor 6rou· ·~ eo:n clla, e ~;>en~• me ft}l1'(l>t'l'.toe 
o •eu parecer. N,ltl ao Dl=oo• a P'Jtiç~ me foi l't&olllte; 
foi ncc::oonrio que a ~rocuraooe nn oecret>.rla, ~nde ve-: 
ritiqncl quo a companhia n!n ~jllnto:t. n~n~aiD d"~
D)eato, D~o fez a m~nor dern<)!l!IIU~o, hrutaDdo se s 
p;~dir a eqc.ià.ado cl.a cat:tara IIID. 1.t1dio-~ o f&lo~ qne 
qu~r!•. · 
T~m·ao dito qw.c, s~ ~ go~amo n~ sttondar á oompa· 

llhla, ht. de detD!!UniU" u o~:~p~aa, T:.mbellll s ouw· 
mhdo tru ~oo di no. 

Scnhoxea, o qno de~l.lli~na Q!l ecpl't!!:o~ é llnm~·ia; 110 
ga•smo; oqne dea•nim~~ll. a oo~;..ps.nbia Unil\o a Indna~rilo 
!et& ontrog•r-lhe o go,eruo ll ,no., e t.\nt"" oon!~a; P< :tq,lle 
f o h" cie dt:~t da ostta.i8 deoall QOtllp•nhia. o qn~ nat o.-a· 
clor q"~cieion<lenosintares~d& "'e;m~ O()mp•nhiadisae 
a na peito àn <lo :tdttcury • c Os por~!c11hreo empenh.ó.riio 
oa f!tll3 capl\&.os :r c o rcveru~ !o!lloa. ~ eznp-~:ta para 
ll.b!lldC:l&·lS. > Isto é O 'lUQ d~ .... .niru .. , fOfÇ,"-6 ~ ...... factto 
&alien~, qttc ~rodru: iropress~o .no povo, dizor-•e que a 
compRnllia Uruiio o Ioduttria .. io·•o !!& pro!oiaíio de reco
ber do gooomo os seu~ capi!aea, a ( 1 retobcn Bgonren
tadoa fl ~em lttm"O!t do tempo em que o~ et!lpr~gon. 

Dize:n oom n>ão qne o estrsda União " Ind~!T.ia é 
uma P"tolR qlle !:.a DO F.~a>.il. Pol• quOl'· •e entr~gar 
oson peroln ao g->•o::"no <ioBt~:&il ~E' ello copa~ d•lap1dn 
tnn dio.man;eT Pc: eor U'IlO rert-1• á qne ~c. tliio quo~o 
que ns ~ntrrgae a<> goux:.o; pc:r oct t!ab.o.lho ~a 1l~&. 
lli!&Ocitção ó '1':1e .~" 11~0 quero 'l~' o gov~m? G<oam
roo ut~ ~mpállbl& rcetltc.i11do-ll:.! o ··~ cap1tsl .• EJta 
ll.S80CiSç&o é d'J Ol.pjtaliotü j D~C &S_O 0~~~~01 llOillYIU'fil!' 
oa qne tomátii.~ ueç~~ da compsnhla U1>1<>0 ~ lodll$tr~ 

O• qna aubJet~vCri;o :.ara ~t• cowp!W]ltQ enlri~A"Q 
patll 3l!n com um ~npihl d• B,oco.oor.~ EmJ><~;em.. este 
ainil'ltto pGr f<)glll'll. tllmi'O; dt'TI!Ill ti}~ o_pa:nat~~~mo e llo 
~o:a~m de G()llt&r•at & ... & rub .. quend.&, d.a nt.~-11\ 
.liiO~I?r quç o g~TeUôQ ó OllpllZ dclln~a l~,pQ~ q,ue yN!, 
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dnza os fructos que se devem della eRperar, e que os 
nobres deputados têm dito q~e ha d~ produzir_. • • 

Pois, senhores, a compsnh1a, por dever mmto mdevt
damente ao banqueiro S,,~to 1,800 e tantos contos, por 
dever a diversos credores q ~e não têm contas liquidadas 
280;00011, precisa de abandonar a sua estrada, quando 
tem uma garantia de 7% sobre o capitalde6,000;000IIOOOT 

O SR. FERREIRA LAGE :-Ahi esU. a inexaotidão. 
O SR. C. MADURE IRA ; - Eu fa1lo oom o relatorio do 

presidente da companhia, cuja data é Dezembro de 1861. 
Ora, o Sr. Souto é um homem feliz, porque é gene

roso, porque eu só conheço feli cidade na vida do homem 
generoso, como o imperador rom ~tuo, o homem só é feliz 
no dia em que pratica. um acto de generositlsda ou de 
philantropia ; o Sr. Souto tem da do provas di8so ; tem 
esta generosidade com a companhia União e Industria; 
porque a compr.nhia Un' ão e Industria , que julgava-e~ 
quebrada em 1859 se lhe não pegasse 860:000fl, e fot 
pedir ao governo 830:0008 para lhe pagar, era uma 
companhia que não oiferecia grandes esperanças ; mas 
elle .teve a generosidade depois de tudo isto de empres
tar-lhe ou adiant,ar-lhe l,Soo,ooosooo. 

Ora, o Sr. Souto, que assim procadeu, não terá a ge
nerosidade de receber u m premio razoavel por este ca
,Pital, ten -lo a grande esperança de que a companhia 
União e lndust ria, que tem ren~a soffrivel , a qual ji 
cobre suas despezas da custe,io, e lhe fi cão 430:0008, que, 
no fim de oito on dez anno9, lhe posss, pagar o seu ca
phal, continuando agora o pags,ment;, dvs jnroa com 
amortização? Não póde por ventura a companhia reali
zar isto recebendo o juro de 7% que o !):OV~1';Jo l he r1eve? 
E ste é o ponto da qnP>tão ; eu não k nho eesa odiosiilade 
5. compnhia Uni!io e Inilustrb, noo sou sg_n\ deputado 
do norte; sou repre·;ents.nt.e da D.C:!Ção bruúleira; não 
inv-ejo, admiro r. rig_ue,z'' do Rio 'la J~neiro, MinHs e 
S. Ptl'úlo; se tivesse essa íaveja fa ri a ll'JJ !l CN!Spl!'>.;Ção 
com os ilepnt~à.os do no1·te, e. tinha nõ CcLtm 60, mas 
não ; o.~~ix,emos que o sui enriqueça .. tenhf:. dnPA ~(ecleo de 
estradas de fsrro no littmal e ~m M'na.3, e qm.ndo ecta 
rede rode.ar o rio de S. Frandóco, e;, tenda o tm>\'O ge,ne-
roso, e C&l';tafva digc: :- Subn.o os cto norte , rodeiem 
Mín~a, e venhão felicitar se no Rio da J H.neiro-; e3te é 
o desidsrantnm; bordar o sul de eetu.das d" ferro .. .. 

UM SR, DEPUTADO :- E o norte não tem estrs.i!as de 
ferro ? 

O SR. C. MAuuaEJRA:- Não, senhor; tem estradi
nhas ; t 'les são; a da BBllia dá Ais goíuh~s. " de 
Pernambuco até Agu o.- Preta, não eão esr,Úd.as de futu
ro; já esti\ dada a or iern pa1·a nã·.l coutinu:n·em ; tnaa, 
senhores, não se traga esta quds tão, nóõ já. votámos 
SOO;OOOfl annuae& para ae acoelerar a de S. Paulo. 

O SR. llfA,RTii!l: FRA"iCJsco: -- E •, tá enganado, vo
tou-se o angme.nto da tarifa .• 

O SR. C. llfADUREIRA:- Sr , preRidente, nós os do 
norte eetamos reoignad0a a ficar com a navegação a 
Vilpor, que p, Be tem quetido !lli cs.mHa ti rar, p~rqne já 
se tem dito que não preciaa o governo subvencionar se. 
m~lha_ut.a naveg~ção, potqne sendo p<.ra o n orte póde 
ser fe1ta por em preza particular . 

Mas, senhores, é com medo destas companhias sub .. 
vencionadas de navagaç'io a vapor que me opponho a 
este favor; se derem-ée 11,500;0008 a companhia União 
e Indnstria, e o governo nominalmente tomar conta da 
estradn e _a deixar psrrler, ahi vêm esses vapores velhos da 
comp.anhut bra~ileira, shi vêm os que pe rte-ncem ás com
panhias d11. Bah1a, Pernambuco e Maranhão, entregar-se 
todos ao governo, elleque os pagae, o os deixe apodrecer 
como apodr~cem os vinte e tantos navios de vela d~ 
nossa armada ; se tal se fizer, todas as companhias que 
pe~derem virão p9dir ao governo que pague o seu pre
JU~zo, porq~anto dir-ne-ha: -Isto tinha utilidade pu
bhc~; perd1, o governo pague ; P.qnillo tem utilidade ; 
perd1, o governo pague-; emfim, o governo pPgne 
tudo qua?'to houver de est1•adas e ne,vegação, em que as 
com~a,nh1as perderem, ou por infelicidade ou por des-
perdtcto. ' 

Senhores, eu sou amigo dessa rica estrada União e 
Ind~strie., já me servi della de Mauá. a té Petropolis; 
daht fni ver a fonte do Retiro em 1659; é uma es~rada 
,normal, é uma perola, e por isso não quero que a com-

panhia União e Industria entregue-a ao governo pela 
ambição de receber o dinheiro já, o capital garantido, 
e o que não se garantio; quando ella tentou a empreza 
não foi para o governo lhe pagar, esta. apreciação é in
ex.aota; o governo não tem culpa alguma, se ha culpa 
é das pro víncias do Rio de Janeiro e Minas, mas eu não 
sei de que , só se é por ellas haverem garantido os juros 
do oapitaternpregado; o governo ainua menos culpa póde 
ter, salvo se fez mal em dar lhe a mão na occasião em 
qua realmente a companhia via que seus calcules tinhão 
sido mal feitns; m~s nessa ocoasião, em 18~9, attendeu•se 
a todas as circnmstancias, farão cogitadas todas as hy
pothcses, quando se deu o favor dos 6,000:000~ . Com os 
juros de âemelhant~ quantia a companhia adminihtre a 
sua est-ada, que ha de produzir fmctos que corre•pondão 
aos juf, tos lnr,ros de seu capital. Mas a companhia diz: 
< En não t 9nbo ~ó um credor de 2,000:000/f, tenho 
um credor de perto de 7,000:00011 , qna é o governo • ; 
mas 'neste caso seja o governo equitativo, não faça o 
desconto com a companhia; o governo pague pontual
mente os 2 % dos 6,000:0008 que g:mmtio, dóixe as 
províncias cte Minas e Rio de Janeiro pngarem os juros 
que g arant.irão, e com isto está a compunhia forte, por
que, recebaudo juro de 7% sobre 6,0CO:OOOS, pó de pagar 
o premio e amortização de 2,000;0008 ,, .. 

(Ha di·vet·s"s aparlM.) 

Sr. pr€aHmte, eu não qn~vo que e. estn.d~ vá para o 
governo, poquo seri. abrir u ma ch :' g a mt; i~ nos cofres, 
e que h!\ de sGr peior qne a do iVlucury. P tilpce ·se um 
artLrio ain rla mu'xo pek,r do que toiioo, e con;;ra o qusl 
eu me 0ppuz logo em !.869, e é o de E<' r o gov:' rno socio 
de companhia, t<Or ou pate da eetr,,.df\ 011 'te ia elle., fi
c~ntJ.o a comuanhi2, C('m o t 1·ern i e qu~te d!. tl comoanhia 
t~r umlc~.o .Por soei··, J.n est.raa~·~ U.nhi~) r.1 I ::dcwtri~? Não 
shbe a t.! :'".lt.s:ll) '· nb.ia quJ ~· e o g~1 vernu fô ..:: so..:io 1u.swia seus 
::'i.dnünh.trarV re::, ssns ':ece'·itd.o':"e ~) , t~.::us n~~c ~je'J , como faz 
p~)rn qualqtte'-' lo·i;::~ ri~l oubP-nc:)f E .. i .. es >: gent.e::; Clo gove:.:-no 
não i~·ã,:-1 i:-)go nntli:Ji~ éJ.TI 1ntrJ, cor.::1 ::c coropa.11hh.? Da certo. 
Eet.á eug r:.ur; do o pr8d;icJ.te da co:·:; p ·:~. nuia se julga que 
pOl' r-~ uito tem po o ;;owrn'' ha de deix9. ,,\o a d.m inir;trar 
a sua estr~à;; ; t·nnbr.m elle n ão s< je. hm:n~m politico (o 
que ignoro) , basta ser aclministrailor <l a companhia para 
n iío cot~tinna r a ser administrador da es>rad.a por conta 
do gcvenJo, e nr.m ainda o aerá de, seu '>r :,m : o governo 
ha da adminütr.:.r t u rlo p~m perder , e eu n ão qaero ver 
perdida a est,rad•• Uúião e Inimtria, po ,·qua eu d&sde 
rap!lz, desrle que comecei a e~;tud" r :;s ecienciea sociaes, 
sou en,,hn do.> ta Jos melhor, memos mr,,t~rü: es . A ca
mara s~he qne en P.qui não peço entro< ronse. senão 
que se detn eRtr"d"s, 9,iud•\ não pe<H dinheiro senão 
pa.~a estradas da minh:1 pruviuoia: é para mtm todos os 
annos o dele~o da Cr,rth"go o melhoremento rias estn.daa 
genes : não peço para as provinoiaes porque é nm favor, 
peço para as g lrues por ter direito ; e todavia não sou 
gt,endido, porque a somma qu:' se deatina para as de mi
nha província, só He corrsome n" otN da montaitha, 

Sr presid~nte, sc·u enthusir.st?. da m.tu:da União e In~ 
du,•trb, t enho h!I!a de inimigo, mas só lbe tenho dado 
conselhos de "'migo; feli~mente oa nobte deputados por 
Minas qu n têm t"lls.i!o da qu ,,;;tiío, e o nohre deputado 
por S. P aulo, todos combatêrão o p~rece·r tla maioria da 
commi~s~.o, não foi só o inimigo da estrada, forão os 
amigos, o que prova que elle foi dado sem reflexão, sem 
flstudo, tanto assim que nem o parecer d9 conselho de 
estado mereceu as honras de ser apreciado .... 

O SR. FERREIRA LAGE:- O parecer do conselho de 
estad.o não t em rela9ão com o negocio de hoje. 

O Sa. C. MADUREIRA:- Não tem relação quanto 
ã fórma , mas elle diz respeito á pretenção da com
panhia União e Iurl.ustria, a respaito da sua estradR, 
e a~ tornar o govern(J propri€tario della; h a poucos mezes 
offerecia· ~e por 7,000:0008 aquillo mesmo que hoje se 
quer vender por 11 ,500;000fl; portanto, t em toda a reJa-_ 
ção de menor para maior contra o thesonro. 

Sr. presidente, a companhia União e Industria tem o 
juro de 7 % do oapital de 6,ooo.ooonooo. 

O Sn. FERB.EIRA LAGE:- Ahi é que está o englllio~ 

O SR. C. MADURElRA:- Entiío de quanto! 

O Sa. FERREIRA LAGE: - Se recebesse todas as ga~ 
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rantiRe, inclu.i.-e a ao governo, lOi'io uc:cdorilo ao eapi" 
tal de 4,000:COO/IIIOO• • . 

O S:a. c; lfi.DlfUlu:--En nio Wnbo lltilpa d& qu 
tlll!11ld0 and!WII ecaoudido ; em l8E9 u· eom.mis&!!B!! 
propasRilo o empl'elltimo .ie s,ooo,cooi,DBM~do qt~e· 
liSto ·<'&pitl<i erDIJU'anti<lo em 2·% pll• govema e e; % 
pelu dllas prevfnciu <io Rio e !l!iallll1 cada qual pelo 
01p.;bl de 3,00ó,COOI, ~ aeaim o·enoo111ro olcs jw:oe gll
nntldo• lllllnn ~.!oetnpi'C'timo; Qa.e 11 coc~<:hi11 ~
gtl'lUltia da '7 % eob..~ o caoH.ul de 6,000:~00,!, eendo 
81000:0001, por uma provincià o 3,:JOG;9008 per ottml, 
lliz O re~IX!rlo da eecrcta.~v, de ~tll<io dna o bru pnbli~ 
~ ltiilel!:o ao <lo goO't!l:no eete anno. Se finlllroento é de 
f,OOO:OOOS não podcr.t. pagsr O!l juro~ de2,000:C00t1 oom 
r. garantia d~ 'i% 110bre <,IIOO:C<OOJOOO! 

Ailuh· qne •ll...,dn.<.n a l60:0<10S llOr legna a got.....,till 
aa !'Tovbein do·Rt<;> de Jiu:eiro, e"•e nedw o ftllCO ele· 
SOO:oooa: que n <>Ompanbia · de~ptndC!ll om ood" ,agua, a. 
gvll::tia 8000 sJ~m de 4,960:(10(1§, ~ C~ll'l "'te:l ~uros r<>· 
dmn·•o pagar 011 da diviota do 2,()00:000$ e amertí.z:a-Ja, 
O Sr. SiJtito, ba:~queiro, ~que tem contratos de juros; 
os· cutr\i;; .:i o CNdateR de con.tiU illlCJ.Uidas. 

O s,.. ~'E:tL'tEIU W.cr. : -Os ontt'OB be.no~s ~amilem 
~brão juros da adianl.ru:no,toB. 

O Sn. C. M..u>~:nJ.<uu.: -v. Ex. Ilií<l di>: isto no oeu 
::!!ltto.-lo; <llz ~~~""'' 'Devmn-ce i1 ~o.-~o de ocnw 
illiquids.s cluz.....,too e Tinté tantcs contos. ~ 

O s,. F&ltaEiaA. L.I.;E :-Y. Ex. dc:ve coasidarar 
que da aatn dosts tolatcrio atllaquella om q11a Do~ ncha· 
m~ a ccmp!!llhi-. ~ ~m pamdc e :P.m tl<io cbrigaç!ies 
a sol~. 

0 S1. C. M.clUl\EIU..:-J'o~ t\ COTI:!>IInhi& alnU ClOII· 
tin:ta •· f~ ~ontratos. i!o j1ll'OII altoa1 

O Sa. Fnauu.L.az:-Sem do.ridA. r;orquetillhs ce pagar ac• :tabalhlldere:! que e!t3.,~o na estrada. 
c s~. -:. HADU;!l~lr..&.:- bto ó UClliiiii::S ncabliL~: a 

eu .:omo u:embro da commioou~, t!l.lldo de ztllu oa di
nhlliro3 publiooe, 16 eo11eoreo em qne so fllça i rot::(<ll.~ 
Dhlr. a oquida.ie qu~ a u!Y5i, q_ao ó ~t~: n:io •o Ih~ ~
br-..r jlll'05 do cmp!'l!•timc po~ alg-cns lllllle>, o.\ol que a 
~~pimhia •e ache. livro do •$ne c~ll'l- Dllhl pot d.iante 
=eçat! !i {•~~- ·~ o d<!econt'J. . 

N&o oll"e-re-r~ c:ncu~.& alguma: d.%ojs.va qn~ r1te pro~ 
jeoto, d6poi• ci~ po.&ur J::: ~· dl~c:..1aio1 fos•~ à nahrs 
1• OOilliDiosilo de o~maato, pua olla, kudo em cotai· 
danlçilo o.t~~ ob•en'ftÇÕOS. propôr o alvitto qu~ ncabc do 
~bror, on qu.olquor Otltro queniloaojll t1 ('j)mpl'll.~.,.. 
t!'&ã. per c:nu,oli.o do apolices, 

Tlllve..: que •e ~ctite " id~-' elo Sr. O~bni, <lo E.cu a 
~ott.d~ d~ Parahyba pua Mi!llll' a cargo do ~ven:o, 
tomnreats a~~ c W.O'lda t~ camo2nh\a, ooutiaue.r • llillla 
atei o l'Jo d~ S. Fu:nel>oo, ~ f ,\;e: j f. nns pcuo~• do rr.· 
lllaeJ; Te !v~~ l!ot:: ~;;~ ~ rn~lbor p~~ra Mn~;a~nto dllst;J to:· 
r~o abançosdo,qua c:z. do!llljo q11c or02~11 e%trao~dlnntll\-
mtnto i> &r.!. poder ~tender os hrllço• no :ruo d~ S. F= • 
oL!co ~ abl dar a !llfto 1\ B•Wa, P~rn..,bnco o mllill 
c~vi~aa do .'lorte, q no ano!!!o nn. pobraza. · 
- A colllpo::>hm guteu lllllil do qaa ~o di" a do quo d9via. 
Foi tnmbom UUl gnmdo mo.l dó contrato ·c:.eiob~leocr a 
condiç9.o de dat ao prol!Ídente nmll commie~ü~ d~ toda~ 
l!5 doopezas qne fu:c~se. 

O Su.. FEnnuJu. LÃG~:- Esta oondiç!Lo nio 6 no..-Q. 
O S1.. C MA.Dtru!nu. :-De!!ao que qwüqua tem uma 

ccmllli~•i:io pe!!l.J õ.o•p•~~5 quo fi%Gr, 1 evidente g_ue ;:ro
ouran\ fazer graudca des~~. afim de augmentllr !I 
Sllmma da sua oommiaaâc. 

Fo~tunto, en ncho qna a oamnrn oonsnltará o:; int~ 
:e!llleG do t.heoonro u>o autoriaando c go•ern., o. l8.%or 
emb•íi~ do npdic~1; ~ stt!lllderA tsrobom no• intan>aasa 
da oompnnhia ni.a exigind.o o encontro <lo• j~~ gs. 
!'IUltidos eroquonto o,~ clrcU1Il&taneia3 da O!Xlpteoa nf•o Q 

pe.mli.ttirfm, emqnmto cll~ ni:io p~~gar aos SllUS credores.· 
Ali~ i!!! lieiU'! a c&tre.d.$ Uniuo e 1ndua~a. ent.-egn~ s 

qaem wm todo o intlll\)lfse da a ~elsl:, assim a compenllin 
nuQ terá noo.."8Sid!lde d~ dobrar o preÇQ d~e fretes e da8 
JIII!ISS~llllll, <:On::o o me a nobre colleg.l lembuva no sau 
pl'lma~ro JlTOJecto. 

o s". FEBn:uu. LAil::;- i'erdi1e-ma, n~ ó e:.ao"'·· 
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O ~!eoto nutorissv• o governo • podg elevar" tua~
bam~itaa até· o <lnp!o _; ioto nu· Um llOm os~ • 
pallaagent!. . . . . .. . . . . 

Q St.. c. l'dADUEIU: - Ea n llf6 proj~.:.to. s a::haq. 
que <Ullgmento no pedagio du ba1reina 6 tiiar r.o·po· 
tire 'Par& . dar M 'fi9o1 e e&~b$lecer O !!iOnopoliO da com~ 
pll!lh.ill no& frete• por meio kau.mo. · 

Á oompmhill, eomo di.uerio já o• n.1bfts deputaL"S 
pela <!3rte, .e conhec>.ldotea da proTir.cia de Tlfins.a, ~cls 
Bíio filho,, p6<l,, Cllnsenando a estuda 6!IL oc:u poder, 
~ téudg e•te àllivio do govetnO .,. -peito do> j!l:to$,. 
oon~innu eom os~ a ob:a meritcrria 'illO toz, perqu~ qullln 
tem a gan.nth;, d~ 4,ooo,oOOJ pMc amoni.ur 1\ aun di· 
vi~a e p_agu os juros de 2,00Q;COOS·; pmaiJ qutt úto 6 
antbmatíco. · 

S!m duvida <{118 o Sr. Svuto, bau~ue!ro, ó :!.'-;;.o dB 
toda. s. .,n,ider~ç:ío pelo seu proee<limEmto aeuâ'l:nt!o i. 
companhia e"' esa• apnras; mas o ~o'l1lr!l~ ~e \Ato 
com um" éOnde:or.:ylo '""um titulo, e IÚ"> COCl dinhC!iN. 

O Sa. Fnunu. W.GE' -O S:t. Sout.ç tem prot~tti~ 
Hrl'il''" relavR.ntes. · 

O S11.. c. MAI>UJ.Rtll:- Ao nobt() p-ld6Ii.\<l da 
compllllhia tsmb;ta: se podia da~ um11 condecora9iio ou 
om tiiUlo ;>elos !CUS boi!S IH!r'riçc~; pol~:ll ns.dn rnois d\l 
cfulheiro para 2e:nelhan~ ~m;>et>h;a. N~ eu !aço ~;o 
Sr. Sc!lto ban~~ito n illi11stiç~ qne r.e lhe !et om Utl1 
relo.torio, ~i.umdo·~~a que eil~ só queda tirar 1ncro do BC!l 
dinhoiro, e :>íio cGmr-rohendiA o adir.ntlllnen.to -:!•• pro
o;iuoi"" do Rio de J&~~iro A Mi::..u = diminuiçiio de# 
lc::ro• <i o RU e>~pital c!:llpre•tdo. 

Eu G....,io que c Sr Souto ligR ~ais il:lportl:::lol u e&~ 
mclbo;-..m~tos do quQ ao lucro que po••a ter d"" oolD~ 
mu que t~;n ~mpreo:do, tonto asaim qu~, G:~t:>~c'io em 
,·uptra ~ Gaffrer U!ll gnnde prejciz:o pelo rnAo Cl3tlllo 
dneom~nhiaem 1859, aind11 cml~l!(le 1881 =ptt!StOU• 
lhe cau dinbe~o. o q,·..a prova qua • n.Jb:eza à.e 11u• 
alcP. n~o utllicitr.dau. uca avareu. dejni.'Oii elcndoe, 

5hlto, Sr preoidc!e, ter neeesa:d .. de d• propôr umu 
eml!ll~ u a a.lgun1 a:rtigoa ad c!itlvoe que 1e ~hlo 1ob~ 
li meta. Conh.,... l1 n!pu~nn~\111. 'i1l8 11 oa&;o tem Pllfll 
ot~vir bl.hr do .. rtigoe addi!iv.:i ; ~r;~• o c. nmauponto 
o 11um•av d~l,e.•, isço •pe1111• emen~ cl~ jnoiiÇ& e 
equidado, . 

Nd la.rg~~ elo~~ q::e o proje~ta elo~ l:llllUJ doaa colle
!tts da C<)Ulmi•~ão fu >tOs o:npregrdot do ccr;:eiQ ~tUa! 
li>\ uma «~·i gnllldt.<!o ~m lOS :.cbiini•tt•ç5:se da Bahia 
e Pmr.ambuoo. 

Eotu tdmlniotn.~"' a~o mai• oobN!InTT•IIi~d~ da 
tr:.t-alho do q_ua ~odna at outru d~s ~~v'.nc!2S do llllp.J· 
rio, pela pa,stgf.U1 do~ l)l<qnUtCl! illg.e~e:: ~ f=ç-ez~s, G 
pela tl'llo• da COl'r<epond®OIB a à• molas qcc hn 6ntre 
r.ll Dll\--lles a (lU& {14!rteoo~m OMC~ p»qll'llt<l3 e Q I:nperio do 
BruU. TIU:to aooim é q~o ellas ~:x:ped~m treo .in!l õeitJ. 
ee:l~f 11 trultOI P•'PoÍl! pe~ ann~, ()_nondo a• pro moias 
~joo admlniotra~õe; ae qmor lgcalu com cotas am gta.· 
~~ ~~~·1'1!~• ez~em pouoe ma!• co m!J, 
PmN~oe; t>oio, quB tl ou:oa gra~da llljllstiç' que oo ~ll1· 

pres~do• <leatl\f adllliu!atraç&a nuo peroobà) 111sis do 
qll.e co dll ontras a-:lc têm = trabgjbo muito meno~. 
Pc! ino atr~va-:no 9 S?Tcse:'ltar lltn~ amen:b, a~signaill. 
por mi!ll e por nrio• msDlbrOól àu proviaeiu de Psr
uambnoo o da Babm, form;Uada yor ~te moG:a. (Li.) 

E• o1m~ poq_n~na modiScnçiio. 
O me>CO.O i'M'I!. a adminis~raçi'.o da tltovincia cl::l Per~ 

=~nco, que é uma. aQ,cinid:ra~Jio be:acmerita. 
Qaando todaa ~ pr()vin.cius om mnteri9 do oorroi~s 

pesiio oobre o cofro g.ral, o mais quo todas a d~ Eio 
ae.Janeiro e a do S.l';;ulo, .a pro'riucia àe Peronlllht:.eo 
me.uda. saldo3 '(lll!'s. o theiiO'l:!O; isto prore quo a .!1UI 
uih::ú.nistrnçilo ó e3;ccllante. · 

O Sn. Coa"iU. DE .A•~:nno: -Apoi&do; ccnt.ra ell>1 
niio oe tela. lcva.nta.co "'mcnor.ql!ci.xa. 

O Sn.. C,urmz.o M.u>unE1ru.:- DDedo 1830 11M l!U5 
oh.'<l!rvei :.; e~aellscoit~. ds libinU.tmçW:o do correiD de 
Pcrnounba.c~ •obro tod.&e as onb:at~ de lmporio, o ~onat>l• 
.mo que tem oonfu!.utd~ GDl ptogrono o oeu :olG. Esta 
lldl:llÍnietra<;!ic, r~robettdo ep:mo.s 24;IX'Oil psn "-~~ •uM 
.U:S~, ::u~da saldo& para e tbeaotu'O. 

~- achnwie~açiio do cvl'r.lio d3 côrtll, q_na r~c~b<:.1l 
Sl<S:OOOD ellllS60 {18ta as ôWIS d\lbpczu, o pat!i i\! qllliC 
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]I&Õ.eftl.M ageta ln9.000f, ~!lllta &p8UM a reeeil& !lo 
20!:0001; a de S. PGalo, qlõG ~a 56.0001, macdll 
pars t-_theaoaro t.pei!U 30:0001. p81aado qaalqaer dellu 
sobre io. th-UPO pu'blioo '1m li5:000B, ape~~ ela boa 
dG~ 'l.'~' t~m. . 
p,~ lllincb p~rt. & Bahia, 'POfém peço }'Q'IICO - -pro. 

'f<>r;ic cio qv.<~ --.~ dl pata S. Paulo. A e!'" JlT.:Ivia<>i& 
él&l·ao j\5:0001 pua oa&: clftpfAN lo comío, e dio-ae 
fi .Bahia 116 3G:OOOI. Do 'fi!OGlllo medo quaodo H dlo pua 
con:!acçiO àe I!Jalu de Plltllamh11eo 8;6!Wf, A para a ü 
Bahial3:0001,' S. Paalo dlc·•• 3!1:0008ç00. 
P~ pala q_a8lgul\lt-ae o cndito que oe ha da dil~

bo.ir pu:a essu dnu 1>to-rinc!2• 'Cio ao que pe<k-;, ~ 
S...P~,. qnei11lgoprlruegiada,1D31 p:u-a a iloRio-Gru
ded.oSal,<iMta~ Sl:OOOeP-t• cstafetaa; 11i0 é pro~illc:ía 
::%1aior '{U'" Pern•robaeo e Bahia, nem tem maior ez. 
teuio ae tomtorio. Peiüa ao mcnoa que ae fizene i~ 
di&~nbllll'ilo com a B•h!" o:> p...,ambnoo. Nute· S&<;_1U) 
ll& Babia rttCO~·M l,OZO leguu !")r t<!rra a ~(.' ?Cr 
ou:, em ~- ?anlo 627 leguu: para •atdetat .!;.1,020 
l~g-...u \em a. Bahia BI"DU l3.Gao,s, e S. P~nlo ~a o. 
d~ 660 l,gt:•s tera 3MJOOS; DÍÓQ h1r. W.lo tilo gnlDclo 
~gu•1chde~ 

Eu Di~ qutro que ~• t1f9 n..U :1 S. Paulo n~ 110 P.ie>
Ga.ndi cio Sul; ccns&vam o que ~e 1b.09 di ; mu; oomo 
ha 80 o UDUl& ccntosdo:D>~~ r.a 1abo, clê-!e A Bahia 
m~ lS:OOOS pa"" elo,... u. Yiag611~ do~ e3taktu a Qtu• 
tto po• ::11u, ~ otPboleoer.,cmrontUC»ÇicO por tom\ t llt::nt· 
S""'IO Amaro o a Feüa, 011trnNuun~ o Vsolene2, eow 
u -.i.U.• d..s e=ucsa 1!.<1 t'lll, p<'i• QU~ """'"'"" <> '7tpot 
len nClo m!!.lo. ·PQr mu & Ca.mam11, Dà&>o, Pcno-S•g;u:o 
G Cara~llss. ctivad.Qo !oclas "" ~m.., ele ootn:nuuica-· 
ÇÜ!S. S. P»ÓIÕ t11m ~6 •gcocias, qce ex~em ~rreio 
;>or teJTa s,-~ no ::r:r;. A& çu~a a~ !!:!pc~om S o 4 ve-

. w. À Rt.h!a es:p!'do 3 •!!:!~ !!~ !lleaco ~e:io~o u lllõt!M 
pars::. '1.5 ;~~<ntÜ~~ , '31 ~~ po~ mez p~ u cabeça c ~u 

· OO!:l.a~M do oul_ de;:uudci ao •i1lolll ts:n commuaica~ 
por !ala d& ~-~ !:~•• 11p;~nci<~• Qouto ao Ceo.rá, Din· 
.;o.c:n !U1b.a '1uar..u.a Tez::. c::peCe blli o cc~~io s:~a m'l"a; 
a propri.s alrt:ctotia., & propria eecç.iio cio! ~C\neios cia. 
-I"C!~ari:> d!l:! obr•• pobuc••, ignora <;uo:ntac •o.:.., ~ll· 
h::n oa e<>rrei~ do ÇearS.; ;ocio = b:11:1cc tJstllfllt c.Uc. 
da cotati•tios. 

D• (Ôr'">'l ~o !dlo, P~l"lua :~doJ sab~c:~ qno su~ c!Q 
v~tC8 pçr mo: as ~a;:l'aaica.,OO. cem ,.. •n•• ~góuC:as; 
1>1'.~~ qae s~ i~l~ a B~hia :.o :ncco& s For~=oue~ e~ 
i~r .qu.~tto 8§t1hht. pl>t ::;eJ: pa't!l cada ngi!lcaiA, o ao 
CeLr!, •o o C.a•:i. ti•()t ~,. .. , • ., li..'lh ull por n>cr.. conforco 
o adrlitiTo Je um. nobl'<l dDpaê.o d.Oqutcl..!A provi.ncic, . 
.qt:e G.cGtj n en-t:o.-iar.. · . · - · · · 
~!!ma t :rNira emeod~ !ullbn I~Clb<ltD de offGr• c :~ te do~ 
n obrr; do~nt~dos !'<!la pronuoia do E>?i-:i:o-~•utn . Ea 
tive a lioeri!.de de conoor~~ oon:: oUCll ~~~~ ~~·-~:!.~; u 
lio.h• 'i"o ~!li* S 'lúMbe"" <illhi atG. 1 bm ·do ?-! .. :ur.l' 
c a l:&rn> cio C..:a•u!JilS. E· UCD>l I!<CO!>id•do. porqno 
~'~ 111ranjo qn~ ~~ t~z. ooQ o Sr. oomm~oõ•.oor Ço:-
<icso nii<) sei •G C.ur..r.; , cGm éoUo a•t;olQCC<>õi~, por.,ue 
O ~e!l V~ por \'RI 11"'P .VU por a:~::. · · 

Logo q1lll ·~ Mutorisa a no'"açno dca•o oon~r2to à:; llll• 
'<ega~;o pau o tiu\, p~:~ <l.c rol~o <J.UO a h uh 1.1) JllO 
.:.tó Co.ra~ill&~, ror {UO o.ooiw í . c:lllti>o · ·~ cu col:UC.ttui· 

. Clç(5C3. 

Náo n<:<>mmo~do ' c~ça um aàdi~i•o Cl rupo'to ele~ 
actorua.,:-'io c~ govaroo pat & x•forwar ·es&<~ dccanud;:, 
:Oég"'ltll:cnto··d~:! oapitnui~ doa porte!,' porqwo, ~a o :ao
bl"t: n:i!l.)etrc qu.iz.er, t' ft~ça ; ·~e n caw~~a11n!zt1::· -com eua· 
-vo~~çio t1>Wil:ime~d»t ~~o J>og<>cio p~I sor b~~tlln:c tlr· 

- gente, o faça. . . . . · 
H a tan:.bum utu artigo da nobre commi~•ilo .de orça~ · 

menta da"!Itarin!la, <illO f~z ao· pubro ·Purto;S, guro a · 
diati:x:ta bonr a de o e<>ntc:J>plAr "' 'lll 4:onos. ti:o.dos co:> 
tlno llO.OOOB de c~t!a vcrb .. mort:;nit~, ~"'" n'io chnroar 
.ee~to., quo cminiàtcri~ dr..1ll,.t•nilo. tem. PodCm·aa 

. eoc.wOJp!ar no•&•• · ~o:cars ·l.O(IOS · p~r" :> b~ua. ·~c 
Pom·::ieguro, ao moco• como mqnt>rcento !liot) tico, 
i lO:S qne foi a p:in:eir1: bann d.o~botta !lO Br• ::il· 

Parece· ma j :>!to qne, n).;.n à11 ~•~.tngom quo so ti~~~ · 
. C,o.pharo! des Abrolh03 em apont~<: aco nnv<gAnt~• o·· 

J>l''izo, te~~ tamb..m • de nrt'lltllX ·lb~~ o relug>o. !!:~•a 
pilarol tslá nn i1hs de Sa!l~!l·Bilrbl\r:l, ~Q• •\brolhcs, 
atfro~:~te <h borl'B do Porto. s~~Ul'O. 

L'= aOSDo odlrg~ (o !)r. Pidullairas), ·qu~mdo ~.çtno 

l 
! 
i 
i ., 
I 

ua a.m•u e111 18S8, ~o qt1o AO eell8ipuum10:0C11f,. 
em que cllo \inhs arçado o uolhor~~D~ento do ata barra, ·. 
•P"I•tll'nndo o plaao A !'~dmoia da B•hl..; 11:1u, b1~· 
vondo ~amtrem nqlli 11ma prop•sanaa do go.,emo p
Uplll'pr o úr~~tl'fllto. doa artip aàditl~s, o nebm· 
minietro da niuinlla de enUO, d~pntdo ~ :&bi•, 
~on an Sr. Ptciem!lita' e • mim, pcrq~e - lnte
r ... ._,&m.,. p<!h pa:.~•~m do rspeotim trt!JO addl~ 
oomo d~teaoa dns :woigni6coatel diatri~coa ® sd0: 
que mondaria melhorar ~ueU11 barra. 

:Rotid!Dçs pot' beo o JIOoOBD al'tii!Q adcliti•o; 2!lU to 
ll.~'n!nlo quo noa baTi" fei&o ~aaa prolllsna kn ~~ 
ile ~t.i:M-58, O ~111 IDeJhOralllellto oila 11& p811a fazer. 
D!llte IDRU, ;xlÍS, ~>inda roeommii!No ao n>ia~t4rio aU.. 
11a diatriboi~o <l!IIICI !10:000~, qae niio ttau ~emü:i&-
çilo uotll · orçll!llen&o ~nhocido 11M ,,bollal, lembr&-t• 
de Porto Saglt;O. 

TAirlb~m ti'l!l 11 çu•naia ao lembrar q;:c ffea!r>en:: 1!1311-
toa do psga.mento do tlt'lln ae telj.UeJÜntmtos a:1tea do
dotpac!lo, por~tt<t,. incttmbat>ei<> clit n.fa11D.I. <lo replaw 

-!DCnl<> do scllo eo•á oomo qne O!qneoida. C·n, at6 quo o 
go•erno Nl!<>nne es.<! rcgt~lau:cDto enso as pllrt>Ce m · 
f<lro. coatencioao 00111 sru:<lo embaraço, c:l1DU'&\)l} <.iUe 
n~m é do reb1l1RlX:ClltO, m•s do u;a e:<ecuçiio. 

O res;ulamcnto maJ>cls. q_ue !O seUeo req_notimento qu$' 
8erve d~ ba.e ao \'I'!!CO:S~ admlubtntiTO, ma& ant.oru& 
• t!l csry!U'::~ia a ro:~lta:- lltá c nl'l:1oiC:ente cl.a l'to•i:.cíll· 
eom 101'$ se cl!o deixar paui>.r algum teq~rimet;.to
f6rn das c:s:igencic do mo· mo re(l:tÜ$.:lUlDto: de 110de 
que es F~idé:>tcs de proviôl:ia. 09 m~gi.~ndoe, t<l!!o o 
l:ludo te:::>. medo do 'e~ noulhcio l Até <> ueebi•po nãl> 
att· o ta a resido:ociD doo parocb?s oEUl vi~ e roquaciaumto 
sellado; o attcotado u'>o ?"~" !'Uo, m11• o roqaerim~o.to 

. i._ . para " 3tlf.•~~do tem •cllo. E' ieto Ullllr. idéR contr.,di
. tor:.S. ma~ a&CODt.ra~~CÇÜ!!~ o:~trn n65 jt p•~~so Ot':rto ro
grl\. l:t<e:>unnendo, pl)i3, ~ csmllra qu~ •tteuia á i~, 
e "i\o 4 !ir:nP. q_nc a ~absrtc"r~n. . 

T'm'be"'II po<li ~:liio dcs IDUltat 11 qua est.\. obziga.do 
o p~rn ?~•o do Bro~il pela ))'lliO dA tmn~. O Sr. mi
Di>tro dli·uo• no w:1 IPI!ltorio fli!B i10 rnni~as no Talor 
do :1()0 o tsnttto ~~ntoa em ~oac o I;nperio ; l<llt a N>L 
•eç,.~i"o. iru<·rm~> <;':l& t t> na pro .. :.re:a d~ :S. bi;. l:.a 
!llu\t .. 111. impo,.4n~o. de 400 a tauloa =~· eomo ·~ 
•ê do um •noexo ao ttletc.rio. Tr.n.b= o rel .. t.-.m & 
qno Po t@:n an~cnd•d<> <l~sa \'Ctba de ro:~i ta •penu 

·lJ:400S! O pob~e }'(lVO Ti1·o !l~jo aob c jugo do :nuUa: 
e:::> to :i"" o• ~~::~tido • . 
· F~:ço icéfi , Sr. ;> rc.idll:lt~, d~ q110 na ~c !lrodtzzir r)m 

demtr~n;o d<> pn~o .,.~ mul\a ao 4.00 c tontoa e<::llQu t 
N" minhst provinoi,. o fi1co c9bta tem;tre de cna~ 
o dt>bl·o cl.ou .:.ul:sa; <pJ•'Dé!.> ~~po-!e n ~u~ prcc•ton~t 
acata cll~ o dobro cl~mui,,.: de eorto que, 'e Mlbb~ 

.to li ele v~~t•r ~A <!e mlllt~ 400:noos, ~od. o .:~n~ da do-. 
· nr-ao a :a;.,i~ e~·o.M>~S a. costaa. 

M" l"'eei9. poie jntt., '!'"' •• f:lnl~M f;:.at~!n ~aoL-l'\s 
Mhl~lm(n:e, ntó pel.& fa.lta de c:urue cew. quEr sa> im, 
pco:cu:. 

À exeet:ç!l<> d., !:i dtl!l ~~n'a3 t! t>Os>lmR: ! ~ f-.1 bon pan 
~• vigurioe .Aigu"Ci <lel!e, :lO& ê~Jtl!~ O·t~bale'il(i:.O 81 
par c~~n I'1'gi>tro . 

l'"'t><•<~ho o in<!o1to iio .5 mezet p:~ora tcd~s pagamx~ o 
quo dc~crem, · tieaD<Io HvrM 1!.11.0 :c:onlh• impo!tu. 

Eu ·n~ a~im~r:to 0!-!~0fi.IJÇI. de T~'t J(\'ags.da entT'& 
J)6, o lei dsa 'l'tlultu ~ c:ut<Slldo quq !!e d.e\"IB s~nbar com 
toda• cll•.•. ,~ xnaltno ow qn o.vsi o ;n!-<re<Fe ?tU'ti~r. 
.Apoiei mni'o o nobre depnto.ao pelo :.~r..,.a~hão, que h:z:. 
11\%1 ~ellis•imo 9.\SC:li'!J~. , obro OUfR~ publica• .'!U'll~C> 
ful\~11. ~ob~~ o ·rq;':liUI:ento du• no»~& com•~e, queo 
llatoriE:a•n a mnha du 30 otezea o p<>ttcd~cartll ; bcGtai.'l>~ . 
qne p2gos;eo i!curo, mn~ 'lllO csto dooro [;;~se wluntn
r1o, romo t!~::l t<C2 Aquel!.: QUC quar ~X?Oriir poin npor 
toas c.Rre~>s~ ~ns que :a.:. o :)it le\'ll. so coueit. na ptimcir.a. 
hora ma rende~ pau o P<'J to eimplc•, . 

Q C<~r<\o Dõll> c•tú CO~~bo\ec\do pan gsnh~r :i Ct19t& 
dos p;rn.ic:ulatcll, tÇ,&S r.im. pl\'r:l gauhat ':,".Cmo Otnp~eza 
productl•s, isto §, F:• :thlT. accolcnmdo ·A "'"'coss, o 
JlÜC'I h:lnUc moita do 30 V'!UH o pori.e de t.m A onrttt. . 

M11s ~to mnl pó~a -se rem~diar por Aotc do go't'Ct:lt>_,. 
poia qt~o ó matetia ..i~ ajmpl~s adrillnib~<s<;il"; por laso. 
! C 11 C~"'-a:::. c,,cdornnn~ o ~dditi~o, cu ac o ~en&ao o pll
:e: ao lir11bo, t~~. b.~ ~por~nç.n da qt.a, olnbC>n na"Ohllm 
doa· nobre' min!9trcs e•t•jn ptll:!CDte, nem lei1lo na lw-· 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 19/0112015 16:37· Página 1 de 22 

.SESSÃO EM U DE AGOSTO DE !852. Hlt 

nol 4o Commtl'ri4 o qae aige , natllrallltftlte obegui a 
U1U oa'li~o; :aio a ~• ela micllu rec:lam~, mu ~ 
braclo elo I"""• 'l•• " nbot:. ~~~'"· \1 lu mliltu.. 
(.lf~•IO bnn ; m•ito bu•o.) · 

(Q orador i ·en•prillicnkdo Jl"' c(W'jo~ eoU•q.u,) 
A diiooMSo fit!ll adiai& Pela hora. 

!J..ia. • ordca do cüa, leftnta·lt • JIISiio " ~-"tto> 
hor.a&tuu. 

,&S$,.L,CtJ. DO 8.1l. T!SCOJIIIJ: J)J: C4Jl~ÇIQ." 

. :ir:iiX.Útro."-B::pe4i,.,lf.-állf1!llf":o 4• ••~•mçSo cl ocm• 
p4ta.'liQ Pemtsn~vta"~ N n:J orgaç~:.· !:Q..totei,.~ o eopor.
l/'tõlllJ'<>!i:o~ISo.-E'rlltn~& do Dr. ;. • .S. Colrro !.<>per. I 
- Prfkfi{!S> ,J. O. B. 'G. Siglld.-Qrdllm ao dia.- . 
i'tr.JI> o D. il{. R. 4611. Dalc~~ • C.:.tiTc. Ap!'f'o!'<l;:lio; 
-Pontll.o" V. B . .t. i'troiro f'il<:t<J . .Aolos>çe>.-P.n· 
1<Jo o ·L. J.ds .tn4r~e o Aim<>"- Obun•oç&:o fi>~ Sr1, 
L'onw, .V.o•lmllo Ca.npot, F. Cctat>ioM, c,.,... llc· 
cllado • Pertiro p,...,co. -'l'protcçlo.-A.IcWioot ••F.o
r.lld~ do or~41m•n$0. Di• cura~• dor Sr .. ~ lui;r Cot'lel', 
.JGrah·:. .e Ftr•d~a: L-:.Q e. 

A' r. on.z~ hot'<ll e tros qu~rtoa da m&lll::i, felt; a cha· 
:uà1, e acho.ndo-ce pl"l$mtc& 01 Sra. Tiaoonio de C•
mnngi~J Pereira. Piuto, "''iclts c!a 5ilva., C~la:Rn'5, 
Sal,.,-:Ji:el, Felix .ia Cunl:a. Yulel~ T•<Yo•es, Srldanha 
Marinha, Rodrigo ~lha, Fvn>oeo. Vian .. a, 'Mortitho 
Campoo. Siq~ci;-;1 Mtud"!e, l.OJi:z C'lt}o~, P.s.\1.1& 51-ntos, 

· l'ioala Fo~lle'::l, L•m•~· 'Mello Fronco, Sihoins da 
Mo:~ C . Ma<i~r~!l'!l, J. Madon:i:&, B!l<o.Ü.,, Ncbi<.u, 

· C011ta Pinto, ManO'!l """'~udtt. P"""uhot, Pue'.rtl 
.Fran:10, Plot~ de Campo~. S<tt:n Mead~, Teixe-:n Ja· 
niar, S..rg:o dâ Macedo, Cr.rrio, Silveira I,obo. luriio àe 
Msd. LiruD DoMrto, Cnu Moch•do. Fia!ho. Epllll1iDolt· 
b.a, Oiogo Vdho, Ao~elo d<> Arr.anl, Forre;ra La~o, 
Carneiro d.s Conha, c~::~:. do O!i•~ir•, "fi htri~:~ P'·u•i~ I 
Q5 Silva, G~'l!U tl.o ~11%&. Cnrnlbo R~is, Aranlo l.\lllft, 
E~riquo,,Daadoira do Mello, 1&•~•, Femlira d .. Voiga, I 
Pau Darre!o, BeDjamin, ParsnaJtUt., Doo.ta&, Si!vi.n<> ... 
Ca\'!ll~ntl, Sar»iYa, Alcu:icia PaoirR, BnrbJsa :!& Ca
.ll't!a, Jnoqa•ira, Pinlo Lima, Jodolto Rt!jro, Carneiro -de 
Mil!ldou~ Fiol êe C:1n~!ho 1 Bnt:~lio e 1'aY~re1 B3>W., 
~brc· se 11 se»i!o. 

C01:np:~ro::otn d<pJia o~ Sr;. F;g<>&ro. de Mello, Lim& 
e Silva, R•pe:idiã<>, Fsco:o, LeA!><!ro Bezerra, Psdroin, · 

·Ra~so ch C&Clau, C. Otto:li, llol!o. Arsgüo " Mello, 
·F. O~b'i~uo. Fel'!ls:>.ae.• <i• Cn:ba, Co11to, J. de Akn- · 
~~r. Carlos ol" Lu~. A;c::~t~~•to Gh•>'··•· B·ll1•e, CQuha 
F!gncir&~o, Nano& Gonçlllv••• O;tocli, E>p'uola, Ribo!ro 
d• Lu>, 'l'on:~~·Ho:ne"ll, Virint<>, Coe•~ c Gospanno. . 
· F.Uc.li~ com pa~t.i~I?A\):io 01 Sn. Guma "CetqaeitG; 

eon<lc do u ... ~ndy, Roru, ~itílo d~ Cunha e hll!'ãG da 
&lia· Vi$ta. 

Li?·-,e e a~pr~fll·fO a acta da sn\eco~•nte •. 
O ~~~- l' ~ .. r.al:T.Uto d~ conto. do oeguínte 

GUl ~meio do miniutorio d.a agrioo.ltuta, e~romercio o 
oi>~as pul,lien•, comlll\lnic;rn.do que S. M. o Im!)etador, 
~OlÚom>•ado-oa per sua imme•li><t,. t'C!olnç.ilo com o 
puocer da ooo?>o doa nos<>cioo do ; mperio du êollaelha 
da est~c!~. b ocn por bel'! dctormirur.r qc0 !os .. remottida 
11 Dlln Catll~l'& 1\ repte.•eat,yiio quo CSjlro>priot ... io& du 
b\lti(a• de mbàc o•t• boh,ido• 1111 c:ôrto e oidade <le 
Nitherol:.y dirigiriio 110 governo aoo\ra o Un[>Ooto ton·· 
çado a~llre oa•a que ••ndt~ &ahilo !4briC'!do em <:n~ 
pr<>~incH:.e, oonforwe o lltt. 2', Q 44 da lct prpvino~Bl ua 
:S!lll.iu, e conttQ o do 25 r6. por Libra ciaqae11o prodc.~•o 
do igu•i prooe~~aoi~ (\110 é oobracl~ UB r.lfandaj(n ds 
Poraambuoo ell\ virtudo de lt!i do& N•~ct.iva lateltl.b!b 
.Wgiollotin .- A' coll:llliaoilo de <~9••m~lba proviaoi~CA. 

Outto do Sr; lll~nistro da a~rioaltcrt., p~fndo dia o 
h orlo\ r~ r a &,i)tesent .r piopcstllodo pQcler ezell:l.tlTo sobrt 

••Joelos jiet:-te ao lllin!ltrlo da jut;Qa, ora a .ll'ill 
CVSO· -·~011·11 o dia 1' poia IUDII hota a .. UnM, 

Um nquerlmtmto ela man da irulaua&da clo NoM" 
Senhora ela Collaei<;lo 4!a cidd.e de Larugiiru, }lfQ-o. 
v\naia do Sergipe, pellindo a aoueeulo de umal*la . 
para aonol:11iio do kmp1o.- A' aotllC1ileio de fueacla. 

!.'11VCEm •• ll!n1!~Ç~O Á CODAJ!IIU ~ .. ll~cUrJ."n 
~'!):CU.fiO COSI%1JU. A 'fÃI"9&., . . .. 

IA·ae , jnlga-u obí edll aa c!eli~~çlo, e T&i • im• 
primir pua l!lltTIIr n• ordom dos ttabalhos, o projeolo 
core que conclue o •~guio.~ pr.re~t. ~nja.nctsment.a 

. com run vob em ~·pnrado: · 
c Ã c;)lllp~ia Ponaambnonno. de nnezaçio 005i:ei• 

rs 1\ YaJIO: solicita do po<ls: l!gisl•tivo a elençii? a · 
J,'ii!:COC'~ da sni:van~ que nr. impc!la!l~ll :!o 8!:0001 
r~b;: doa cofns o o Elll:ado. 

c A.llrganclo pr.ra ir-so, a1ÕIU des <llllt•g3Dfota!D1t.n.tes 
da na.ogaçio oostei,.,. a ""P"r, o cumprnncto qn~ t~ 
anal' a tcdn• .,. «>ndiçiltn do ~C!: contrato, e .. lll!uffi.· 
ciGUcla d.e aaa 1'6""ita, clla ~compro ale~, em c..,mpen
tt~11f:OS~.:> de eea• serriÇGI, '!""OO!I.~idtta impo:r.: 
h.:.tes; co~atiado o pri:oniro om dor $9ie visg•ns nc 
a= i il!u d~ Ferolllldo de No:<>nla, habüitsn<!o o gc
-;ernc :~iio •6 s e"eTI'<.lr msis zep:n.lar i"-";>~oção r.obra· a 
ad::r.iuiltrt. riio rnUi:ar e ciTll at ruferidll iiãa, rotno a 
li•cslissr melhor os intm-e!sos oa'J ,lli eonser<a; e o 

· ft~ndo em eote:>dar ata W.Kipo, écm e.!CRla por Peneào, 
. ' "' vi&,1:!lus do9 upo~ da comp:nnin, •em quo ~I!!• 
p~rto do Maeeiô, mas do Pcralllllbn~o d:ractal!lentc, 

· csrgn.• <'11 pu,.,.~eiro a.lgnu;, a5m ~a niW pre;ttdi~P.r c 
p:-i'l'ilegio do quo g<""' .. .;,ompan'.:.i a s~hi•na de llS7~· 
g lçoio eçstei""' . 

· · • Co:a ot!i~ic• d& l>rtoi~onda dePcrnatnbo.eo o trcaho1 
ele& rala~.rlos q,_ue ' ' rt-Spocti,~a alt~mb~~as ~oro~b:.ei•M 
ap1'e$Cat~rr.o ·ol~ima:nentc os p1'e&!dentc:~ daa tul.r:>a ~:~ 
víD.eiAs do n~Ito elll ot:j~ p.:>rt<>s tocão 01 v~pore3 <l: 
rompa:~bia cu~pliCA':lte, lllO$t'" clla a.si tn a rcgtllsrl· 
dado do •c:J..sarvi90, ec~mo 1\ Ta.at"JtUIIl que ao CQ!I!l'liU'• 
cio dliS :<>csmae Dnl\1nci!\! tem TUido do ett.tbol~=t~ 
da CQm?anbia. -

• All~s.·• q,.e <i'e: tro ~· diversos ~:npr<LM de ca\'sga.~ 
.. ção snl>sidi<d!u !>..lo Estnd~ 6 ella a m1111oo fa•or~oida: 
P"r~u!Ulto, rendo ol>rig•.:la a qa~tro 'li•sca• vo• :r.o:, " 

.. •u~ •11b•·•oo;ão tlloa•nl eo~~t>onde n~e ·'"' " 1 '7WS !"'f 
adn 1:1ma; en\<ctanto qta> a do Espiri·a ;;n:tto, cuj l• 

... vapote~ s~o m~uorc•, a cuja coa>ig .. a~<io 6 inletio~ A de 
ontnt ecpT<:z:••, p,.eebe 3 00~9 per ~.ad~ ViRgaru. 

c .-\1\og• ~i,cla. que o cessRç:'oo da eornpo.nbi~; P"le 
in•aft!ctsn·ia da •<~& ro:oita ~m ro!n\)Jo i.• de~i"·z::o = 
qc.e sob~ecll~, d•~i• de !u:na neu~~;>.çiio po;o a>a1a oh 
:i ~U:IJ~, d~OOlD do serviÇOS !:llpor~~ulce prc; t'd"a ~ 
dill\lren\es pro•i~ciRs oo:::~ptd>cu~id~~& no. lill!la ds no.• 
vog•ç•io qa~ lha é prlTilegiadn, teui~o• qr:e camprovll 
n sua receito. do fretn o p~•••gons, wwclcnG_<lôl no rel:~• 
torio <b dil'l'Otoria g.u-&1 dos cortd o3, trdna gronde• 
dsa~togo.n• ao !>"ia, dlro.icniado c ~nfr,.qc.~co::tdo c 
<:Olllti>Oroio, ~ q11e oU~ ~OID. da~o t•o.tO •~<"t> Cioc. 

c O>:vido o gcveruo pelo minioto:io da agriculturll, 
commeroi o e cbn .. pn~licoo, in!~r1:11011. po~ OT\10 de ll 
·do oc.rr~c.tc tnot. que ct comp&ohia '"PI''•c•nte ltm ea • 
ti•foito M obrilrn:il~ do aen CDutra"', n;>6oaa com ! oi tiL 
.deu ma o:t oalrÍ. V ·>g~m, •Rmprg ja.-l.fi~&dn, E !ele~Atl· 
t3~ Qm aido os seus ee:-Vl~o~ ao~ Jç ~are> e:n q n~ tceU:ci 
.oo. ~ano vRpotcs: quo ·11 viugema . Sllrgip~. t~c~ndo De 
Poccdo, JlUeM, se nüo iaiispone .. vci. r.l) menos muito 
~_tlnt:1jo,a, -~t!Pnts R ~'bo?cl.!:le.cia ~ i~P?rtaDci~ dos 
prod.nutr s a~i~ol:IJ {)rQ~llz1dt'i n3 pnmetm, o que c.a~ .. 
o.on da me!~• faecis 'iuo oscc1.ad02iio ~o• {tTncdes ntor
cado~; C! íi -raDt~'jO&a p(J~iyão commordtíl Co !l!'gt:.~
dn, depo,ito p<inoij!t>l dos l?rocl11oto> quo. nbund"" nas 
ma,.~c:ss do ril) do :::;. Fn1uctsco, quo d~ DH.O meno:- vnn
tng<~m sii& as vias:cn' I. !lha de FomsnO.o da N~ro!lha, 
tei".<b o !;~VWIO hc-:1ldad'l clG. fa:~ ~ra.n~portsr ::noJor 
.nc.mero rl~ p~••ngc!rot e mMor qnauttd •d ·: do _C!Irga 
do quo aotnalmc11te cxidê oontr!'tgds, pM'a as Vl_n~ 
dr. coota; diop~n~&todo A~•im a con~a"(:ilo c:n ll:'Vlo3 de 
g~~.erca, par& a !<!Cot!.ds ilhR, de doffen:!ltes obJeoUl• •• o 
I!COUONi•llll.d~, ponanb, m'liot'llS d~l;Ozna, ~ .puupanClo. 
ris006 e OO!l!il'nt.:mpo' a quo e.U •UJOtt<l n n .. v~açlo. 
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~ Depoi$de11101tra-r qua nii.oé-illtai.nnnellto o:e.~tlu- - ~& -~po!'ta'é: 
~-.çao_ dacompGI>i~JUP.Pli~de qooatua~C.- . c i. • Eéteudet nallilha .lo .ai a ufthdo da®It.de 
:u..o obega pau a •na ~·psa, por uso 9." na pnm•lll\ aa Macei<l. tooancio no _Peoodo, pr01iAcÍa <lu Alagôn; 
~m· eer tnzlaiiloA ig:xalm~la. os &a:r.ilios IMIOIIUiari.a• até Aracaj(l, a&j\ital de Sa-rglpe, :oapei~Aado ~te8flll•. 
!\ue ella reoob9 du provincia~ .dD Rio -Grande elo Norte, meote ueosa liD:U. o pririls~ u ')O:Ilp:4bi&_d6 a&'fe..' 
Cearà e .J.Isp;óu, na importt.11oia d.e 2 ·1:QCQJ, l<l~:aaos gaçi.o Bahitn11, _nlo pod&udo, portanto, nac.aporlar ao. 
por 1\zwo: e o s~u balanço f~ha<lo em 2 de Ja.nelro 'cl- ~r'.oo .indicailo• pusageiroe nem mer<:adcriL!I. 
tira.> >pl'98ents. na. eoatll <!e luoros ~ pe~:dae um ~~aldo • ~.· Eat.euàsr ;g~Ulment• nlil.iuba. cit norte a uue-
<k-76;7'ltlS27t;, o qua.J., ~ao o re•pcctiTO relatorio, gaçiLo, faae11do a.U. viag<m3 IWIIU~ ·'- ilha e pn:!!dio 
J1Bo ~6 clt<·goo parao faza- face u deacit ....,t<!dcr, co111c <!e Fel'llllQdo ia Noroo.l!.... · · 
dei:.on ain·ia um• sobra de 7:2268~~2; n!W llelld.o de ~ NilG me pnreoem proc.edentea :l&lll ~'X~~ta~ u !a,; 
Olp!l!:ftf' que menos U.onJiislro leja o bala aço do OOl'ftAlB ~es pl<ld~cià.• pela companhia ellppUoantB P&ia de• 
UDo; asoim eomo que nic p~:le apro,eitu á compr.u~ tel'lllin~m um ~io IIXC91111.ivo angt~~ant.o da aub•ÕlDQio, 
a.COlllignaçiiO qu~ recebe a empreza do Eepirlto :St.n~ c_:ue iUJporta ~m maia ie dou terço& da illl8 aetualmoaw 
na impori.allcll\ de 3:000$ por c.-l.a -rlagam, po~!L'Ilt<)• ~tce~. e mll:ltime quando litonzátLII o~rtamen':e não 
alélll doq!le n enhom anxilio Ih~ pJc~tlio 011 cofr.e i'I'O.U.· - .!fio a& oir.!umatAnciu <lo tl:esan:o, qoe slii4 nq~:.=m 
cia~nào p6-ie a ba.t.Q !'VIl a~ de uma &cl>venção I e impoeo:: a m:úa aff.ma. eC(.'DOIIlia. 
~itdeJIOl'l!lapazaaqlle bou'>ord.ll 1ordadaaonll'a, • Não a.l'raalio, l'O"<J.'Utcl.c e,..oto c:a.mpri!J!sat.o do 
s~tJ\a ~ di.iFc:oate.• c""""" qua pcdo:n i.níla.ir o '"'tnr.r oontra10 .,ttpulacio, o.õTicta ol>ng~~çiio <la. 0001~, 
p~Ua <' tol\lor ou mano:- b~r e sení90 em umalOoJIII.i• ni>o ttOc!o cll& tirv -r.:gu:nflll\o p&no iU&tiJiCiii' a.--
i!ado l o qc.o ~ o:ttr&; e.o::Jcltte c:ne, atteadan<i~ ia 'ftll· · ai.u.de dA eleva~ pretcn:!ida. · 
tag6llli quo !a de\'ll:n ~pgru do desenvolrlmento qu~.. .. c NiO a :2', l'?rq~~anto, além de 111r e.&lla !Uio 8 .ü-. 
Wt""f. tmn oo!llpanll.ia. no augt~~cnto tb linb.s de !la'!~gB· Ct:llllitllac~ geral e ~'>pliCSTdl a .<l.llftllÍ todas 10:: eotll· 
fio qua "' 11ro~o rtali:z.ar, elltQII.Ümd<> •~ nib.'l!:a da pubi~~ro do :>a.wg~çi<Ô &ll.b~idiadaa no ~. e, no à.~ 
~;.;," ~{ilpe, aida:l.ê ao Peoodo e ilha ce F.!r.nnlio, J da oompanhw, até :DOll:!lO no e,~tr&!lgeiro, ..,.,.,.00 qne 
pGllloo · qu~ '!S~ i. ulln na c11>00 de :~r.emoer o faT:>r que· nüoll mtoira'!Dell.te ~=~lo u•~••,..r a. eompanhil• ""P" 
ped.e, cowp•ninã:o so g~verno fi=r ,... no~~ oo~>.l!içõu pli~to quo " eua rocei:& cS wl>fii~ls !lO.ra cob:ir .li 
!õ '!;>B eU~ •e ~'brlgr.. •uô\ deepza 8 Cll&toio. . 

<Á c~mllli...,o cl@ !a:cn~a, CODformalldo-ae illteu-... 4 I?c" f""prio~ cl...~o. _c bda..ço lcr~:ec :iiofJ .Pala _oo;n-
J!l.cntc com "' coru~id~a consta~~~ do sobredito ·p:.ghia, ·o dã ictcl:Jll~çac <h gvr001o, to ond~:~~~ u-

. a,iso, ' : a ~u&sâo ão que m!li:o coufGm W.: todo g con:e$ts.vclmcnto o coutra.rio. . . 
pOB&hcl_d .. uoqlnm®!~á r.-veg~<X' .. tcira, ~!asTIUl· · c Ddlcs se va 'in~ no am:o fiAdo de 126\ a reCó!IÍt. .. 

· toogens c;:;e t!ells rcslllt.lio a:) comm.:raio c prolpc:i:iado ptod~Uida. 'l""los \ns nporM da comj>~nbia.. Prr~inung11, 
daa prov'.nciu do Imperio, r.ssi!ll eomo do quonto mgen. J~-:b• e lg.,.r~-. foi elo 115:2!8$128, ao pAr~~o 

·n qnli &<I CQulp~omettól a coa:>p~nbi~ &'Cot>jlÜe&nt.a li llb.a · que • des~ . loi de 1~9:1S6S065, smdc. o deliet dd 
de Jo'trnand.o seriio da re,.,nb~ida utiliõ~de, ~ melhor ~ 63.957S8.n. 
mili prompta Ssetl.i'"'çi'..o 4l.s admlmSlloçiio C!s <iite c Por cal& ;6 ccmpam\)ão lhll v~ qa~, r.aa~o o tle!id~ 
llh•, ~ economia á n0>15•a marir.ha. de ~etn o a05· · · ~o de 63;9671:sll, e n ~n.b•ecçl'io ge~l que p5le1!Da 
oo!r~· publko•, 4 ao r :>reecr qt:c seja eliallâeticà, t>t.rS .. comp~uhia de S~:OOOIJ, bollllong~ de ll-'10 ch~gar :; rc-
0 q"o •e a:~ h~or;o d s oll'ereccr o ~~guiut.o projocto: " QO\ta """ 10 do>po~a, p-aio ccnu-a.'"io a CO!I)paohia tem_ 

• Ar~ 1.· Fica o g>~<llr.lo a11tÓ:isa<io 'Pilra lllevar a wn &a.ldo d8 20;032tl~3. · . 
14.4:000,:1 a:.>n~aee a 8ubvençiio d<1 lh:OOOS, (\U.e t.~tut.l- c Ora, ag<>ra Oê a esr~ M~1do ad:liciona."'!!cs as rub-
:c:.ec~ P' : oebo a C<>lD?II.Iih.ia .Pomltinàal:liiUI cte u:ong&- TeD\)ÕaS ' ''NTin.,,aa. c;,o.ei!t"&l:::,::~te peraol>e t. =pq~hll 
çao co-te1•a 3 vapor. ·. · · e!lppliCADte. a ...._'>a<: <le p ,.n,tunb:teo, 40 000#; õo Ri~· 

c .Ad. 2.• ACi>CJpiUihis cb:igar-.e-ha. a. ela.! lllli&Til! - Gra:~dc dc Norte, 4,:COOS; d.o .C..at,. lO:OO()I;d.ae Ala..-
~por ll:n::IC t ilha cleF<:rml:>do till Norol:lha, &11 "' . g5aa, 8 :COOj;o<joeoctf..z• soauna.do68:000S*'lllnaSil, 
l!õtezldtr a .,~ I;,U,,. d~ u!lvegoçi:> ató i ei:!t:!e de A~ aam coc>pat~~~ Dill<h a . som'"'" de 6:00011 po.ra o mu;:(.' 
caj•\ """' e.,,..l,. plll·• clú P;,c~o, ilom pr•j11i:o do privi- elroito ,otadB pela provincia «a llergipe, qao -a c:cm:-
Ivgio à o <:tõC go~a " :companhia do cavegaçiiQ B&hiau..., panhia niio j lll,I(011. IWlda de · cr 'oe\tolr, t'ltetcoe qn3 :J:• 
e na fõtlJia <1:\s =àl~()e.a contraUiw com o JDestno facto erealma~~e o•aUo ou r-endac!t.r.efericia oorn,anhia 
gi)T~ruo. .,.e:n a oor deEn\tinmon:o de82.D3~1G.S, "'l ' e por~ 

c Art. 3.' l<ic:io ~em effcito u di.aposiçõoo ~e> eon- bernlo:;.~ d• r:>pro•en~ utD ,_;.do J>t~Ollrio eru!n01101 
trll!io. o;!J.o contrario o:auotítt>.s 11oompanhi$; no malell1ougrit0 

c SW: ds oAmara do! r1cputad~s, ~.9 deJal!lo do 1562.. ~é de -ptoaperidad.e. 
-J..J. iltnri~<v.<:.-J. D.llobr:ra à~ L,..,» • Dd<e notar-oo mais qQe aaq_uaUe •uppoa\o dencit eis 

fi3:96Tl!837, sem con~1 a:. tnbv!lllçõn acr'-l o pronn-
l'o>:o ~~~~ ltparodo. cia.M, .inclulltll-SC 11!1 •"lllt•daa despezu leit..s no llltl:!lo 

·ltllll> eom oe !Op:>roa e oono.rto• clo:o vapo:c:1 C.s com-
• :DiYerl;in.;o ela Gpiniiio clll!t mcns illn5h'05 ctlle;:u pUlhla, e oo:n ac ro:n ... a~~ para Lopdr~ P''" ~ CO'Itópl'.l 

d.a eammi..OO -da h:u~"a." >abri> e t.ugmtu\o 4& aub- <la D.lD q11Arl0 ··~~ .!e :::~onoNo c!i1DIIIlliX!e .s c.alado, lÚidl 
VeD~ ~:lida ptol" companhia de cavoga~o a ••?O~ . de po~.or pec ettar uo.. po~ a <tUO n#.a p;~d.o111 aotc.sl•. 
P.mt~~mbn~a, c nii.t> podendo aliborir l.atcift.l:)flllte f. · :moa te cllognr os outros vapo!'fO dã oompa11hta. 
QOnclusiio de rúaricio p&.\'6e.>r, l'""•o a CO!l3ign&r ca .. c Tan.\0 e•t' bellll~nge d~ Mr 'Diáo ~ lnasatentuel o 
motivo~ elo mOil vo\o em •epsrad"o. · esudo da ootDps.nhia. anpJ,?liMnta, """• a~n:1do descrevo_ 

< A co:npauhia all~ga, psra fBUr íus no prs~enàiJo o proprio ~le.t~r1o. à.o digno g~JNDte, e c:> reoonhsc~ e 
a~s!XIou~o da &nbw;nçiloO qu e ora pero•~e, ·1\Jtlrn da ra<:iío iw'.mns o go,·erno, o P!LS.l&do anno do I SSI ~noor-
gQ-"111 ;~ nccessidnde de protecçi:.o e enb•idic ~ emp=a :rou-se cotn u~o~dode76:,~6$2<8, oqu,.lnilo o6 oh•got: 
da ~n~?f!llção s. ,v.:por, qno ~m re~:a ciio renJem para o ~=cobrir o dcGoit do 11n:10 r.ntdot na iUJportano:iQ 
rasrec.;w .-.... ~,o .• apenu.n& segnmteo iandnment.as: as 69:S09g996, ~~'~~" aiuds pr.rn. cioixQr nm:s .®n --

• 1.• Qaa -~lia .t atD cumprido r.. r io= o ~to contrnt<t, · (!e T:266S29.3. 
· · lazen':!o !111 ~ias~• m cnsam dn nono e s11l n qce Del!' . • Ora, c~JJ•ic!cranclo . ae quo em meno' ile dull9 llllll05 

oo ot.rig•u. · {a ccll.tur da <lata do ultimo rclawrio o ba.lflllÇII da IIOCl-
• 2 .• Q1111 n>io púu" proseguír, po: •er a JtU 1'\lreit4 pllllhia) & ~o!ua! gereucia a reecl;~~t~ com nm deíioit da 

ill.ou!liciQQW para cobri=.oaet: cw.teiçou despeu~. l 3-9:000jJ, o dS>~>oreditadn, o n'ama quadra ile apathis 
c 3. • Q•e é da todas a' coa::pnllhias de navegsç;ic. a e estagn11çiio coC1mta'cl:.l genl, acg~ alia p:'<>pría-o 

vapor a mf1110s subvenoionadlõ. rGoonlit!Cl', o qae neaso brava ~~>,oa90 JIÜO s6 pôde p•g~ 
c Em abon:-. e reforço ds snJO ptetooçil(), a oomplmhi• inteitatllente a di tidA, l'Ojllltaf o seu 'r.later;IIJ. ~ hs.bill-

njt<.nta ~· raxil~s .produ,; idas m!lis ~ s~gninto proposts; · · ~so " &dqllirir um. no~ vaso, m.., aind~ .11 dai:a.f 
DO í.atnl:;~, ~GIIl duv:ids, de roool ver a CQmara 1\ conoMe~o algutO. !aldo om f& Ter dto OMOoiaçiio, depois cio tar ptgo 
do aagmant.o rool ;n:~ado, na psrspaoti•a W.&l10vae 'f>m· elll ~..ia n ii:o •C> ,. t>timo.i=s prestaçiicl, mu tambsw cs 
tag_!lll• qno cll:l oJfm~ o dos ao,cs o~n:nçoe :a q,ne ~o jnr(IS J.o OtDproe~.i"o de 300:0001$· que lhe :roi coueeéido 
obog". · · ·· pe!lllei cie 1869 11. .... , 11a il:lporte.noi:; tudo, pres~~ 
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e juros, de 28:000S, é manifesto e intuitivo que a com
panhia snpplicante não ~ 6 não se acha em triste e deses
perada situação para eer nova e tão fortemente snbsi
diadapelo Estado, senão que, pelo contrario, deve repu
tar-se em seguro pé e via irrecusavel d.e prosperidade no 
futuro. 

< E' a propria companhia que nutre essa lisongeira 
esperança, quando no seu relatado diz: <Se o resulta
c do não satisfaz aos vossos desejos, elle deve,sem duvida, 
c ter excedido a vossa expect at iva, porque , senhores, o 
c eepaço de 2l mezes não é de mais para trazer as causas 
<ao pé em que seachã·J, Não é de suppôr que as despezas 
< sejão excedidas, entretanto q ne a receita deve augmen
c tar co•.,iderauelmente, se o anuo o permittír , como 
c eu o espero. • 

< O que posto, resulta, na minha humilde oplnião, 
de acr.ôrdo ne~te ponto ainda com a informação do go
verno, que o estarto da compAnhia é bom e sgtisfacto-. 
rio, e que sem duvida tudo in•luz a crer e confiar na 
sua prosperidade futura, ~enrio u .uioamente effeito de 
pouco zelo e má gestão a pre~um i da má situação em 
que se figu~ou por algum tempo, sit o.ação que já desap
pareoeu completamente com a esclarecida e zelosa nova 
administração da companhia . 

< A 3' r &zão al :egada igunlmente não prevalece para 
a elevação da subvenção reolsm adq .. 

<A companhia P<lr ca rub ncnna n!'.o é a menos ~ub
vencion!=l da das companhias de n&v~ge.çiio pr o ~egiJ~s 
pelo Estado . O pwp1·io gc-ger':'o c0w.r.a \'.la e'J!.9. as;;eve
ração da companhia na inf<•l'm<.ção que se dignou de 
pre~ter t. cam8-ra; e ó pou.tn e~se qu.t') &e 1::. ~'2'~ ~: <i ;ri~l~n
cia, qnel.' com o relr~tor io g-sr9l dns <H.n.Tai.ç..;, qt!~:.· com 
os proprios dados foroecH"s pela ooc.:·panhia eupplic!lnte. 

< As com panhias do l\'I acury , de ·3anta . . :,.th!H!na, 
a Bahia na, e outras, não sitC> m d • fortemente Rubveu
cionadas , S<·bretudo compu >. a.'las em favor da Pernam
bucana as mbvençõf<s prov n~iaes de que. alg umas não · 
gozã•J. ou que são muito iuf. r iorea ás concedidas!\ Per· 
nambucava. 

<E se a razão de uma pret-.u õ.ida ignalda~e e nivela
mento de sub venção fosse a norma que de·1e3se regular 
taes conüessões, com o augrne<'.to reclam3do a compa
nhia 8Ujlpl ·cante <>.xcP.deria. d.e m nil.o a b1tola qne ora 
invoca, e se tornaria privii~giaia , constituin<!o -se 
n'umu relação de desiguald >1de" favor em r~L.ção is 
outras, que sem razão agora quali fica de iuj us ~iça ou 
iniqnidAde. 

< A base para a 6x sção do auxilio do E~tsdo á.s 
companhins eubvenciol).ailu:i nunca f·>i nem pócle ser 
a de uma pretendidO\ e absoluta igu~<ldade para todas 
as ernprez•s, sem at tenção às circutnstsa.cis s especia.e2 
de cada uma, suas proporçõ•s e vau •.ageus, e ás de 
mais cvndiçõ8s teohuic Rs , onmmerciaes e eoonomicils, 
que entrão no calculo, e det8r miuão a protecção do go
verno a essas companhias. Não me demorarei neste 
ponto, de alcance obvio e e ádent<l, que á tambam con
trariado, e posto em relevo saliente na informação do 
governo, reservando para a discussão a der!ucção analy
tica do E·XIIme comparado dae <li versas subvenções oon · 
cedidas ãs oompanhias de navegü<;ão do Impeno. 

• Portanto, para manter a navegação no statu quo, 
reputo sufficiente a sub venção de 8i:OOO/I concedida á 
companhia Pernambucana, além dss subvençõaa pro· 
lÍDOiaes de que goza; nem deferlvel j ulguria jámflis o 
•eu pedido, quando ainda em 1859 ob&a~e um empres
timo de 300:000S, do qlllll nãc. só já pe.ie o perdão doa 
juro3, no valor de lB.OOOS anuuaes pelo e3paço de· dez 
annos, mas ainda a restituiçiio dos já pagos, pedido 
que a companhia faz conoomitante e siroult,.neamante 
oom o do augmento da re9peotiva subvea.ção, e do qug,l 
não desiste c prescinde, ainda mesmo obtendo este. 

• Con~iderando, porém, os novos serviços que ella se 
offerece a realizar, a saber: a extensão da navegação 
de Maceió a :Sergipe, tocando no Penedo, e a prestação 
de seis viagens annuas a Fernando de Noronha ; 
attendendo a que é um novo onus que a oompauhia 
se impõe, e de que o Estatio e aquellas províncias 
podem auferir resultado, pela extensão e alargamento · 
da navegação e · oommeroio respectivo (oomquan·o 
ji• estejão todas ellas dotadas de navegaÇão geral 
e costeira, subsidiada pelo Estado, o que e relevaria 
da obrigação e necessidade de oontrahir este novo · 

encargo nas presen tes circumstanoias do thasouro), 
todavia penao ser de utilidade e justiça oonceder-ee
lhe alguma compensação em retr ibuição ds.s novas van" 
tagens e serviços que ella se propõe !I real zar ; e oon
seq,uentem•·nte concluo d.,f ,rindo o seu p::idido com o 
seguinte projeoto de resolução: 

< Art. 1. • Fica o governo autorisado a d eva r até 
100:000$ a subvenção de 84;0001 que ora percebe a 
companhia de ·navegação a vapor P ernambucana, de· 
baixo das seguintes condições: 

< ~ 1.• A companhL s ·r á. obrigada a dar seis viagens 
por anno á ilha e presídio de Fernanilo de Noronha, 
e dozll v•agens por anuo a Maca·ó e Aracejú , tocendo 
na oidade do P <nedo, eem offenea do privilegio conce
dido nas .a l'nha l.í. companhia de nal>'gação Bahiana. · 

< ~ 2. • A companhia t ransportará as malas do go
verno, passsgeiros e carga, na fórma que com elle fôr 
nova e mais extensamente t stipulado, além do aocordado 
com a mesma co mpanhia-. 

< Art. 2.' Ficão re ·,ogadas as d ispoõiçõJe em · con
trario. 

<Sala das <Jommissõas, 9 de Agosto de 1862.-J. J. 
Fernande ,< d<l Cunha , • 

liATURALISAÇAO . 

Lê-se, jul.c:a· se obje<Jto de delib8l'&ção, e igunlmente 
vai a imptiruir pan entrnr na ornem dos trabP.lhos, o 
projecto com quõ concluo o i:.'<Jgu inte pttre0ei". 

• A o~mmis;. fio de cons;;iruic:<o e poi!el ea , a quem foi 
pre>E-ota a p'ltil'à:) de A·>tonio Man0el Meunie;• G :nçal· 
v~~ , cicla<ii o i>Or mg nez .• na qual peu~ ser naturaliEado 
oida :.\ão bruzil~ir(), <iiS ?Gnaand·)·Se·Jh$ o in l:er~tido exi
gido p<Ia lei. ;;;:-,ra •·~ .JUU·;r <%Sa müurali3ação ao ;l,Overno 
imperid, attend8ud.o a que o pedcion;;,i'io cum pára aa 
oon rlições 6X'hjid.,;s p,,!a lei de 2il d~ Oo.tubro, como 
consta d.a certidão jülHu do •ecretnrio da ca rnara mu
nicipal da cô,·-:e, onde ero ! 6 de J uJho de 1862 fez as 
necessárias d~cla ra çõ es, e provou ser maior ([e25 aunos, 
julg a a coromi s~,>n •,tteu•livel a Hlf<. su;•plica . e é de 
pare~er qud s:,ja de fedch · pelo •4ue sTJ b!llP.t:;e ! consi
dera9ão da cam ~<o<l ,, "e.gaiure re3o!nçfi o: 

< A a~sem b' é~ ge:~• l re.>ol va: 
c Artigo Utl icc , O go,;;rno íica anto,' ss dc a Mnceder 

carta <ie n ·,t.u r ••haç~o a.o subdito pa ' t •Jguez Antonio 
Man<Jel Meunier Gonçalvea, dispemad:;,s as diepoFições 
em Ga tlt ral'Ío . 

< P aço da cam&r!l dos deputados, 12 da Agosto de 
1862.-J • .7. Teix eira ]unior.-R. F. da A1·mtjo Lima.» 

Lê .n .. s3, e são appto vados sem dõbate, os seguintes 
parecere•: 

PRETENÇÃO DO DR, A , DE CASTRO LOI'ES. 

< O Dr. Ant cnio de Castro Lopes diz na petição 
junta que desej .. fazer cessão e traspasso ao governo do 
dir~it.o de pro priedade que como autor <io novo systema 
para estudar a lingua latina tem na obrz1 para isso 
adaptada no imperial collegio de D. Pedro li e nos 
estabelec\m3ntoa pablicos da inatruoção secundaria, m~
diante · a conceJsíio de dez loterias, conendo uma a~i 
nualmente. 

' < Compromettendo-se aentregardoug mil volumes ·iú( 
2• edição daquella ol:ra, cujll valor litterario prova cor.f 
documentos, proanra mostrar as vantagens que auferir.!!: 
o governo da compra da mesma obra. 

c A commissão de fazenda, sem desconhecer, na pre
sença doa referidos doGumentos, o merecimento da obra. 
de que se trata , entende conveniente, e requer que antes 
de i.uterpor parecer eeja ouvido o governo pelo ministe
rio do imperio á cerca da utilidade e vantagens que po
derão resultar á inatrucção publica e ao E •tado da pre~, 
tenção do euppl oante . 

< Sala das commissões da camara dos deputados, 12 
~Agosto de 1852. -A. J . Henrique~.-J. J. Fernandes da 
Cunha.» 

PB.ETE!U]ÃO DB D. B. G. 81GAUD. 

c D. Eugania Genoveva Sigaud, viuva do Dr. José 
Francisco Sigaud, director que ·foi· do instituto dos me· 
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P:&!!dElP.A. PàlÚ'E DA ORDE_M DO DIA. 

O S11.. DJ.Jt'l:J.s (?613. o::am) ili qno l!tl.tra 0!1 proíce~os 
ch~es pata orae:n ao CÜ!ln& l' parto. hllo l<:n q_ue ap?r<>U 
s yensão eo.necii ~B. ll t'in'nil d'!' nm ili gno e h o=..%' &do ma
g.strado, <> Dr. CZ.udio M"-.noel d• CS8tro. R.?ocisndo 
g:1e " cliacus>oo do pa-re~ ds t:nMa toe::~ toào o te ':L~ 
Ga I' p,u:o da o.rcl~m do dia, anima-:• a pedir á C&lllárll 
:Jittforon~ia t><ro. ".:;,cll8o!o d•""c proja~to. Crê q:1a ui'\ o 
.!lavErâ 11 :meÜr,r du'Çi~ :til app:tlv~çho destas. pre.ftl.re.o.daJ 
pcw qt:.e t!'a~~·sa de um ~bjoo~o qo.o poderii OCClFO.r" 

· ~:u!:ara :I~Ms ?or MS ~ C·t:. $ rol~ut:;~. 

Co::llnl~ada .. c.unsra, app:orn ~ rmf•rO!lciA-

Entra. et::l 1• djeemata o ~rojocto que ~Pl'~l!\ a 
p:m•i~ amnw. do eoo,, CODO<di<l6 ... D. Marilw.na Bi
ranb d•M~c::::€~> D.J.\l"o ~ Cast.l:v, ~uv& daj..i:; :W cli· 
reito Claudio Mu.uvol de Castro. 

O s... D ... , ...... peào, e " eo.:o:an cono.:;llec, q116 eeta 
rojec:;o t~nha UUl~ r;O di!clle&io: e zuJUa e!J.tra:ld.o' ~ 
apptul'ado o ~m~lti~o "' oome~i.u~o cie r.la~ççao. 

o .s ... FB lU X· A c~~D~ (pela ON'IQ) iii;: que segah:<io 
e> u~mplo do nohre clopntab pela Bn his, pe~e ~mbc:n 
ur~~~i" p.•ra ®~:ar j~ em dioçuao;;o o r.oi~=tc do n
•olv.o;-'lQ da comri<oii<> iW ?•n•ü•• ~ otden&d<>• appc:o-· 
-.ando o decret<! <J.ne oone,d.e11. um:z ~oeiio á ttll~ do 
lilDjCT L&dÍ;Ho do• SSlltoo Titnno, o jclgo. qu~ D oeu · 
~~edm ~U.~O '!.'l~tá llliÕ.! llO Clieo a~ mereotr 3. •'t'ltJrovaçio 
da or>rol~, em .1:!1:~ de ostn.aquclle prô~ccto h.!l nlzum 
!;em !'O r.& ord<llll do clln. 

A ~amara, acndo oçn.<;:ltads, approva tm:c.bem e~ta 
ufgencia. 

J'S ,11~ .L ]), B .1.. I'D.J:liU. T!~.i..&.L. 

E:~tra t•mbem QCI 1' dison~oiio o p~o)ll<!to que ~Pi>l'~ 
"~Cll~-ilo AUnll!Ll <!~ 5~~~ eonetldid.a a D. Engucil\ Alvo~ 
Pa:~ira Ti tu?, Yinv& do mAjor de ~o d9 oat.'ldo-rnaior 
ao 2' da•<! L~di.J.io do• Santos. Ti ;a> a. 

o Sx s ..... Q I)K MACUlO pe<le qlle o proj~oto .lellh& 
::unn $(> di..<!n.,~o Oo5~rva qo.e c 8~. Jita~s;. em fo1·or 
de .oo~a ~ill~'l é dadas pensão, niío s6 f ai um llro.vo mi• 
hw, mnfoi :o.m di·\i;ne~o ~)riptorde ooue~ !llíllta=• foi obi>tori~o~ <la.nosoQ glotioNl. gnernà.oRio ~ 
Prata o o autor do .i.u.Wor J{;<o:or, obra do muita 11.ti~ 
liàa~a par!< o cxcrcitQ. (Num•~•••• apoi<1àe<.) 

· Po~to a voto~ o podido, é ·approvado. 
O S"- F~crr n.&. Cu"r,4. al,und" nss idéj!& do n~"ore 

~e;>Utll.do P''f Pern>n:baoo, que a.c"b~ dQ fallat, po~
(JU&nto o 1illo.ào m•jor Tid.ra I!P.rcio o seu pair: po: 
g,uui 39 annos, nii.o .. >6 como. officill!. de .Jileirs <ic•do..
bld~f(:ndeneia, m'l• tE.mbcxa COTOO homem de gabinol;~, 
àeixs.<>do o llla\s 'JO!llpleto lnbalho que ~o&5nimc6 sobre 
a 1egt!laçiío mimar: p.lrtllnto, a penst\Q <I de toda ll jua-

. tiçli; lllu bavc.ris :una injuetiçs no lllllllOs rehltiva se 
'-Õ.O ao fu:esse o p~ga-:necto d11 pensiio «'.~sde a d~t& do 
ol.eorot~. a eXS!llplo do que tem ~ido datormi.Dsd~ em um 
grando muno~o de c""oa, o p•:-a rtpat"'~ oasn illjnstiça 
~a.i lllll;c.<iar '- m~~ llUir. =~da nu5e ~en\ido. 

Vem lme-a, .!lidao ~lw, a R8aidte enltllu;: 
"F~:rcndo-ae o !'81tol::ne'!1o du~ferida pella&o desde " 

ela'-. 4o decreta.- Folur <><> C:..nAo • · 
NiupG:tt pedi11do a palaTra, o pondo se a TOt.:l5 o Pfll• 

jeoto, ~ appro-tado, bem como a emet~da; e sepdo a®P
taao, i tellle;tido • oummi&ai<c de rel1a~iio, 

O Sa. Bt:w~r~~E~ {pele orl=J :-Peço, Sr. pl"llllide»W, 
a Ul'~oia para qn• eotre 18m diaentoio o projecco desde 
m1Úto dado p•u ~rdcm do dia; apP>c~o.nilo a peu~lo 
~oodida pelo !O'Nnlo a. um aotigo cmpre,R1'>1o clt! 
=•..lado u;:.iuok> da curte, Luix Gotw>~ de A.!:nw, 

.. o qnal <>:g~r• em ccnsequenc.ia de lllJ1 des;aetze 80<Jnk-
çido em •ernço da gt:aru• n&cie~:;al. · 
0~ õl:nC\!Jie»toa que Dlli (ónru& d& ]CÍ fieúão ~DOI!ll· 

do 11 e~~e emptegado ~la &!'OH!Ctulotin &ii~ pordetn:ai& 
:aiesq"Dinhoa; e o j"l,o're!'""• ~.t~d.elldo w• ~& 'bc:!• I (!r• 
riçoo, a eor e!le onamdt- de familia, e Á iDO.poMi!Jílid.de 
em qn~ .fi~on d~ t~>elho1a~ em sua earreirll por força do 
wbredHo de•n.ot!"<l,ererCCll_ u"' a~r.o dojustiçoeeq11i®da . 
c;>"'ced""d~-~e 'IU!l!l. J>en>Go, <l':J!I. app:o•açi'o a ra.pt>e
ti1'a oe=uo® P"C~õe no pl'óJeCto a qu• roe n!l:o. 
P'cçç quo -:".l!e ~utrc dtJade jJ. em êisctltt!tio; e oGJlê~ () ... e 
a cano>'n Diio • era pa~ c:ou •••e i~foliz fanociQ~a 
publleil meoo! e~llitatha elo qua ~a-IH de ae.r I'Qtll c:oel 
cmtMs cnja llTgcnciJ T~toll.. [Jt/1nlot apofaó~.) 

C<tll.lwtada • c:u!lll..-a, =•c::.ta na u..-gc::.cia. 

~.Z::<sÀO ~ lo. 5. DE A.'lliU.J>E Z .l.ti.tJ>A.• 

E!ttr-.o1gnst1t'l!Gn'e · ero l' cÜ8P.us!iio o p~o~&ete q~t 
"l'?~O .. a " P'míio .::>;>.uru do 3005 O')Qell;lid.a ~o s· ~- . 
criptcrario apcuontll<l<> <ia .J!an<!ega dacSn, L'QÜ; Gon
z~s~ dl' Andrade o Al~C~.da. 

O S10. a~~Jt.lQcw• pede, e 1t ea:n~a GO!l~:<!a em que 
o projeeto tmh11 utnA só cllien«;Io~ . 

O Se-. Dantas:- Sr. p~011te, tu eco •'gll~ 
acRnhamen~ le~a:nw-xne para poã>r a v. !>:z:. a s. ea
nura lUila ~~:~:pli~nç&o que :eta de motj,,.r hlyez :~m nd
clltat'llento ao pro;e~oo que M éli •cate. 

A cama1a ~c:.lls. de .. otu, oat:J a mmor di!5<'tl18ad~, 
um" 1"':>1-ii.o eoneedíia ~ ~iu n do inh. do di~aito C! nu• 
dio Ma1loel de c~uo ~ e•t~ mag~trado m.~re-:o~ ·t"O<!a 
a. attmçii<> do lj<>fomo em stt~çllo a~s •oo.s c<>ns~•ntea 
(]. YaliOMO a~r•IÇO$ (Q;>Oia<l.-t), eu: ronuào do '3-UO O go
T6!'n0 d<a nmG p$n!l>o ;\ •ne Tiu~a, q<~e ~o te.:n oatro 
.õllob de eu'baau.ocia. _ . . 

Q<iando i!!l PQS em ditleu~sãG (I l'1'~~o (l~9 ap.mas 
ett~ p;m•iio, trat11•" cu cl.e _,.~•= d~ nob~ <!<>f·U~dÕ ~111 
n~a••1 mcmb•o d~ O<'rlltnl•oao ·à~ pen•lie>11 orcl;;.,od<l!l, 
a._ n~ projoo~ h:o'f'ia aido wcJni~a a d~U1:1Ja do qu~ S 
panslío i<l~06 p~~ga desde • oat~ do -iect"•to qua .e couce
d&u qat..a.do ~o.~tr1t.-~ a di'!lc;;.:zrl=:t e vo:awDe ra m1!tgrl#. 
Agon~. que o n~ br~ c!@pllts.do pelo Bio G~llllde do S!li 
G1fere~e = fno• il.e um on~ ~graoiado t1 ~la.,.nll\ qu& · 
~o!l da !er il:lol11ida· ue1te, oomo n•c:.!ro pmj.,ct.o a 
qtt!l :~ne .. eoh~ t-e ferindo, plltstunto •e é poi•l'VIll, mesmo 
potqll9 ma p.u"ec:<J qae ~Jto. )d<i" e•t!-·nQ eapirito <!6 t;><los1 
que apro'l"<litiiDGO·lll~ da ~!s§o desta prujsoto 311Bn
dOÁillS:.& um Qddi~ent.o, dedars~iio, c-u o que :ouelho: 
:noms tenho., pl:-& qa.~ &. p<JlU:âo s.qne.:n~reSJ:Qo~j~ rag>~ 
d9~do 3 dli\ta do d.eeretG 1 

.Neste auo, a decln:;;ç;;o f ar i puto deste· pro;octo, e 
a wmm\sailo de r.d~eçà~, 118 occao!ii~~IIl cuo o· re~igir, 
lles\a<"'tt. ca\a deo1al-Açii.O p&~a o p<ojeoto qu~ ba pouco 
foi· Totaao, cc refncdirá o~ i1.~11~ em um t6 poje.:ltci 
pu~ ir i"'l'" o t~nlldo, potq!1a <!e t!tlll'o _modo terá o prO~ 
jeo·to de wltar i CIUllar•. ·· 

V. E:o:- e a eau:sra c:o:npnh•ndom qua 11 dechn;yiio 
que !•~o 6 i:t:~porta;;>~e IL &1)1"8cl.ik. na JlB!Oflpçào da 
peno '&o q-::e lhe foi oo:Joodid•; o ms diopoeiçtles em ql18 
a~am .. n. )i mo•trou•IQ p~rr. Glllll ~ll-:1, ozeio qiiQ-.:>&o--·· 

·- l!ll-ncgar.i.- & óonceder '~u•a de~,., m•t;ia~11ao ~'~!Com· 
lll8Ild~vel po1' •ens·IMviçoa, o IDtl•mo IaTCl' ctue inva
rialilltaenle ~m con~<lc a ~oào~- (..tpoi"~"'·) · 

O s... Pu11ns1Cn1:-O 11obro dapDtsd.a roconhoee a 
iiJlproprieiiAd& de uma emenda dcats nattlUZ&. 

O Sr.. Dnr•!: -:Por io.eo da:J~>j<> r;er e~ellll'ocido 110m 
0 mellio~ rn.odo de nos ~ir.u:mo• àest.l difficuld!ld6, afim 
do eli.W"·IIC =a iDju.tiÇlõ nbltin~, qual A qco 1'81lultui 
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-da ~laiJJo da Q!susula OOIÍB•Iftlda ·em ioàu 118 peu-
~lleuppro,du_Aata·casa. · ·. 

· · ~Sr. Ko~ho·c·~~oa: - .sz. pte~~ldente, ilo 
pen~_') da ~>lio ~lll 'l.,lle Dos ~~A~liallloa, Dti!D a eamara 
-...u iliap"..:& a- 01nlt .angos ãiao:aroo,, nsm :nesmo oa 
~adote estio ft!IOlYiàds a eotfS(': edl ~rg~ dl.sauo•lSes; 
:alomej>l'opouho,-poil, s ~llmGitc.ososo11te ll rll>illU
çio que 111! ~.a n~ :OS!mo~eí a qll4mell& M ~efel!e. 
~paus& · me ~~~IUJto p~ "dMlarar '!llll ~oto (10!1\f.ll ., 

· ~dí~o do meu ha~do tmrigo qu naat.e mOIIle:>to acaba 
..,., Gtllt&r· se, . • 
· C<>JII.quanto. ~a ...Ut~ eata Cioutti-aa co111ipa~ em 
1:1~ de Dllla %etehaç5o çpr:Qnda pela camara. e!l Diio 

.. ._ ocm qu~ fulldru.:ulltO not IIJ:l'.Ugamce o cllttito de 
.!auJl'oito retro•oti?O 11 tun,.lei. ... 

O Su.. DLr.o..c!': - I8te ae tea1 fcit':) a Tts~n~o -:e 
t!lw liS eaua383, ' n~ ~ i~to q:c.o e. la agn.c:iÕ.àa uj a 
S tllt~Ef"O• 

·O Sr .. MAA"'tD>ao C.a••o•- E' ver.isc!&; e en ~o:.fe.ao 
qu~ ua.o ttcllc ixnpogrú•<io asta dou\rina pGt <tn• ltilo 
tenbo t iàe o~<:a•Üio d~ faltar Sôbl'i! """'~!bant.! as
mmp~; pm~m t~o .,.otadc aemp:o c:>J;tr:. oU.., po~· 
qtze llÕ!I niio t.moa di!-cito dç lo~•...,. para o pco!C<ito . 
• cl&nnc; olfoito retrOACti•o i~ leia. 

k mtreê$ pec .. uiarillS <6 obri ~ o :!:eaour, depóis all 
apprornçiio clooo9~ lo~lativo; é asto dis posi~1~>;prassa 
da. ucu~ OO!llltitwçilo;cono, pois, ~llemoa ir fazer "'13~ 
1UI11L p<lnsio O:a data do dc~re:o do· pod<~ exocu~iTo! No 
n~ ps!z, i ,.:~:.. G.a ~1-iç::o oonstitnoicnaJ, nio ae 
pól.o fa= ieto. • 
. Por U.c-, cnm o lll~~ pazo.r, vo~o oontrs Q pedic!:> .:o· 
:!Ilett hocrado •!:ligo. 

O S.-. F . (let1\Tla:a.o :-sr. p::oesidentc, peÇX> liecn~ 
para obssrnr • V. Ex. e t. CNilara quo v-otando oeto •d· 
dit=ento do mSil nct-re tUlígo, clopo.tado p<>l& Babi&, 
110!1 oohe&.~tc com o t,no tc:!.ho ~<lnl>r« f~íto. (.AJ>• i dos.) 

0 S •. D~'"T..o.:: -JG&O é quO 6 ÍliZU jllliLiÇll; jn~tiça 
'iUC •_gnaeço ao :t: ~bro dcputa~o. . 

O Sn. F . OcT.o\Tu.~!' ! - E aprotaitaTci ~tA o~sitiu 
pa.-a d:u- ao meu !lObtn 11migo q_no aeaba d• foUt\t a ra.iio 
f« quo too.bo p=ulllo a.~:n. · 

D<ade · qu~ o oorp~ !egàlativo · ~Jlllro~;> · uw• 1_>Cllc1\o, 
tlm ~~oonbecidu" jwtlç~ e o b otd fon-ioa~cuto N>~n oue 
.prooeciecopodsre:uoutifo qul\lldo aconoodeu(•poi<><lê•); 
mll!l e'll qt!o ®aigu"Aldad8 niO feio 011 peusionuttl' qu& 
t!Dhao eiil.o RE;ti\CiadQ& ~lo poaer cxeca.tl•o ! imultonea
::Jlento. eo n~ HlU ao~>rO•:;ç~ólll forem dada• pein~ c~· 
1.lla~., s c:n p:o:.o• - ~!võioc&! ·Eo~(C'.;~nto a juat\çn !QlldA· 
lll<llltlll dai con~:~~•!ll•• ~ e mcal%!&. ( Apoia i c1 f 
· S& jlÜgamt~s qu~ o fllnda!ll&lltO <iom qc3 procodoc o 

p ;ler esooulivo foi j:tsto, ~~ mjnatiça q_ll~ • fllcili
<latl~ 0 11 dP.Oora de aocs!l parto~ DO ex~ me dae pano~ 
ú~uça ou prcju<liq::~ s 6~te ou aq_ttolle, t~ndo ~mbol 
<9!ro ••n ltl•cr o c:oomo 1undarofnlo- Pars quo ~io rt• 
~!Uilos de&il,'llB~ll daNwov fazer ooa:. que tua O'> par~ellio 
-. !llQrC~ 1c:n attcD~ I.-~ .!o o.ll\'0 l~@$l .. ti•o. 

l:.w o IIloti~paTqn• 3e.,pro me dirigi, o;>or~a~ li);Onl 
~a dítigireí ~1'~~-on.a~o o 'lue pedlo o mau ~ol:ro amigo 
pela Bahia. . 

O Sr. Crm:llloehallo:-Sr. pr~de:J.tl: 1 :~>it~ oon
. .cordo. OClt:l a opuuiO iio nobto dopn1ado pelo n::unioipio 
.nectro qu~ orimoito faUot:. · 

QalllõCÍ-> ~· oorpo logioh\ti:V~ lllBD<ia iu•er!r lll te!OlDÇiio 
que "P?tOta o 11~to do podO: e:s:ect1r.ivo • olan.9u;a do
.claral!·u da qU& n p«113ào Col!~.díu ~Eri ~roabid!\ ds!d' 
:a daU do reapooti"tO decro:o, li &o ás ~:u:a lel rettollo
tiva (apoiaclo•l ; nlo ~Wa ~ra o pa.,w. Pa~ c;ne 
-o aoto do pcder n!OOU\i"YO ·~s~ (.'Ct!lp)etc>, prfl<'iaa ela 
J!C'!"OV&9lo o! a llil!llllbllls Bi=tsl; 6 o l!.ll$ t~unoa <;.tU.n.é!o 
cJellber~mos .obre UIIWipiOt •tmellilnt• • • q11e ()11~' 
s-gJelto I. ~e&. 

KDIGD.-i~, 'POlt, quo em:ri~ ele dl~to 11llo ea p6~ 
ali;,;r <iiltl a ola~aula dt.llar~u l:nr.;Jt~ liiJI; lagúl~~ 
&>Ua ~ pNtllr-J.\o, . . . 

.Alóoi cí~etAIUJllllldeuÇ!IO, CIOCt(IIOO s do equidado, ex-
. ,'P!lat~ luei.dsmill!~ por Olltro D.Obls cllipah.~o do. :C:l':W• 
ll'iplo ;ue.ttro. /;. ci:.-:ulllit:IUicia l!G l!JZ!& pt!DNIO tl!t np
:l!l'II~GCi& üntii!)C{iabm!lnte <lojlci!. d! ('e.:!OAdida, o 11 âo 
~S:a aóm~to _aç: a!J.Qoa dopoia,_ Dllo IOIIIAA G~ fll::lcla· 

Tmto lY 

I 
I 
1-

l 
I 

I 
I 
I 
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!:I !'Dto. da 'jti•\iça da ó<lli~ àe amba. Se i: k!Dotia 
lla approtaçiio ~o"''.c ~lldiou áquella oot:.1':S a CIU!l_ 
110 ~·- !m<tllli)'!Gtos a~I.O, poli battria ile!" 
i,;u•ldade qne 5?ri5 mài~ qoJIIt&o _IoAe o dOOIU'!IO de 
lemp? <111tn a <:OiletlliO e a. lp~t;)TDÇIO, ft t>Oà~cia Ml 
'-.u•• qoo 11 a: to clo_poder ~r.ntiTo teria~ p8Cd~~ to<!G 
o alcanee em :relaç:s.o • l1lD ao, lgtaeiad .. , C!!l>oerTatl
do-o lu:egra!en ow qtunta ao oneto, e da~·M·hia ma-
nif~ta inju.,tiçll relati"'. · · 
· Q!lanto i qn.'!OtiiO iocldente ,_,..,ta.ok p.~iol J>o'bro cia-

publdo poel" Babú:., oteio que ~6ie u: aoLYida.ll3lll m• , 
- ~iio do ~<'g\mmto. • · 

&;n qu1 ti'OCS>=<SS vota.lo eobro • ~oluç~ a qa$ e~~ 
r..feng o uobre doput11dc aem cl•~~tula <teclar.tna, julgo 
•1ue, •••!m eomo podemca leg1!1111' e.tRbelecoodo e•w 

. claU$ola com td~oia a utlla lei j l ~:~ncci~nt.<in, ~ 
mui~ mau mz;ic p.::d.,mnoo t.u.:-!o .cn: r~laçiio a lllll 

· projeç1o qne ainia tem de ser ccn~ido.,., lei. Aohuia 
mais enri:ü qu a conllDU<ÚO do rcda.eç§o collo<a30e E.sao. 
o~a':l•tllt. ll!\ ro•pec:ti.va resoln~iío, ou refuud.i~eo oa d~ll3 
proloetll• = um •6, a6m àe qu~ a ~l~u,1\a doet..ntiva · 
te e.~b.a a cu10XA; â ~9ão a q\lc ~ 00rt"Cllpond.tt:.~6, e a!!~ial · 
não boj11 legi•la~ t obro o meomo i:J.<i.i oi:iuol em cbu 
pecas di.fterenteo. 

R•.:nDindo-wc, d.i~ '1.11• lli1o e:llli~O D.as e!aaBul!s. 
i\~e!IU'&::.i •11o rei:..., 1'-)1' ocessiM d,; •~ appro'I'Sr e,. decrc·· 
to' do podu_ ~J:~cutho, C<Jnccitndo pea<ills, legtftlA~ 
pua o tl"':<lrtt<>, '111' ~e~ clsasnl&o o;Lo jo•tas, afim _de 
cquípEJnr,.. co::~diç~l dos tt~Cí!\dC., c qaG r. ~e".Gll~O 
!iO ncb::-o àoputt.io po~a B:>c.j :a póde Mr cttccdib EClll 
.infra~ão !!o· rcgimo:1to. 

Q Sr:. M,.•tin.bo Cotnpost-Sr. pr!!Si<!eute, o ~u' 
ho'D..,.,do 1:-l'ligg quo icpagnou •n o!>satt~ q::e fiz; 
pó: a qU<l!.tia ~;o llllÍOO terreno cc c:::e podU. wt colio
cada, uo l:ltsmocm qu6 o no!>ro ciopntW<> . ~111. Bahla 
tambem ,. havia coli()Cil.i::> : Appellou pau;. g<>"erooi
dado do ~~rpo l~g'..ol•ti.,·o por mott~os de ~~uidsci~. O 
Dobre dopc-:.adn, mon oomo:-cvixH:iAn.o1 ~nc kl~on sg.bJ'e 
sono ho:ztbros ta:da mai.' diffici\ , qni. co:r•et:rer·r.Clll 
'l"" u 01a lol que oomorth..,deue Cl!O'i dispooi<.Qo :1:1t" 
krl"' offo\;~ retroaetivo: · 

l'ugur.t~ &o mau 11obre ftmigo: qun\ é Q po:!er cc;:n· 
~teu~ pnra lc~lar •m mataria do mo!Ns ;:;::t:nla:r;~! 
:;~m devia~ ;cttonoo ao po.t•r r.s ccutivo ~cneoder u 
mo:~s J>I!CCD!a!ÍU ; mu, •&ITOII oa C'lOOS qu~ &O achfi» 
OOn&t~a-l.ço DO $ 1t d<. art. 10!.\ dv. OOn•titn(ç;:o , 1\eOIII' 
rtt!r ... ~.~ n r:o valem aem appro•c~io ao corpo logi.9lati-vo, 

. de;>oi~ dn qual a6!Zicu~ •~ obrig•torio.5 pua o E~~o. 
Pori!I~IO, nl p<>oaou " quo:~~ oio co.:~""ata• a• tnat• 

c~! ~eaunicaria' nil.o t~m c!.iroitoo a 0)\!AS • ~nilo d.ep~:.. 
de a~prouda• pelo corpo logi•latí\"o. 

"O Sa: C• ti% M4CG.too:-....Para o •e11 ~~,:;;allltDto. · 
OS>.. Mu:sJ,llo í'4"~'<>"- :r.t ... , perg-oUta tW ~obre 

cc~:~tado, "" to de o ~.i.,ito 11. Dlt~ tll!á ll~ ltl ~G ~ ~
p~Õvft , oo <> ~avor ccD:cdidc pelo dt<>r~to co pOI!.c ue• 
c..tivo :>ão pódo roslinr-JO som appror-~çio <:o ll~rpo 
ltg\olativJ, a •l•usolt> do que 50 tn.ta ~~ OD n:!o e~!reh 
t? rettoacti•o ~ Cor•nll>onte ou.G eillt. l s iO õXle pueL-. tl!o 
cla..""O cnlllo a lu. ~!o aol clWaimo q~e $80ra brilll !l _em 
nosso llor' t "nte. . . · 

. { ll'o di<tr<n• op<~rle~.) 

·Cull<'edo qnc ll$Si:r t~ba ncont~do ; u:J!O nio ila a 
'W1!1lor dtt•i:1a de qtto o direlt, t mc'c~ p~unia:i5 16 
eLi•tc depoio d~ approvação do cor !'O logiala,ho, ac:l~e.s 
~ excopçõca feits& na conitituiçiio. · 

So o oo:po legidat ito q_uu:e~a por ~i o&t~>b&leea: pen
"t-<iae, ua.rb de umll atm.bnlçio qnd mlo tom; do. tx:illl:lt. 
vc:t& a cln.usnla am qt;.~~:<tio é o oxlll"Oioio de um~ a~
btrlçã-3 qne ule .a !u11-ia. Ol!l a uosaa oon•~tuiç!o ; r<>r
ql13 o corpo Jcglalatioro nõ.."l p6iio br.s~ >uert& p<~~>t
t1~ hula;>olld~tem~mh elo pOder ~!ltiTo, e este p•gtt· 
12:1111t~ dddo i'~ .. 4pooa ~torior l •l't':rcn~o às pell)iio 
~ vcrcladeits; mor~ p~llieri"- · . 
. o s •. S!IIZIG!O u !I!4UI>O : - Ji o ""fl>O logi.;.i~ ... 

dea lltlltl p.!lllito 110 ttlg'llll& ~o Im.re•ic:- FOm preoo~ 
&Me> c!.; putls: ~::ooulho • 

o s ... M.utii<SO c ..... "' : - fll(l ee acill'nl prt!:eto 
1121 lai da regenoia, IW!gmldo ms pQleae. · · 

Os ... S&tNtoD.o·Ptf.:..Ci!PO t.o:~lgu•!.~:~cga~iva • 
.. . ' '.t 
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!06- SESSÃO EM ··!2-· DE 'AGOSTO DE !'862. 

_O S.dinnno CA-:-Port.ato; o llOb.."' •~ 
ki!o pelo·: Serro n~ p!o-.ou • SU& · -1'io-que ae
melhente oli'""Cil" po•ta em ntU .1~ qu.e •PP!OW. ?&lllá!J 
DiO eeja ,..Ucleiramente •!feito retroaolifO aw • 1Uil& 

~íta· ontra obj&eçiio elo muio peso, ol!rnclàa p<ilo :DieQ 
honr•do amigo, i&to é, qu9 nio ae go~rda eqald1do 
negando-se esta oondi9ão, qliUIQI) '"' a -~ <üdo em 
:Oittl'IL!II rocllliÕCS. 

Maa, obaerro primeira::n~~Dte _ qo:o i.lto se :llio tem fello 
S!ml'\'9· 

o s •. n .... 'ITAS; - Telh Pe feito do•ào filiO 11011 d&
patado. 

0 Sa. !J_..Tfl'IIDO Ü.IDDI: -E::n ltgtllldo lugu, 
q_us.odo •o ti~esse foito •=pte, oe estl\ nslo proce- 
cl.-, bom •tarlil> to ao• os :o~uaos: uma '"'" prsti-

. eado•, -~ão ~"'!'"'• e niug;u>::> 'kria .--.no para 
l)rocede.t 1!a Ulll tt:!clo dil'.Crao-
• N!o pcl'OO; -polB, at-ciU.• a ra:tiio do m;m oob~ ar.ligo : 
peço llie p)r i•:so d~l!?"- . 
~m, CCõltb'Q.SIIci. a .,O~Y'·contT:l a em~1• elo no 'oro 

· àei)~:tado po~ Bahia ~::n mrJto pezar, ~~ r.cuo o uobrc 
àopt>.tado nr ni5tO tAJcta d~ d~et!àlci& i fUII pes.-o11; ti& 
se ti•c~o de ~ta:r a !avor da emtmd::. ~lA!' r .12C::: ~ 
equidv.d.c C> eotpo legisll>\iTo per ... ,.,.~~" .... ;~ lo
'!' MO a oonoer-.ar e O<>mllÍetw ~dos 09 ontr<-S .. bcuo;; 
que :ciio t •..-== •ic!<> i'rt.ticados, po•~::• Wit> falt.-uiiio 
posaoas qllS ~r coth-ot ~e eqcid&Co qclze.!fC-n Pct poestus 
!I.IIU -:::.e:;eas CL.-.:umsl-=coas _q.:n allt.ll\11 !oo q_n!l<~ ~ abu
so& bo11veo;•em tprJ\'llitldo. · · 

· o Sr. Daatas:-~r- pre.;d~.nte, eu m~ po<ieriajul
. S!i-t dbpo.l&t.do de tid<..itar qull!'i<'er c<.m•.ido>•çio ao qll<:: 
fá 8tl ~"' dlto, des~o 'i"e tíio ge:~eroe=eu:o os 1:0 bres 
c!.&p!ltados ,..:lo tniW\cip;o neul.:ro & pelA pro-ri.r.cia de 
!!a!inu vindo em roeu nn~lio, nl!tiio .:>brll 11 qlle,tio 
upli,.;ç<>ts tü~ cablli!S qno dU~ipllral.\i p<n: = q•nlq"-e: 
et.OniPtllO qcll por ?Oil!'rS. .ilcr::l\'et~i: ::m. ndet~ do. Jni .. 
'Ria. cme:.ãa. 

Em pri=eiro l::~gr.r, S•. prC$ioiillltc, 1'-"M!CC -ma que, 
qv.o.ndo ·~ t"'tl\ cie •Fi"""'' pr<'jectoo r-:l•tho• a pen
aõeoa, t;~o •e f..-.: :tlol' do ~t!O foruocor cs luuck• ~~~. 
lllrios p~ra o psgamat.o cidla~. Sabomo> que ~a(>! lfl'V,a5 
alo ela &<trihlliÇão do po:ier eJ:o:uti-.o, nti<> &o toraa_çdo 
elfaoti-..a ac-n>to dcpoi• c1a v.Pl'ralaçao 0:1 rejelçi(l de "'ll'p) 
k!git\ut\•o : a 11pprov~çi'"' unp>t'ts o reconhc~ic:cn~o d_, 
que h" rt1•i001 !"''& pns;a-w: "nojoiçin imp-orta ~ l'i'C'J• 
:lhtcimaD!G tOlltratio. \!.to é, Q;J.d 1!flll clt-~m•to.nci:u do 
~C<"C!lro :tr.~Q eo111pottiio o !'tl?in~llt<> ~'.Iaa.-

NSo ~illlo~ aqni aprN'~&: o o >tl'\i~ om att-.nçi:o ~ 
q_uae• o :»>dct fX~~ntlvQ ~ti!erio · ~:1çü~ s. p<:s~~aa GA 
1amma d~te ou claq::c11e fuoccio:tuic. li:&>es oorviçoa 

. .:i' &:. ac!l><o •ptoo~s.do< pclo poder n.l<!:ttivo, <_i110, dovi
damOilto io.fo=aao, <!OIIt<!~c "" c~ga.·ao. 

Scl>do HSbtlll , o <;.tt& ps..~ claro 6 ~c~ c p•~ento 
de-.a ~e:- !dto deode a data do roo~tiTo deCTeto, <lo 
J!lC3u:o moil.o qa.c o pagowo:nto de tllll& lGUII. Tllncida 
IÜ!.h da. ~ua origem. com :no oowpet9nt~ jnros. 
· D esta •••~íl• p~•'-"l ~oucl:.ir c;_ue Qerial::::.~ iujl1at05 t' 
)liiQ toru~~ell!llos eff<>ali~o• o p•gall'llnto de =>~ pemilo 
_des<te a d.&.t.a do d~creto qa~ a oo:~cc.-deu . . · · 

Entend~ tM<mo -qno " i!l•~~iio da clnounl~ o:io ó no
eeassui.a .el>..l\o pata O! e:I.<O! '"-ll (\\lC a OIUnUI\ OU 0 t:Clj)O 
l•&~l,.tivo c::.t•adcr q.xa o psg~meuto doverii r~gnl a.-- so 
pola. d.llta· dA lcl, c n!í.) püla .do decreto qtto conferi~ 10 
p~oíio . 

Mns ~ Co.t"-o.ta t~m ~ut<nuidc c!h~~ .. meat\11 n· -~ 1l!l%B 
~fll!iar a enn co.haronoia <;_uo enudtci a ques~so. • 
. . Tenh~. • i•to que h11 ••I• ~nno~. \•~o ~. dW<lo qu~ ~:~bo 
·;~ honra do ll<l:IDJ?:n' -ama cs.deira noota cll8"• Einda MG n:io 
!lleusoo. ~te fa~ar a. nin~ttQttl. {Jpui.:do<.) 

A o:;::cepç!io poia •Bria o~losa, e altamen&o injust~ 
A cam..ra que t!lmc ~tA• .ru~.n Il3. &ttc.n~~ qne c o

n~em -lho; entcdoquo "'qucsti!.:l d p1Ua!!lcto da fo:--
·mQJ.a. 

E' tio sda:ir,si v~ a minh~ eu::er:.da, como ;;;c!.ci~sin!s 
.. s:to ~ qi16 1!0 ic.cl.u<!m con::tàn.temeu\e no~ projeown elo 
»tul'lllíeação· e nas di.epGlllla nu l~if do amorti:açM. 
{.<tf'oiMOI . ) 

Rc6to-me ~'!llqa!IDto 110 m11is ao quo brilhcteaumre 
·~xpa•orllo comeus:no'brGS co~gaa pcl.omouicip~ ll"-1lt:o 
~ porMin11s. 

I 
I 

O Sa. Pal!àhnnr :-Ea j& -polldn ao noàn .te·· 
potado que seho imp<opl'ill_att.elllt:tr.da n!l&tiv.·•~-· 
pt!lllâo que ji I>U•ou, e que o nobnl dep:ate.do J.>f'l~ 
~ - oate projGOt::>; ZPaa tetldo oboernO:o q~ mtoumiãilà . 
<lO punollillonto na cooftcção . ila• leia Jii3 tem·!ldo 
•ompr11 se-gaida, pl)tqae I"""' lia ODUIO a-rt1goa additi'd& · 
IUiendaa . q~ uí\D t@<n col'-ll~!io com il projeato p$• 
~ipP-1, e ea receio· proced~r em contrario ã pratica da · 
a..a, ltttbllletletei a elllendlr. ao apoiamC11to da camatll, 

E;licl&, apoU.CS~e mtrs oonjUilcbuDttltGemdis<:unlo, 
t seguinte emenda! . 

. c Qao o mllll:tr.o fa-.or· Cl')!lcedido ao etcriptlõUiio .âl· 
.macie, para '1"~ a ~ao e(lja p~p d~o a dlta do' d~
LT~\o, !e tiOteod• amb•m ã pooBilo oollfe-riW. f, 'Via.~;;, ~ 
D.r. Cbmdio MBII..el de_Cutro.-Jf. Da•u~t. ~ 

: C S!'. l'crclra .I'~.,eo·:-.No oataao eiX! q1:1e se 
neha c del:Rt-!, te:J.bo :~e~eidacio,como mcmbrod& oom
!DltÜO àe pe11Sf>ea 0 ordenailv.o, do oferecer ao jWZO cUt 
=sno All"tmaa lmwt>~ <:>l>.enaçõee, OOitl o iim cio e:rpli
cr o p=di!lM!Dto seguida ll3 oonfecçio do pr~~oeto qut 
Dt discuta. , · 

Sr, :presicenw; a c-.cllllD!ss!o. dellae qu~ a cõls ~~o 
ll honra de pertellccr, wc e.t>t.<mdid(\ que n11.o ã~e, n~ 
i'a.."-E~t que ~oucluem por projectm ~-pprovca~ pen.:\ica, 
J.!ldiCM E~:::pro CJ.Il9 2S :nGSml!.'l sej:.O !"'~< c!u~G to 
<htu clm de.:to"-'" do governo 'lU~ as "-"D~crlrio. N0111 
de ~tm norte pc.-doria peo~ar. a cotnml63iío, to•.!oezn 
Tist& a di•po!içi\o :c;:!ll qo.o r.gw.la :. materla.. 

A nosM cco~titniçso ~)O S..'"!. 102. Er-~N 6.S -.ttriô;;xi
Ç~!I ào r:oõ.o:- e~-e~t\-ro, t:unmtra no§ 11 A do ~!lt"':ie: 
t~tnlos, !:~mru, ~rdm, r:c.ill~9.~, c c~ibtincçõa!:, e:.o re- . 
oompo.:sa d~ fElr•iÇ1'9 f~itoa ao k·~slill; cltpmrltfllfo ~ ' 
mcrct'.t piC4.iniaria.t d(J apP"craçat' Ja CIUfT)~b lín gtrol, · 
gu:~raàc;. nbo 1:tC:'t'tt'tm !ti. !,lttig•.tJ dC.! L toxodar por lti~ · 

Do .êu&l de •e::cel!u;nt<> parhgr•pho c!ocin~·•e clar&· 
Z!'Ontc •>opin\iil> •\~ que, se,.. c.irctu::l~ll!l.cia~ ~ ~o.udiQilel 
e112 que •• lll.l~cê3 p&..-u~...iMüts dcveu:: • er ~oooodi<laa 
c•ti~cs•= j i <i~1gn.o~u ~ tasaw por loi1. t'tR!=to 
qns lgt:er pcmií.o deveria !!!r pAJ!:R de!de a data do dG
crct~ q-::o a con!eri!&O: J>Ol'<\:li' antão o o c to, aendo prl-· 
va~ivft!tlcnte da (l()mpeumeul do podll'! o.x~tivo, 11~0 
plCCÍ!llrÍll :l!siS d11. ittteroençlio ao poder_1ogiftlGtÍTO J>!U'C 
liCAr Cllm;·l~to; c ottilll !llio ~e.ju j out.. q:.O <'lllloa•M prc-

. · j:t'!:c ~o iDdhi àoo, e-:1! fs.~~r do '!';leu: fOI!$& <:ODf~riàS, a 
c!tmO<"R C.. t>..•s6c:bléa gtrc.l nn yoto.ç;o d"" ! w;dca iu.U:
p.lll-$11'cia paro o rt!pectiTO .pdgllmODto. 

.(Ba dicff<oz.c:parltz,j 

. ~gt:ndo 3 <lli~>G~iç-:>o eonstirocloru:!qne.citsi, 4, n.lo&
&~:iu, pano que !ic:::e perfeita 1< roswe.tiO da qnnlqa!lf 
::nercil pe:ltllliann: 1', qu-~ c ~d!lt cJ:~t;,, s.intciac;:n 
deersto: !!', qne o -po l~giol .. ti.TO, s['rcci!llldo o• moú
T~emqne o!llnpo~•enlua:>eba:~t;,, d€·lhe &DI: •P:?I'C
-:açl'.o: v.nn ll"tat duaa C{':t>di~:l:! llão p6à.o oli~ct·t'C q11o 
ha pe;>oêo em ttr:nos d' 11pro~itar ac ~>grs.ciado. E 

·al!lldt- ll8>im, tem ODtellüido e enteude a cou::lllie~ q110 
iha c.ii.? OlllllPfe, &lll rigor- clil direiw, propur ,aD:p1"3 quo 
l\ll po..:nsões submcttid..o 110 eeu cxll!l:le. e <tne julga dl~u 
cl~ app:'()~A?iic, com=m a vigomr liesJ.s &s Ql\ta& olt11 
Ql!(\-.et.e• qn& lbM •iio NLlti~os. . 
. EnttatQnto, Sr. pro):>id~nto, u O~ll)m.i&G~ DO pNjoeto 
qce Se t\t.'b. Q. em dia(!D.sr.:ão t~~e,parc>t:.-S(! a~aa BOU tDOà.O C\"
dilluiO de procede~ P<Jr =~ rJ~:ilo c•peci>U do ootuitido .. 

·quo. · U>1l.uio grandem3ato em seu e;pt:ito. A peD.siio da 
que ee trata .YIIi Rprc'~'llita~::. '11m cmpreglldo puliliOOi 10,.11e 
depois de ~~mais de 30 nonos ~lll rcpatt.;õ~s de .a._ . 
zro~dr.,· obteoe um Ul•is VS.Ilt~~cso a~oel!llso 1111 au.longa .. 
cnrroim, oenco no!lledo 3' e!oriE:Wario àa &1!1111degr. 
da oôrtt~, ~ Aindt nlio t.lndo aenlclo nest! llOTO emprego 
o te=po mlolt:Qc ruúgid(l nelA 1~1, ~·~~~ que co 111s apo· 
DO:t4dc:i s puc!eii8SO:ar ao H:?eOtiVO v.nc.imo:.to, liOOII• 
tc3o~u c;u~ em de!eDip~nho do o!)rig&çiln lnboren\eo ·;10 

eerviço 1!11 gna.tdl! n•~i~Jl!U, de qu~ .\ ol!luiu, oo!ro~o 
u:n pade dllaailUr, do ~u:U resõlltolõ·lllo lloar eUIIiil e 
ouC61 cego. 
- E r.; ooauilhallta C!Hf.do o govomo im.pmsl, ven4o-sll 

:111 ncossaiàaole dG o 11po~tal:, uiío podia oomwdo oon· 
ceder-lbs o vnu!limentc' oo=i'Otld~to no emptego li 
q'l8 ~~C~>bav~ dt'J ~ promovido em RttA!II~ 110!1 ncllll bnnD · 
&eniÇI)S prcstado3 d-..nil~Ul!l loDg~ periodo aa t~pb: 
Dll1 laGs_ ai.<onttists:lOÜ.S jalgou_ o ge~ome que am ·ul'Q-
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SESS!O EM' i2. DE AGOSTO: DE: :18cr2. iiJ7 
·luun;a outra ihypoth- inalhon:=oenw ~ ~eri~ cone.!· 
· clR-, zull8 ~·~; ·• pois :b .~ 11121. dlmata. ccmfa~ 
rln<lo.Ko ~empzegado Wll.a.~ do SOOJ,.pe.ra 
<j.liB .. ..:Je · ~m .1;~ llpoEOOla<iori& pudelM ~ Q4 TeD.Oi.< 
-~ )gual ao qne ma &D!l08 depois poderia .fiou, per. 
~do, H o lllltll!ecimen~ de que fôra. ,i,tilllll,on oatto 
qulquar moti.TO par. • ali& iipostllt~Oti& aob~o 
.,_..ntio em ãiante. 

Noto. maia a Call>Uil que a commiaaão nio atton~ 
~ ..! silllpl~8Dl!lllte a 9llt4 circnmatancú, pars '!Omi· 
ilaHr o &graollld.:. digno de l!emolhete fa'fOr; mu deu o 
lll'M9~ daYido a nma lllrie da ra~Jos particnlarO«, milite 
T&ÜoePo, qne esae flll\ociOl'l!lrio, e<Q peti.çiio dlrigicia ' 
&!oaemb!tln geral, &ilbmatteu â su"' CCtu~ider.çlio, suppli~ 
omdP qua a pende lbe fo•K m•n~Q paji:ll.r desde a 
data 4o ~to qlle a llOncedllrilo. Alo\111 dia:o, ontrs. ra:ão 
ainda. lloU'70 qw. baet.ru~:~ pe.!c<: no animo d&ct>J:Illlia· 
ai(). 

Se:>~O do lO <lc Ot::tubro "" lBSl .a a~b "" a~t.o-cm 
IJllett§o, o porUnto n:ão tu bindo a grM><le ~m:na o 
~i1llo de i!espeZG p:-ovroiente cio tal ols,..n!a, nio 
d!l•i~o,. & OOt:llnÍSôão •Gparar-so <à rego~ gerlll 'J."B ae 
tmh~> lmpo:•~ pl'l'a f~2cr lltua exOGpçio em favor <i~ !e 
em pr~gedc. No5 outr;)s caso~ "'comiLio~íio :oiio podia 
deinr de :reparar ató pau. o inconv~:J!cntll do 0xtnlor
à.inario ~u;zmout<> de de&~~ft qn~ 18 •ep~tri:! cie. oe 
t:Jallrit.~ p•gu "' ne.n..:;._a d!lllde a.q oio!as dos rcspa~ti~ 
vo. d·-Ctat!.'9, qu~do tinbe~es qce mci";as, oa. .. antos 
innun:eraCJ hfl qu-'1 te!m d.e:r.~ ''iõ:~.to c XJlais a~~ os c3.c oca.
~lia<J prl., 'l:odct c;:.~la:.t.ivo , :lSC €1Ue ~ ia.d:2. hfJC."~atm 
a:ido ~?1\:&úvs.ae.s; c l!.5t:!im a pre-.ali:cer como ~g!A. o qu'J 
S6men·.c pot OXcepçAV de~c prnt.~car.-!)0, &eriG Ini&\er 
fll:õ':'r ·~uma dl!l!p<!;s ext~rõ.ina:i.~ to~:;. a ,.c~ 'l.IB ;e 
Apor ""!•o •li! ~ma. po!l&~ nntiga, o qlle n;o u=a.n.ente 
sco:o~o, ecmo eind.s na corren::o aes~o me<'\loe~ . 

E>t» ceo•ide>A~.o, portan~o, de~e Sô<l:o"lh•r ti.mbcm 
:s que noo p~••• oomo p.."iociri~, l>E'gllndo na preoe11to 
dib.ou~~~~ ~e t~ qutiri.à.o Oll'ta~1~r, ~qQ.illo qtte s.pcnn:!~ 
UC<'pcio~all:m>te !le pod~ri\ a.:laJi,tir, queudo pllr.l bso 
mi.litarc::n r•~~ pou.:!.::rop~e.- &is em ~r.oln silo o a mo~i .. 
;o~ p6h·• <tU"""· Sr. pro•idrnte, a cr.c.mi~~ão entendeu 
quo so::r, Cr;'lntrad.i.tsr-'8e: o nem oommf!:t.cr injtt.'ltiç!l) po• · 
diB, :10 e~o em qne :ii~a eo:::ce·lida a ~i'io de que ~~ 
trRtJ>. diTerl!i~ <io tnod~ por quo en> g131'Sl coslillll~ ·fo1· 
:cttlar oo l'r~jeQt;cs sm qu~ pro~ A afi'N~~çi\c <!0'1 da· 
~toe oonoorr.e:ntc~ c. cutrc.\!-l! C>~cuni~ae, i:1odioe.J:do qc.c 
Qji\A ,lg~N doode o :comen~Ô. ~m q110 o gove!'Do a Üli· 
mau. 

Ninguem m;Us ped!n<'-o a p&l•vr~. ~ proo•durodo·s~ !; 
YOt:IÇilo, S • i'!>fCUÜO O projeoto, O bem aw.im a eme.c.• 
aa; e &6:!do a~ optado, é rtn!G~tl.io à CODJ.lll[aaio @ M• 
dãoç~c. 

O. Sa. C a~~ llhc~.u>o(pelP. crdem): -Sr. pri:oid&:ltO, 
h6m. .;n~., rt~ir.l•n.t.o 10i'.o pàrl'Dit:n '!."~ nm prcj.,;,to ps11111 
ela. 1• ps.n~.. "' :r..• di.a,cuiil ~ão hem n:t~d.i!l.r o t · spbÇO do trca 
:iia9, e tambelll cia 2• para • s· J o ma;mo rq;imC"llio 
~rmitte a di•;>'!lD88 do "rr- d"""'» i.l:.toreticiQ,. 

Hd uo. p1ojecto caj~ oolní'~O tl urgento; sni:no·me 
pois a pedir ~ o~ma~a que dlap~nso o tempo qlle falta 
para qn• o proj'l()\o eobro a fnsiio dos bonco~ po..nt. •~r 
dado para n ordem do cil:J. cio amsnM, &fim de entru 
em 5."' di,.Cil!l-9i!.O , E· spcca.!l 11. c!.i.::os~e a~ ntll dls. 'i~O 
ídta p••~ t•rmi~•r <:.,Primei<o intênt\cic. Cru to q_uo é um 
~q.u~ümento a\tondi•el; ~ cntnlll:a o <ieciclid .. 

Ccnsnl~ada ::. ''A"!Dsr», <ieaido o.ffirml!.tiTo.me!lto. 

· O Sn. SJQ~Blll.t. Mc~nEs r"'lu~r ~fer.-,pein ~.,1'1!. ccll
tinuar Í:l:lmool.i&tamcll~e õ\ dis~ue•:iO elo pilre<:or il:> <>om
mieoii.o de polici~ qu~ propü~ p<;rll " vagn de nm offioilll 
da 8-!ICN,ati,. da orunlll'a ~o Dr. Manoel Angn&to Bw:· 
bOI!!' da Veiga, aà.iadl\ na ~essr.o sntc~~.icnte. · 

Coll!!!ltada a carc.ae, resQl vo pela ueg:~ti~A· 

O Sn. 1' S!!cr..xT.UIIO, obtendo a psla'\"1'11 pela ordem, 
}llacedo i leltam diUI r~.daeções d~s on.cllaas feitas o 
appro.vadaa per est~ lllllll&ta :ia ~rop~stas elo J,>Oder ax.a· 
13õl\ivo scbrs. ort.dlto• eappla1ll.2llta:as aos mim,to."ios .ia 
guo= c d& lusné!a, !lS qcu\eo 2~ appro•ad~UJ tc!r. · · 
.iobate, 

I 

I 
I 

! 
I 

I 
I 

l 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
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-SEGUNDA PARTE· DA. ORDEk· DO· DIA:. 

· COGtmua • 11• di~Ct~&sio aoa migo.~ ~dilitíT.,.. --to 
4l~d.oor~to. . · · · · . 

V~mm-.ia i ~nraa, 58Ó li~e& e apr.bd.os •. 9'> oogttillSII!! ~ 
. c ~metida &O ptoj.e~ n. 50.,-No § 2' diga·ae~· 
Gta~6csçito &O •dmuustrad.n C.o oorroio illl B~b.i:8, 
6001 ; sa njcu!autc. contadoz, 30f!l ; a ~ officiae~ 
p•peli.lw, a 260t, •é<l,ooo. 

< lo.o ~ 3. ·-A.<> ~Dliniatrador do corrcio dll Penwn..: 
b.uoo, 6G~~.; ao e.judsnra conta<:or, 800~; aos tr.,solli--: 
Cllõill: l'~:M, a 2601, 450i. 

c N:.s provindas da .Bahia a Pemsn:bnot' e!!llb.!1&-i 
ç;ío ·I!! a~:~ciR& em t<!:l.as-'!!1 ruhla, i~l'llmldo·•a .. dea-: 
peu. o.o cadalu!lla do~u~ ['YG-rinci~~.~; á <tnff 11e fu cmn u 
do Rir>-~nJ~ do :Sul e S. p,..,l<> = colld..,.oçi~d.., malu 
por tétta.-C .. lre~dtrt"•ir(1...-E.rpionolc.-ViU.-!a Tc.cQru• 
-J . .Ilaõu.-.ird.-H.UoP.•go.-C. Pi!l"'ir•do.-!'. Jlloni/6 
-Jtm~J~iro.-Jl /)G.f\1.1.;3-C:O, ria de Oliuâra.-PerWct 
;;,..,nc-..-J. J. Ftrnanri., 0:.. CunhG..-E'<><I Barrolo.-
A. C!~,.+-Sarait-a.-Pi•ilo ~ Cc~p~•~ • 

< E.m~".da. no ~dditi~o !<pz;~ubdo pelo s~. <lepubldl) 
Catnéll'~ ac Mendonçll ti.oerca do~ ~hef~ do noeçô.o diB 
ae=tarioe <i e •"adQ. - AJ:<:reo.::e:ttc· •o - inclc:a~e 
tam bêm nc..~ta <lls_pes.i~ c~ dJo~~ de ae~~io d• 1 ~ di· 
rectc:i.á gernl ds secrs:a.ria ili. guerr;;..~~rlo.J da IAU .. ,. 

c Emenda ac artigo ~ddl!l;:. OIX> qnc &o etabeloce C) 

~u:n~ro do c;.n~tr:> 9 e>M · pct' me,; "'" pm:<\g, cl.o• e<>r
rei~• ~w.:st:et da proviJ:>ci~ do Ce&rl : - .!.~cnaec:~.• 
t <· .. _ a c<:.>oa providcacia eeja e::~.tlt~o.-in f. proi'Ut~ 
da nhbifõ..- t~a=itniro !:i"4d~cira.- P. Jfoni:. -;....,_ 
'3'1Uirt2.- 1~ Ma.durur.o~.- Ptrnro Ff'G.1tCO. " . 

c Emoaàe. ao :ru:!<litivo do, Sro. Per..ira Pi:::to c SHn 
Ncne, :ol>t9 I!. no••~~o d~ ex>Dtrat.o eom • C!OIIIJ>.'UlW. 
do UYe~çõo E•ph•i\o·S~to.- Dapo!t dss pdanaa 
- •1tetar o tramero Q., vi&~ o e~"~ ~dlui- ftNr.OO~.Il-: 
til·•~ ;'- inoll1int1o os porto• do S . Joo~ do M1lcn>y o 
da tuda.:to d-!1 Gar.avel.le.a.- Cc.1imtr<' lla~dt.rttra.- A. 
POI'oira Pinto.- B· il11o1,-J. XCl<lur•ir~.-5110<1 .Yun-.: • 

O Se.. Pant.D~,..,.E : - Te[JI. a rlllnn. o S:- LWz: 
. Ca:rlotl ~latar tia. CQm:t:ll.aiW-

0 S•· Y.ulz Cau·l.HIIt - Cn'l"i h~ulem •U•ncioso 
t()do .., d[,..,.,.r•o dto nobre dnpatado pt~lll Bohls, ~ limitai
me t.l!Lc~<m.rluo a fol-0: ~m'• l"O'Jtltie•ç>o n~l•ttvomtnta 
01 àe\·cr Der 1o0 plr a omistAo pro~au. d~ Ap<:ilOOII, d<-ula· 
uçAo que jnlguci nsaeu&ria; por ter ll>~apait> unoopl~~o 
Cll. na :\lllpre!-alo C.o pr.;j~!!to, e qt!!l a com~!&•ilo P=· 
rcu ~ut.!la~ per meto de uma am•nd.a quo bs hlSUDD 
clln• j!l on~ttgon •~ St. 1• ~oc~euto •. 

Mai.co i.ctomoionR<l.meute pro.:edi, ~r. p:~!dm:.te, pot• 
qc:e, p...,outmdo <ttunlo .!ooagrad•nel me a• tia 1 ccn• 
~·~~yio ~lo illw.tre llopuióad.c me.: ocl-eg• õll\ C01ll
mi!siio1 quiz ev\~~r qu6 pu~es;~e ~rl)~t-·o p<:~oal • clla~ 
Cll.ll< ~~, C eu n~ t!le &ngQnei, ?Otque ror miJo do !1.:!1111 
vc~ aorprs~de!l·me >erdedciramen:e cs llprECtu,;i.Dfeit!l 
F~ r S. E:s;. ~e2rcw. da elguuo fnotos. 

Tomando hoje a poni 1el tard" de rsnpcndnr no 1!1118~ 
t.r;, depnt.o.do, <'!U S.p.!ro de S. Ex. a. m~sma. com plRC<>u• 
ois ; e •~ po. ventura não lllo puder lll9:t<:er e• so graça 
es ~ero qn<> não t.umc como falta de rollSici.lraçiio *- •ua. 
?:JBSon a dscliner 01:. d~ :es~ouõ.er a <J.ualq11er SpK~, 
poro;.ue ~o~u11 aind" tojo 110 w~u llllimo ., u:wetllo e~ti-
D:onto que ilo~>\om tiilba. . . · 

mcnrarei ecr br~"i'll qnB!lto mo fõr poa~~lvei, porouo, 
il.awnilo ~egnir-se C()!)l " pal.avrs o meu m~tre am"i.~;o 
q patri~io on~ presiol.~ á oomp11Jlhia Uniiio ~ C:ndnstr!n. 
~lle 86 OllOnttegl'.rJ!. de d~ ' MtnQN t<;dsil !UI infónDR-
9"5eS nll0e9>&~:ir.o, e Per;nrBJDonte o .fari milll:cr à o "no 
pod~~ia ~ll fa,:o:. (N•• apoiat!<u.) 

As p.Uanas b~ngvob3 que c ill;u~tro dspntaoo ~ao 
clignoa. dispomlll: uo íilll il.o tilltl clls=oo A ocm~tnh•l'l 
UniS~ elllcínstria revcl~!io um llllll~imtmto que, oi:loo..-o 
oomcrdnvoreollta-lo, t~ter llll~ado emoen BnimD des<l~o 
ocmeço d.~ aÔEi!O& trab.Jhoo, l'liio tGrla o i!ln~t\'1\ depu· 
~ado lR..'!l.entado a slla ixdclloidde por fu~ l!_llt~ da. 
6' oOllllllisDãa cU! m·\liii]Wiito ; u!ic o ;ar;., obns~<l.o) • 111:-• 
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tíeulu q::!einm• 111 tribUIIII e f6ra della contra UUII 
oal!efras ch. oollUIÜalie, a ~licritar .da camara a none~ 
:ra~lo desaft aooargo, • · 110b.ret1ldo e empteRar o nonno 
o\t taetica, aomo IICIDt.lll confeHoa, pua da;.'ftll ,iJhu • .e 
ole quost* qaG lht erio lmpornnu, mu qus a!P<I'oria 
cit~ o:>lllCÜ>aão 01o>tuc!D. clos'for oocuper • .,. 1>\'1&~ a\<& 
moe:ma·edl Cl!llllpriraMntQ ele muili>.~ <!.i cWJ.ara, 'risca 
como pendia <!e aol11çllo o 1"eq11erlmmto nme~~do pelo> 
~·erno OODC~~rnenle i pnnen~~ d11 ooJOpanbia UDiio 
e lu.U..triu. !lnte\Umooto o illa.etl'li dep~:~tado 11t~nca dfl!.
xou <llltrll"1at ~- !eo.\imento da benl!'f~lencia, nem met-
111~ l:Q geral d.o ~<U-'Üact.no. que pauo 1 apn~ciar. · 

. . Começo11 o ill11atre deputado pc? f•~cr aentà~ A pra
,.~çic em q~ IB llcha.s, de qus aerO. adopt<do. a m~
di~ p~poo~ ~· oo:::un~iio por <lns cli~%881 ru~ : 
A pnu:o=, por lllb!1'C3l!uem-5e a ~en fnor ao .!@pllt3o<l5 
~ !1!~~$ 6 elo R io. da Jantlro, • Cll1j .. ?"O.,;Ile;,.,. m~s 
>=O<U.,~es>tG lll\6Mosa 1 Cl~ti"G.<b. d" teio.g<!m União 
D Iadc•m~. e a 011as d~puta.çõ~ ~ggNgllr~~-ee aihe&ü~B 
aympl!thiClõ9 cl.e outro• dcp!ltadO!\; e" a~""o~a, p~r m 
.apadfi..D.ha:la pelo come ou autoridsd~ do f!:O•Cl'liO, em 
TU\1. das <\eola:-sç<So qn.o 911 tive li bonl"'lt de fazer i easa 
tln · .o~tTa oeauiiio; -.nas o i!l'l<tn> depatado niio •n 
~pe:cabeu <l;tG ·.e enearr~ga.,. o.U& mtatn<> d.e pron.~ a 
l!lll'r<>e<de:>e>a ,_., a:uoa prn•nOü••! 

QllliLtito á. pri:nc!:e, !lig;ú.fica':'ld•1 4 no.; ,ao p:-~r-Ilaer-a 
na e&!2:a."""& o Jltta:Jero Go; Jo-put•d.o.s do Pôrt~. QUO s. E;:. 
ICO»j>u1.on em 70, àRu~o óO ao •nl; a qaan;o li •egtl:lds, 

. FG='J.U~ ".co.m"-ro til!bn to~o o fn::ldllroeote para dll!lcc· 
llbec•~ a mlcr!,-rac.c.a de ga"Yerno n<' ob~~o de que »e 
t:"ãtR, >i& :O como t1~m o govamo i"" . do!ld :Dençiio espe- 1 
Old ::.tilre CS additiv~f (\UO ft~Ít~U )Mta i D\J(If!>Ot':ll" lll> I 
orçam:uto. !:111111. lho c~llf.rio .aa bonr.a de ucs prclpolt&· · .1 

d~_ pOCter ex.cn:no. · · 
Mu. S. E:. niio p~~ ·lili,;; e:s:o;;:a.-.ndo a predileo• ! 

çSo 3 p<eferc~cio. q .. ooo po~~t<.o do ·Eot:a.do tl!ro dado a !' 
tod ... •ol'tl! de mc!hoturnento•. nn• ptmrincia• ao onl, . 
~~~~ e'qusciCJCJ>to du do nortfl, ref~n:lclc-~a 6o •etm- I 
dCb de ferro, o q.uc motl•oflum ap~rte de Utlllloa m:... I 
trcs dseu~i!.~• por S. Paolu, e nlll!% io:s.-:.oiG aoorea dr. • 

. c~tl!:<lA do r~•ge:n e::t qur..sti.o. od~baixo do ponto ~e ! 
;~~t:d~e;~JO: ~~i~ se~=~ d~~~ln~i!~~; t 
bv~r!:to!e a . ~n:o da ~zolat!l!>r <;no oe dnl'ia po..- mnito . I 
ffl11 •• pola prolon~•c.~o &il'bs liuh•s do •iaç:A<>; e p~r · I 
i1ltilrc:o<l.io do ri~ do :s rr...,c;.;» o~ e.lr•ds• e~ Ídt%'(1 ! 

. <la. B~bi" o p.,.,,.:.,hueo. escae prcdHo~t:..-prcdnc;oe da : 
~nl 5111i•0$6Cl:n· <~>t•1:1d,... >e lia blUÇOi gllllero~oa 's suns ,. 
if:ll~s do 'll~r:o I .. · · · · · · · · · ·. 

Ec. s!::uo,S! f4~~dGl~--•• n :naiC)l ®ottraDv.iOJ.ento 61:1 
:.prtolll.r eot11. !'Npot>ção d<nlluoli!'O de(l't!lll1o, p~rqao elló 
:cio ASStn~ liA Wlfda~C d<·3 f .. c::O,; porq:>.e 0<11 tOCJpO !Ü • 
g11m j i.e>ll.lo únho Tuto lna::~~r-03 no P5.r)aoxfcn:o ea,e · 
o; pirita de dl1Jn<S a11tr~ i\tl pr.:.'rinciu, no lmpo:io; por~1:1e 
~~~~ ~a:Io! no• pr:st4111os mutna.:euto a coa<!jil.~Qr u 
med!d!ill ~:r.po>tu ea~ bJacfl~io <ltss provillolA• •era n 
menor cli~lineç~o; .,orqno·:!ll'jlltlo 118 Ç,no •c disi:n~ a 
o~mlrQ tnlx: '1'CO nem todo• o• depntaclcs doMinao votilo 
pot olla., ec~ro.&b.to uo n~imo de tlllio:.t oot~• A couvie. 
9iio ela neo~ .. <ci.u!.e a. c.u:illiat e d6 pro•cnit um.a dia-
;claçio d.- compllnl>ia. - · · 

E .••. tol io,eo, aeo.h::m, o stnt\mo:t<~ do parlamento 
btullc.ro, d le devaua, ~o .... o=& tD~dn n~g•nte , ilpre3• 
>~U·· so n. dlU' o til::> mo paoto <rtle deD .D ccliatituiilte frlui
Q~u, M~idindo ó ~erii:o•io oóme~entc.!Il!llte. 

u ... Sn DtPtT,~o.~o: -AI>=isaJ; il:il<l.i~e. urg1.at~. 
· O SI\. L~:rz Cu.r.o~ ·- -A.ooic::. como nl'. Franç.." e;.s;,.me-. 
did• ptodn~io k'io !'rofi: u oo re.nl~ndos, e'couotituio uma 
gbra c11ja per!oi~o t em ~e..i•tido a toãs•"" vici>s ltnde~ 
u110lo11ats, ec.tre nós, lndej>'ni:G:~ilt<l!ll •llte 00. circ11m
ste.ncia (itllt sooidantAJmento mo leva a !4llar ~:e1111 ·es:on 
<ZOf1vencuio qn~ ó !lms· d~ nOS!D9 prirueínis necass~dndoe 
(apoí:v.!ot), neoaasidtlde CJ..UB duva «>milpond~r ar: pssso 
qae ,li se d~ll nn divis~o ao ~rítorio'e.n di•tfictos elei
tcr!lc•. 

CmDpris, pol5, ·que qt:alJt) 9.1ltCs ~o :..4n~aue pro~er 
a_Dm. estudo eon'follioate o rigo~oso por~ c, no os divo"o:s 
dl• tr>Cto$ gullrdaaeem entre Dl a oooa1vel iguolciaào, 11 
tivessem a cotr.mllõlicnçiio q.u~ r.e ptiileu odar"c:om o mar 
d.ireot•nnonU!, oa ;nedi~tfl os r lcs inte'riores . (d;>~i(ldot.) 

Felàmente polé~, aen!lorfll, lliio Mi na c~nvicçíio do 

pt.rllllllaltto e11e MD.tim6r.\o e cillllle, e OI deputai!O. · 
lllilleiru~ sio ll'llllpte dispolto3 & aullmr eom ll OllllOUIIO 
~ atn• •~U!& as orista. à· NDt .c:olltgaa, e honra aoj• 
fti~. poaa~ di:er o mesmo em~ b depnta~sa d• 
outrao protinci•&. Um• oemelbeta cU-m-gencia n- · 
M clou mtn os depuW!os p!'etmto&, 1llo a& di nca 1ft-' · 
Ml1kl, e eapeN -mo que an1ao d& -no. furu<l!l . De
clino, poi•, de du ' pi'('(IO&içi&o ao illiiiUe depun.à.o 'll.lll 
JQalor dese.u~olria:mu:o. 

I'auoa o iUU>tro depatado a r~«fir a !lht::.ri" acs tnt ... 
blllhoa da &• cotnr~~lulo do ~l'ÇA'meilto, e õm ~ua. e~~:~ 
1ição deixou em uma po$i~llo eaqt<e:da oo ~ coll~P 
e&pecialnlel>to o butllücie ora<lor q,~ r.eate 'll'tomen~ 
OCX'Dpa a aneJ:çiio da oaman; oo'mo; I'OIOiiU,S. Ex.. lfllt 

. du~ca por ~·u!ciltlmlo, omitt!o afg;ma faatoa -
cia..,, nio estranha~ que eu o a:l<lmpr.nbo DIISiõS hi&t.o. 
· riG:a e prornro :rce'.i6ear cs. ~etmes 1ac-;o8, o a camat:~ 
enl 8U impa:ci1!lidac1o f,~ S urnas i~tiça. ' 

D;:odG o' primci:oo aiu a .. <>rgnnta&c;ãa .io actud 
gabinet• CI)Clblaâm')& nõu Ga mlllllbtos d• col!lmi..SC.. 
ocbre i1S divereoa ~t011 do orÇ&Dlt!Dto de obras pabiicu 
que der.riiie s\!t'U' d.t b- !> &cuslio, e on!>:D&~têmor. 
ncuos &fiODta:D:utos i COll!lidwc;lo do S: . n~iwtro da 
1:111;>'-lCtiva repartição, ~gua~do o õis qn~ S. Ex. 
ciMigussaa ptte et"ni8%eZlõie.."'I!M. Po~ muito ~mpc> 
&pe.."*mcs. • nada h!Oo nlo.o de e<tr:mhc-M, qu!l!l~a se 
sabe qa~ S. E:s:. únhs d~ cHoi.iir a aua at'..<.t~ção pela 
11cc11.n:tl1tçio @ plltt:o da j;ati~a, ~=io Otçal>lr:11~o acria 
tlrcced.s; • 

l'::;!ttetllnto 1: ()Q'Illmiuil.:>, r~ di; UCllta ;x;camn cllSC, 
~\CU. "" an:fcrml•~ o 0(1;1, tnbaib.o. o •• ae tn\U! ti~ 
à o chscar a.at=~ c!o =::li ccllag$0; ou1r. ~~ q_~:.ça
tües, u:;~a que ·oc rderia i cqn!pa!'ll~ão dos ~~::~ci
n~eatos c!os =~~p~os c:::1 t«re~ CO!!: 08 da 88· 
oretfori" do imperio, outra sobr~ o •~g<ll•n!t' qn~ cc, ... 
telloioaav~ propS~ ""' 'b!r.loScio doa e:npregad.oa doe 

.. corr~i~a. ~ 6 tet~t& =6.m B~b:., a ~tt:~ção ds oom
i'<UJ.bia Unilo o l11duotria ccnot!Ulto de u:a peti~o. . 
l'l!lDOttida !"'lo go•cn:o A ca~ara, e al!'o.:tll no jttiso CÜI. 
OO!Zlllli>;ii:o ; c ~lluotro d•putgdo, que :>IHa &e i''·eatotl. 
::1. dia:ntir e eo:lc:orctnr Cllmno,~a uoe divoOI' O• polltc:l da. 
()19•c:nw, deola:on-~os o propo~to do opp(lr· !ICl • :t'-d;o 
o q11.Jquor •llga>eõlto de ~cl.ulcs:t.:>s; e q-:1an':o i ult•· 
ma qa BOtiio, qo..o a e roa~~•Tn par& diao1:.\i· la ua ~r ib.a.us. 
no seutiõo de oppoaição. , ·e ~- E:t. ~~:rou-eo a~ u!a; 
do ccntdrs. ~a~ :.!va .Ia c~mbiusr com :J O!ltro collega. · 
1\ tabellll ·do• n:z~!mo1:1tos d?l e::zpregnà.os do• <Xlt' 
·JeiQJ. · 

O prim~ro ;:on~o de :lOS•R conf~tancia !ô:a a eeo:~t· 
tliiia de es,..êo, o ll'linhas · Ti•~• crio o:nCI'dar a &ini
pattQi:o , lll&' eupprimíndo õ>IE;"01111 logal'U qne mt 
parcciiio da.aooouQJ'Íos, de :r:.odo que neuh;:.m !logm.eu
to :10 d~ 11::1. q~:ttia pedid• na propo•ta. Ssndo
a mlohs ini~llçi<o, sentiri• ea .. o.-Çw.fe1ro remofBO se el· 
vidPSO :llU& c:.,so de ealprcgad,. tio mel ~tri~~aiC:CI. 
c~mo é 1> dca OO%rei08, c-o, dendo rug:12e:to a ~m~•eg&~l 
quo gozio de ot~ta• tseDçõ.s. eo'lueeesM nqu~,le. cnjo 
tr&bslho é ÍD<:eu1111to, de to-'!os ~a cline, d.l tol r. •ol, cr 
lllCilll~ i llOÍtc, o quo nao W::l QtiL oi~C11!l de !olgo, At>Jn 
O$ fcri,oioe, nem me~:no c. ssn~ti&cs.do.s ! El,, pois, & 

ori~m do :>rojc'Oto qa<~ iLlpcis ap~enlei = o oat~c;-. 
il!u~\:re .,n~ga. · . . 

Cho~;ou em\im, Sr• i)tl)>Heute, o dia que S. Es. o . 
Sr. miuiotro da ng:ic-Jtnl'll dcst ic ou pe.N.confarerrliur 
OC'rn e: commi3•ll.o, o q~;.~ tc'dagar á noit~ :m ro •pe~ 
tiva. secrctl\ria da 0$~1\c. Dnr&nte toao o tempo ~m qnlt 
c•porliV5ll't• e presença doS:. n:ünle~o o illn•trodopu- . 
tado fuU('ll a r espeito da comptlllhi" Uniiio e Iudmtria, 
aoh:mdo-no~ rounidoa todo,; nO.. o' 'IIlemt.ro' da ~m
mis.U.O, e pre3ento = etllpl:<'ge.do da oeorata:i:J.; mns. 
po: 1s1 modo sa o::.p:im.il! o iUa.stre depats.:O , cow 
t~to prevenyüa o 11orimonia, qWI ~W!iDei thvac espbfar 
pelo Sr. llli:natxo, cem CDj$ a11&io:atlcl& tlllvez pn~e&Ge~. 
mo• cliaJ·ntir com wtU.s oRlmlõ; este p<mia!XIento m•l& e o 
rob~•~•u 61ll mim qnlllld~, ~chegada do Sr. ministro,. 
o ilh>stre dcputodo lha sigo.ili<!On ~uo ~'lú"" ci1 >IA4t 
•rd<r .. a ti~ modn>gQdQ I . 

Eoootimo• a CODforenola. aom o s~. ministro 11011'· 
m~mos te=cs em quo o lizeramoa ua ds oon.mia.iio .• 
eu, e o illn•tre dcpntslio pela Part.hy!>a Cllncordes, o o 
illnatre cle!ln~do, 11 quem tenllo a hOJUII d!l rlll5policllll"1 · 

di!totdando J.tL iQ.é~ âiJ OlCTtui!IU •16 Cl nDCUI1>HltOn doa. 
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tmpreg~; a m8lori~ 4• CIIIID'IIliÍIIo; ~lm, qul'fla 
" i>eer a. p,.ne do peruo aaoqul<!aaetlOis u RpFftllkl5 
dit·lnga"" que lhe parcclk cfem-uioe, ~ ·bto· 11io 
a6.em ftf-ci.a l aeere•ari• de e&\&io, como a repv
liçll.,. .&J>Ilna!, e dem fórma 6 qua ~e decidio l'81o 
Rupen~· d&t veuoittum~. e uio !lcib:oeoar~Baàaó o 
~OQtO, e ·et:. ~h•~ meemo a ·~tu<> Oaloulo, · 
pelO qual, e<o::1 • 111ppre!!Ciio de . oihenoa lugaru, o a. 
'l_IIIUltir. que ps..-ccia elon.d& para impu••l!~e, u6• pau- · 
:no.moa aoab.r ~~~~ a deoigaal<lacle »ot=ila doe orcle
:;~adoo do• ta 10(lltllrri11o 6m "'biçáo i do iiDP".ri~, 00111~• 

· 'I'.IUl~~·noa dentro da qua!ltis da proposta. 
S. E:c o Se. miDis~, c111 quem, e!l folgo do d8Qllltat 

i ca.man, encontrai 11 mab:t urba:cidllds, e t.;>da a me· 
lhor dlop~•içiio para C<lrl~~gna~IJ.ner oxet!36,., e redlL-oir 
t:u ciczpeza.; a t3TmCl!l roaia ruc.•Yei,, 11<:& di>~ aqu~ 
mtc;mo qut::~ a c!':mare ourio eCl a"tl à.b.euuo., ~n ~-.1 
tão JDir.ueio'a e~l%00 ~otoo11lllOll.te ~ U:eumb'o cie 
Ju•ti!ioar to:l:nl' aa raaç,cç~:• foi tas, l,~l~ quo permitta • 
110-m~ 113,ai rtnter-ll:.e a npressgo e meu nca~~h~ci· 
:z:iltC:>). . 
Pond8TOil · nc~ S. E:z:. <;,!!~ :ni~ dnTidn•!l co:u:cr!Ür A 

primeira vh tn com o ~n•~mauto dlL commõu:!o 1ubra a 
e:cistenoir; de e%0"..sso 11e empregado•, !l:iS qu' n iio tendo 
O tempo ll~&tio pora j>Or CXI>erieooi& propria pod.er 

i"ulgat de lodr.s M ~~·i~adel> c!o •eniço. e paro<>end~ 
ao, ~1"0 -' ccauni.ssão, <;ae & 07gcai••çiio actual da 

&a.:rc:orio podia "dt!"fi.a a•oll:1~r et:~ plBJ>O qoe 111Cll:...- e 
:nais coa1'&ci~te fo••• pu• o dA&Clt> i?6Ub-> dos .dhot~ 

. ~trvi~ que })Oi' ell.a ccrr11m, . propunbR·!B a p:epc..-ar 
~'Qua. :cfor;~a qco ultcrlormenk iomria. ao cnc~eo!-

.. · ·mce~c do l'Oder kgi•lu•í~o. o na q_:~!ll att~<1deris t ••-.r· 
te do• empregado., quo, cotr.o l.i:ze havia Cll ;;>ocdcra~o, · 
'e apadr:nh._..,. 001:1"" o:rpr~Eõcs bcc~ro!M do ..:oqor
no, cullsta~t~• da ci~us !e!a.tJrios de llllU~soiea de 

· S. Ex ; ODtreta.nto nit-~ 81!11 opporla ' !l.ll))pra!~io do 
clgnua luga:n quo aocid~nt»Io:aoti v•SVo'""'' poio ora 
i:lt!ll)~ilo d.o actu&l gr.bic• t~ <> niio p:-ov.!r Q• legareoo quo 
fO)Itm vog•ndo uno occro~uiae MÓ que a exp~rumcla 
coniU·IllR•B<I n :>~ots.ida~~ oc ~ d""~ccossi<Lclde <l~• 
me=c:<· 

E e ta OFi:!ii\o d~ S. Ex. crn tnl!to m!U~ merP~aacTC do 
S! f aceita p<lll cnmc:ir:iio, qn:lnto c-..cnpalioa-.., cU a 
na ic!c!~ das ·•npptOl! u:lll delinitiVAo doft lug•:u · J>l01'l· 
clo3, pAro~6ndo 'CII'& n:orbit<!!ola J.• poder, ou ema !n· 
-raailo Dll~ atribuiçõos do e:.tecativo: dó:n cii••o o. eom
miJiilc nn.o tinbn dsdos pO!iti\"o~ P••• -ocr:d"~ll'lf abso
lotamc.nto o numero ex;,lmlt<> . d"" · omprogacioo, ~ 118 
laTl\'ll uuir.>tmer.:.u ~lQ pr~ompyio ra•oo'l"cl. . . 
Ptograt'..i:l.~C .. disowoiio, ptofÔZ o illattro a~uuao 

a c;ceo tl!tlb') n bmr:. de rl!~pond.t: or. •t:bltituiçiio d4 
clàu.li<:>çio "-·' ~ li , no quo L"ODOOrdimos to:iQa : e 1atc. 
p~: ~Stllf:Gtl iofott11~~08 quo eu •ommu d~Üiladaa 
p!t.r3 an:otilío cio obr&a ~ro-.icm•• se di.atn>.biiio qa&J!tlu 
"~o eo ea.prcg•n!Io ~ rop3rns cio <:Lci~u e o11troa mut~-

. · r~~ inteirnm~mte alMioc; ao~tl.imooa idáa da ciOt\tiaa:
co a v. ri>~ p~r" C!llllle., !''Dtlll' e ntt-adot, mM :uão ll'bt!· 
Xll~S di'ao&:t~O eepecial•O s•riiio genwa O pro<inci•es, OU 
só ::!lente c;or •• cl3: daqui 'aio dop~>is n di<crgoo.cia, por-

. qae '!,Derin o illa.•tra •lepat.,d.o ~ae ...., fallasoo e~m("nte 
:em cstrll.<lM ger~'.!t, eu o o outro coll•ga ent~c<t.ucoo 
q"C.e 50 :lÜ.O de~~ p'tiv-..r n.". prO\tincias acna miDgesc:lo. 

· lCOIU':so , o a~n1m inmbc~ ~ . ~!~vtos outeo.dido Sa E::t. o 
St. mW.tro, como oe viu no dioounoo quo Biiui pr<>- · 
!erio. 

Voz:.:g:-E; miDgolido mesmo! 

· O Sa. Lu1z C..1.a1og :,;,.;.Tinbomoa de trMtar dst que&tão 
:i!latita á estta~ll' do rod~gcc:t U.niiio ei:>du•tria11o pnra
f!'lajilio dn propos"' quo ~'On•ir;na fan~o• pa~ garaatiu 
~ juroa, a eotiO> aoaitárnos o a!liax:aer.~o da ài&ZU3~io 

· pL..,. o fim co no>eo. co:>forenoi•; • bom longG ou e& tara, 
as:~hciras, de qns o ill118tro deputado propllZiltSO ~se 
aaisccnto por Un:Jii taOiiM, ex mo ti!O frauoam~Dt~ DOS 
disso hol!.t~m tlt!l rcn ~i~our:<o r Tanto maia en dc'l'ia 
cont-sr com o Cl!:lQUiao ao lll118áe dep11tado ~ dis
Cils;.io, ç_ua11clo c-:1 tinhs bem ~nv::~ l18 mcmoria "" 
t.llas psla~r:.a ~m qna reoob~rs. 110 Sr. lilinhtro-E•Iou 
é 1 ordt!l r de V .. ~ ... ati o mcórugcda.; 

Cllegó.moa á ullimn -.erba do· orçammto corrsspon· 
i!.e;>t~ nos oorroioot o ab.i, pclu r•~ qpo i' eJtp113, 
podi .a at-+.eu9ão c1o St. llÚDiStr& ~o Bagt:lOIItO que~ 

I ., 
I 
I 
I 

me diaP11nhlõ prop8r,_e.foi claJlllto \)OllliO!Pftn que fl · 
o illutke clepo.tadD indiall um. IIO'ftl aliUimectQ data ·· 
qumlol E.otlo eutendi cleverpcntlziar:q:e,aea bltm· 
çio elo illuatrf) dOJIIUicio 8!'& adiar tudó, n Utaft 1'1•· 
iohl.a!l a nlo -dei>OtU, e.up-Ya q11a ooutt~: ill.lutro 
eollegia M UDLIM a Jlli::1 para • apreNata.çllo ~am..U· · 
de.; o ~:liLDclo: onlo ·pua.ce>e ccmaeguir, eu daria'cH:ltll · 
101.o em a~I&Ck llO otçam1111to. . · · ·· 

S. Ex. o St. minl<>tm tev8 • D.1~daau de clec!1ltl1' noe · 
que o go_.w.n~ :::.io propunha, r.1u Dio" opptlllba a CJWII . 
r. ORmu •• :caol%ease bier e.aa ~lio!o aoa •mprottadOt · 
do correto, <tU~ reeonheoí• uio Hr~m flOJuenientomll!.tft · 
ntribuidos, mu que descje..-a qne a oommi~a!io deeli· 
~·· elo orçl!.m6lltO t:!.•a aua ptc(IO'Ita, e nenhllll!.• d'1l- · 

. 'iida tive em A"'\IIÍ~&eef ~~a. do111jo• <le S . Ex. . · 
Lpe:!311 l!lll>~orea, &.e'!bava !'O~ ao~ m,ao s aol-:1~0 

desw poDto, ." llllf:"l:Z'e llet>ntdo pela :BKhia. re~rart·lll 
·da coAfortnc>tõ, cic•xan~o- noa a r6> c:om o Sr. mW.tl:'o, 

· eotn quem &illda co.nenlmOC! niio ~6 elJ1 roatiücsçiio ile 
alguus ~c.toe, como &::ll N\.qção j, prctellçlO da compa· 
clià Unliio o l.Juie~Sid&. Asoim otoDd~IDOa que 11110 
dm" parnr da eol!lDlie~ uma demOilttn~ào ~ hllStui· 
<lade s aecr~taria d9 e~l::ldo , J?'13tG c;,u6 e:n hjl"the~o., 
qW<cdo :10 orçame:oto se uio l.õlclnia a idê& do ínor oc 
ela tt.>t:ipnaçio prstt!!ldida, e amda oon<il:l~& em aor&
l!fi.Dia.ras emutdu pctto qtte~ inch.id.ao 110 o:ço:me~to, 
re:oor,.acdo-uos e<t c o meu eoDega a c.t!<~t'DIGS ai 
:c: uma. ll"- ooeaGiüo à a d.i!Jou&5ão, em ~udo dQ diSto 
gor~ ~ue aoalno s tod<Js oo m~:nbroa .;,. oasa. R~ 

. lllB b em c :las '"'b"' & navego~ a ••fOr tiOl :ios do 
)). Franci>co e du V~ilt.u, e a ~stmda da Peu..'lyba. : 
: V ê, pois, ·a Clmara, ~lo q':l.e 18'1'!> clito, qn& ic'Q:.U 
cr~ potro. 6na e.pec1aes colltllr com o coorn~ do i!Jus• 
·b'll dcpnt9.do, que ma:>if<atamen;e ~ tinh ... d~la~ 
ai!. verso, e compc-..h3ndo $ g~ra os ;xootl-.o<~ quo te.e o 

· · ::ucam~ illtut:-& de1>nt&:lo pa!$ pê<l.iJ; Cl<GllBtMçZ.o cilt f-o.-
••~ porto da c:ommi~·õi.o. · 

'!auto •u, COit!O I) illu~tro a~put.aiD pela Parabyba, 
ltltu i.'oll·~ da eoa:r<Iliaoil~, o:n:end~ClDs que, 1:(!11• 

seenindo u~a r~<lnc~ :.o orç•m~pto do 311\ ,0008, 
a qad '""'ln~lo·•~ a 2!14:000íi por hafcr.t~OD llt>g:ll~a~aco 
com 20 0001 a v~: b l d~ au:z:ílio ll. agricaltora, .Dia ncs 
do\'iamos aconl:,.,.. cro ilOQor"lb•r um p~c;.~o~o su.~tr.onta 
&1)5 empre~do& d~s oorreio' o u c11traa emen•Jae qae. 
a,s ;g~~mo' .~. e qnondo me!:no pndeos=~• rozo11m• 
:nt llle e•p;ln.r qnalou•r mo<!i!i.oaçlõo co prapo•ito, qtM 
!l~M& ~tó ehi ii:!ll;, cio illuatto c!n>~tad.o, ~ramol for
i'AdCB'I T~nunO::u tt••oopo.--.nçs>. pctÚ>ioscrjl. QO:zipw.t.iTCl 
com o to:o"llpo. S•l>o a cr.mara que 11 commi .. iLO t pte
eentou o •e:~ pu~r 1:;0 .!!.a 5Sg;li.!lte Oqct.Ua e:n qae 
OCilf=nclcu com S. Ex. o Sr. mlnl•tro, e a<lltl eoll>lura 
já lhe era fci:a Ditai~ moomo di& e::u ~ jomal da c8: te 
pelo.cem~rt.havida .... · 

O Sa. MAnrL-mo C..ur.os : -E a ~ara n!o crt de 
toolo Ülj t:J~ta • 

O Sr.. LÚi::.C~u.os:-Elli'!aaH o illa&trc do,.ub.clo 
qua t<t~l\-.demorada CSt'mmis~So era i~t.i.Sc&vc:ltm Ti&tl1 
dno ro.1G~• qco jll dei b.s poucoT 

Sr. ple,;dcnte, tenho reota1>oleclug o bh tcrio:> clof 
tt<~balhoe cl.• t;• eommiss!io ds ol"Ç'lm~~o, e o tonh~ fnit:l 
oom toe!~ l\ lideli~~do, podoudo ieli~~eate nppolhu- po.ra . 
o t;:otemnnho do c um> l!.OCOO oollogll, ~ re5igno·mo com 
~juizo da "amerE, tnnquillo, eorno estou, do não t.eY.fal· 
ta.do à menor da. a.ttEaçáes d~ri<lso no illu•tre depntn~o. 

Pro&cg<lind~ 110 '"n disouno, o leu>Pra 1~•~-<lo l'~~ 
ào~ejo de aroatllula~ tecrimi!".aç~e,, o illa>tre due:>tado 

-~so <;,110 ou lovh,. o pru:ecor d<> c=mieeiio no w &11 . 

I que teve lng., a con!eread,. uom o Sr. ulinioti"Q; mu 
S. Ex ~egur~meut.o eequeoen·sa que eu havia -l!!e Õlld·: 

I 
con!leclmm~~ de><e oatecm- muito antes, m8!1n:o na con· 

.. . !~ronda 'J.IIO tnemo; a'l,ui na oaaa., u a pr6118:1Çll do ou!l"o · 
maunobN! eomp~::.hetro d~ comr.ili!lüo. 

' o Sa . c ... II~IUaÓ JU. c..,ru.: -E' V<lldade. 

I 
o Sll. LVIJ c .. u.Ga:-En tillha ;~rtauto toio o<Úl'llito 

do ~~ter quo o ill'!lstra ilepate<io .. r.o fi::oose nroa de· 
ol<l."'aÇ~o S'llllelh~uto, qu9 ataca tiio do perto n lea!d•Jc 
cion ~n• C<>ll<S"•; o n e&11lara · cio'!ui n pouco ni <er a 

I p:o~ do que io~ que digo IJ qu• ~ a ..-..rd!lde e foi o. 
quo 1!8 o:usou. • 

'Oillaê mais o illn~t:e depctaclo quo •. eclho h:oha·.apro
eetl\ado o pNjooto qne JO aoh:l om diocUHllo no & em. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 19/0112015 16:37- Página tO de 22 

no Sf;SSÃO Ehf _·i2 :D.E .AGOSTO DE di8G2. 

pAI. o _eDt;regaei_ A me~a.para .aer-lilo, o ~;<6 &pelltl'lt pva 
-~ DM.~a; dlzimdo - · .,,.g~~el.-o aa~u.ne bigarl . . · 
• 
0~Jful; ·liU~ lidiion~, o iUI!'tre aopgtsifo, rei(IQII.dta~ 

. to,a um aptt111·do..m<·a n~bm ~Igo • oo~ 4Iepu!ado 
por llfiuu, -~l.,e_ '-no _pnmelro proj«~to tinba " co
lllia93o· eiD "'Pta prop3r a el-ção doe ftetea.-~ .. 
osr. dllfltl~do ·aal:lia qae a llOm..,illliD prop~ a tte~ 
.,.~ do3 fre>.ee, lll'a ama po•a de qna ~vi& to c Drl~ 
-=o ptojeetO- q~~ ame é!' rc-o r.otaal,. meaoeW.. 
ola':l!nlu que deb:lriio d~ ser aoeltu pQ!c SO'!VI'O I 

. Entii;> como fazar-m~ a· •~cutll~âo de q{i~~ z6 .lb'o 
mc•tni no ai,. ~ q_ue o mtr0111ei á m~ ... t 

Mas o S.. de~u!:lldo eegunamsut!l !C ~'CieOI!II que eu 
poai:~ ;u.,o~ar . o tl:atcmllllho <lo lliGZtrado p~ideill8 da 
es;nur., pot'qtlli mllitl:& cliaa llll~' pedio. me o Sr. ckpu~ 
~o o pare~er a" collllllissio para ~OI-lo e eotudll-10; e, 
~'ltllllltO cUe e!oti?esN DO pt"Oposito da fluer 01'{>0• 

. 8~'\0 liMIIG~ce:"~~is '!:o ~á %1'".9 h..ana ~:.t:ldo 'iUS 
l'll6DnATa· se pu.- .iise!1~-1o na trib;u:a, e11 a: e dirig~ I. 
Ilb!lla, e pec1i a V . Es., Sr. p~icimtc, 11 aua raep&
deira, com clla cortei aa linha& que co•ilio Ol IJ:e:~a J1&• 
poia, o tlelle• desentranhei » l'""-ec:et <j.UO Clltregucn a 
S. E~! 

Como, l>OÍS, teYo S. E:r.. 11::U E•q'leci:ncmto da """'~
!h..,teordm>, ., ... ,. 1ir u..ir.cr P..oUIIara <loo S:a. do~u-· 
t.doe u.m fllcto quo deaaira a um aca eollcgs, .-. clei%11 
palrar.., bre e.! I e a impoto.;;.'ío de d<>leoi.-"!ade ~ 

Nod:a t:>eis :liroi a ,.J>"'ito deot<> t~oico. Inmoo o 
. ~wmW>.ho do ill~trc pr.&d•ut.~ <\a cai .. , que seguru- -
:t:ell~ .., ha -!e rr.corder de one ~bre a ::neas e:1 cieS(lo)si 
~ fclha: elo ~·. pa~a il.~ ·lo ao Sr. cie~u~d~ oom 
IUlticipaçiio de mllitos dia~. alilll. àa quo ll6&im se ha~ 
bilitaose o:olhór a vi: coa:~t~-lo. 

A:>.."ll!!Otl ::>t.ai:ui~<o Sr. d~u:,.cio C:e ..Soteuu to alado 
pane Dt.. di•cttuõo d<l o•ça1:1euto co:uo 8ator e.. oo~n
:l:ias.'io, a.;x,.ndo ..... ,,. ptsp,r L;>® 0550 encargo som 
aa :t:ombroo <l.o S Ex. 
. Não põ-ic )lav_b<, Sr. p~iliG!ltG, =lllllOCltll!Sçfio mais 

iJ:lj .,sta l Et~. como relator d., eom~toi.&$li.o, ~~~,... 'J.UO 
hou •U:>.e alliulll di•cuno .;ue W'.'!! r•asse o pa.recêt' cu u 
mta• do o•ça::llonto, par~ -po~da•. Os primai."<>• eis~ 
CliJ'IiOe rdorirRO··J>& a ohjoc:~o• do ooroiços ligRdC!I a~·~ 
miniaterio, maa oiio ao Lrobo.lbo. propria~:>ento. -llto, da 
C!O!!l:nissiil>. O nnioo deputado" qu= cu podia Wp<"cod.ar 
!In AO to~o ll<>bCG .l>i>)igo que &O 1\oba otctaclo ll& l'::rtm
mi<!6.<!~ elo. m<ta, o qu,.J a~ah--on o orç.<t:>(l!l~. Eu 6· 
na-lho u-c>a r.>p<>•ta,m'õl> V.~- 5300 <tUO 'tguill·3G·1hG. 
Da tribu:>o. o Sr. milli!<ro :tiltn.;otivo. · 

No dia oep:u.l.!:.te o lll'JU Üobre collts-, ·rr.cmbro ·i!a 
~ "C.i!J.i10 , ~te .apMS50r.&. a tvmar s pa.la,.t'~, nlo c bs.t.tlnta 

, t~ · }o jt\ feit.o~!D~o·rft.ga:ãl~C-1"~ ae ~oa~;.i'=CA: o. ~Çamm\:J .. 
Q11"~uo V. Ex. me d•u s :;>cbvr•, ~oblUldo- ce enji 
t1m po!, pr,•p6t ·te o eacerrllillelta da dii>CU!Siio. Coa: o, 
poie, f•11.er-~e ·m& cnrga de n~o ttr de!eadiclo o orca· 
:!Deu to! 1 J ,r;oi<>da•·) • 

S . .E'l:. te• e ll g.m~roilchde de defende~ o tra bd.ho ds: 
.:tn::rmisi~C. Eu lt:.'o t.gr"'!o!9", m.s podia re.ans.r ~uc 
glorift pata •i, Fém b.<,.. e~cn••çiio '"' h=llda :.:la~ 
~" comlhu•ão ; c <>il>d .. 'l"e eu llúo pu~aae no mou det
.Wnh,.v&do dio.'Ur<O o!!"ereec::' toda • lucidez ~nc brillm 
nao po.lavra• de S.. E:., p<>r c•' to m.US bobilitndo do· 
qu~ eu, tu~ h lor>•·ria por eumpr'.r o tr.etl deve~. 
· Pro•CIÇUit~do o S:~ <>eputado ·»o 5ei; diseur~o, ~ct>a 
:li oommi~:io de ter cs~abdocidc dons prlnciplo~ falõos: 
qua o ~o~omo <l~v~ a~mprt aliFJiçar o~ ·lucrO& d's eu:
PI'ezas ; oo, qnu:do n.ão ll:>:istiio lu~ros, essa. etr(l~zn:l 
®ve:n ser .tr~~mmitti.!"" ao go ... .,0 , 

lf!t~_ nf:~ sei ~'ond• o Sr. depnt.~do p<lcle tit'Dr essas pro~ 
P<'.Bl~ues psra l C<lNI'aT 1\ ~":'"'""""· &-gu.ramento Díio 
foi 1:10 p.vecer cl<t COll'llllloo,.,, porque Cll oeliou milito 
loug& de admittir I<!!Ile1hau\a paradoJto. · 

O pazeoer ele ermmiSEiio que tl1'8 a hon~11 do apresen
~ r~feri? · ec a:cm11 ~estiio_ milito especial, relerio-ee á. 
tompcnhio Ua1il.o e llidnstl:!:., que d•-'ld& o s.!u oo:noço 
f;~i ~114& pel<! gov~mo (cpoic.do~), enjoe tuba\bo:s o 
go,.e:uo, por ~·m. ~·:~, CO!Ilf'I'It>lLou, a qv.om aoom
pomhou de.sd~ prl.llClP>c, aoonsolhando-a .'!Ue tize..e ootns 
obN8, 2:>lDlando-a ;><:>r tod~. oo Dlocioa, o proc:~ra.odo 
«tin:alur o e~u p!ltnofumo l Poi8 l>em; qual> do ,. ono.~ 

· panh1a se aohau ()til semelhantes oircumatru~d&s OUII• 
do t!Jilil• todido o ~ privll~gío, qaa:1do em le1iid3 s 
!t>.Zor llle>ÍII clcept:zl!.' por O®B~lllo Oll oxi~ncia. do gove:-
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110 P.IIA a ueca~· pon~~da$ -.~. \P~O · 
&QY«i:o prioi~• tJeeaa ~pcilllabilldsdo qaa ~·• 
-• C. oomp&lihi&. ~ .W: pato d.inhtl~ com <Ibcu ela 

· lao, J>Ol>l.IIO ~t!l, auim:Dcion~do . o ·g·.~ 
-~- oompanhl.a, aouia-l.ha -a obri~ da.JI!IA_IIU ~ 
-~bar tae. ohras,_ e ~ll!ldir .ae prompto • rep6111;,. 01 
~CICIUCa 'l'~~~~ holl'~•• ~~ aoll!eaçW Gie t:l~ma~ obrtl. 
}*Wncia ao ao~"" • obrigaçãO de lhe à r hoj& ... to,. 
rvr !no quo · 100 1i:l!!.&, PÇt Ul'im ~r, UIOoiMG . OOi:ll 
~ :a~a 1ua «lorla, ou nce •cua _re-. . . . _ 

l>INo o Sl. depv,t.ao ~ue o nobu mill!&~ ltlpqdi'I'IJ 
lli" ceu " •!!I · opiniiio eobl'll a.to~- &II!IUIDP.to qtw~ca .ua.-. 
\OU cil8 excmdu ao OrÇ&Dlellta, A rUio ·4 _,.ar~, e ""j( 
a dei: onobr:t mhliatro niotratoade:ste aosumpto porq!'A 
cão o qu~·ia Alll~U.O AD orçameuto. O..de o prill<Uplo 
S. Ex tinh10 d•~lsrado qUB ~ae aprestntado em uaaa 
moluçiio á ~rte. · · · 

A oa<nara ••oo qu&Diio &6 o Sr. r:Ji.uistro oia ~"'JJ-· 
f..ln., oowo o Sr. u.:-.iDi.~ dos negccios eo~it\11>, 'l<le 
'feio 3qui d,or ffXplieaÇiles ~cli.~ic do orçoomantoelll 

· lag..r ~o Sr. 1111niotro d.11. f~cnU., niio~'<> fu.'!'.tllo cu~ 
c!o talla: sobre C!l ctig.,. ~ddilitoa., ss. EEx D11ll> tl.• 
llMo conhccimcn'O ~· todoc ceuti~o· &c!ditivt>o; mQ 

COII:Io ealend~~~ qt~s oonl'iuha 1tptCS10r • •o:aç;to -<10 
o:rçaltlonto. t>Olicit&tiio ~ oepu:.çiio d<> tocl.ca o& ad1ittVOII. 
Ea:a é " raúíc ao Sill'llOio de s. Bs. c Sr. remi!~ ds 
sgriculuna. 

Disse o 5~. dtFU~d:o q::.e por pt:riot~~ge.:n ou aapiritO 
·cie oppoeiçi\o cE~\!!L· •e q_ue o go•eTno era o caípa<!o · 
c!o u;aclo dA C():fip•nhl ... Não eci a qurtll o Sr. d~pu~ 
30 qui% :tícrir. &=~te :lo foi á cctnu:is.>~: P'lr
que clla !liio •eri; lo•ad& por oopirl:O de opp.:>oiçilo LO . . 
a ctnnl g~bine\.e "llln Daceu houtsm. a que ~to ~..i · 
dtbai>oo da m~sma :t(l!<pc!aabllidodo qtte •~1:11.• ooõno oa 
cntroa mlnioteriD• que ~"·~lh~rio a eonfeeçi~ ilAIJ· 
obra., c 01 otus dclogadoo !IDS proviDclM -

En , pela , z.iio tomarei o I:Illb!IÜ>c ~e retponàar • *"" pri>poalçio, por~n!lell;endoq_ne :s. Ex.niio.oJefe
rio á t'Ommi..,iio quBDdo s. emitt1o. 

Pasac11 depois o Sr. deputado a falla~ do Nlll.rat() 
quo eclc~rou a '.Ompanb.ia a.:n 18M para f•~ •inu • 
qaat:'O leg-.1u do eatrada po~ 6,000;000$ , oomproD>tl· 
\:l:.clo -110 • e<>nellO.ir \O<l.01< o• trtbalbos por cua qa•:ttla. 

Ore, seobores, 11 "!•!'(.iw à" de..pe$.. da .a<n>c!Air, 
.el~ no llD.imo da Dt!l\to.e pu:aar·aa o 11l'OIIoteo qoe f.l 
.,..;,,. eDl multas fr>miliu com :>& 111111 obr(As; qoen;!o 
811 VM oxilrir llOVCP for&'Cimmtoa, Glk• •o afillg- m per• 
~ue lliçda h• p<•UOi) ca dllrii.c; mas c!efiOia, ao~o?o RI 

· ul:: exame ma•• ct!Clo, te ooov8!1oem q;a o fcroouurt!ll.• 
to !oi j• eononm1do, e b8 uec<saidod~ do um oa-. e 
tra~l) c~·e •atief~~J:er ~ OCll no•er. As.õic mniiCI 5cm!lo~ 
res 10 arrep•i!o, por(\ce M;fl<lJ~. em om11 cort• IIO!Ilm• 
6ic•aua que deve su!l.u ·doa cofraa Plllllicos para nouclit 
Aqaelle sarviço. 

· ~a&, INi»hONA, eu CtQiQ que ni\o üevomos olbor pano 
qu<>'>lwn, !l><& oim p al'll 1> t>:ilídllclo desu seniço. Pa-. 
guuta- N' •c o que ea:~ foi te 1'!1& exclu•iv&l:lOII~ ~'l.uillO 
com quo o govor<:o contribuio, c.-: se 1'UI~ =aio. 

P«g-acna •& ee deve «noeuti=-se ::10 wiquilnnllllto da 
cJr. capi!.al do E snd.c no va!01• de <letOll de 5,~:000$, 
além aos c"pit•~• do im=n~ç nl1mcro ele eiciadiic~ qna 
GiD boa !4 eco ·on~rr.o para ru»a 3111P~"'" queviãc>, I'Gr
m!tta-sa· mo • expreoeã~, di.rigiW. pelo d"aod~ govt:-nt'. 
PergWltn 110 aicda. s& á justo '\UHe prhe a ls•oi!J1l dB!I 
gr&ndos vantogMo qnt~ tt!C(>Iho dn c:sl&!O!l~ia de-to. -
ttada, vn:l.tsg&M t;.o• 10 nV!Ili11r:> em !llllis de l ,OOO:OMI. 
oor al:l:lo I 
• Se a olbtr11da no ~tndo &ctusi wJa ::::ala do quo aqnslli 
quantiiiÍ Jiuta polo govc.-no, ciio ~ justo, niio ~ d~c:>roEO 
que eate !aça o papol do us~to, q_a& e:opm~ ~gO 
par.& depoi:l a!lO!l'&l' , ~e dapr<>pn"cladc da•nanotlmll; 
a& m::1 uidm~ ·anal.-Fo é o pt:.b!ieo ~".lll!l!l hoje fruo to~ 
&'I vantageus quo Ih e p!"<'~rciona a es!r-..b. em fõUllll&1 
oorro ao Estado.a t'l>ris-ção de m1111tm. a CCIIStrY~~ 
clooeu vanta~, e nem podem-na ·oolll>t<lerar pc:diau 
pan ~ Eotado toclu e.sou ec:ODO!Di&ll e lacroo q11o re;. 
vertem par:~ a lllto111"11 e ~ o eeni\)0 i!a. ill.rio>~riroG. 
~oi.l.:vada dt!!la!! COliJllde_rsçi:~o, e plll4 s.mpar:~.r o_~··. 

pinto de emprc:as qllo :~e~Wvalmenlc se acha deprmna.c:~, 
quo a o:>lll.Cl.lliSiío Oilt:'!l<le'lil.Jt.tUeclida,delxanda =w~~t> 
marltl)lll ao S9V~O ~ indetlllliiQl' o quo juew fat, 
dclpqis do ptOóedcr a !Dllduros C1U%1146. Nts, a6llh0!\1'11 
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SE58ÃO EM :12;DE AGOSTO DE iS62. iff 
Jllo' _d.etP.rmi"moa.a q11l1Jltlll b~ de 4,000:000~;' tra• 
~--spenw: o.alrculodenvo do 'iuahe h&j~ pn;d~..; 
1$11t&te ogo~o; _ · ·· 

. ~t:ilill fn~os r.lll~ uma Ilo'l'ich®~ porqno no prl~ 
Dmro ·<!OiltrAto eaU·IIIIItipnla!!o, u<da qne no Art. :il8, qlie, 
:lindo" o privilegio da conl_pit.lihla, 11 estrada •eria en!le
JJIIII"ilO 11100 · p111>lioo, -~niaando-a. o g<>ve-.~, · Dlll· 
cl1suk a•~lia;io, de-todo ?.VIilor oo~pon~b! ao.s 
butnml'lltoo de to-a:;..Jbo. ttam. rocl~nt.;, eotaÇUM, otc. 

E' ~""" :nt.i•· ou mtmos iiii!O o qtia ""fu Mje ; e 18 
•-a:«<tid& p~•ta niio <I por Tlllltll."3 s mais~lZT!mitmta, 
iJOrqtiB nílc i.Ddicii.o Q:J.tnl OI illllllfT"'--" d&F-Udo5 qne 11 
oombatem' Pela t:a_\uha l"'rflo decl&ro q"e aooit.;; qlõSl
quar on~ra qu~ ;e.11la por til:'l imme:liaGt> aah!U' a em
prl!llll do um &mroento ine •itave!. qu~ do's oomprom9t
tlr.'C!lm!~ graVS!I U!-es pub!i,'OS-

.1. COtnp!:~tioi?SÇ~O C.0 g.JV3rDO llOD C~!ot fi eompr!?• 
tni>..,. da cnxnp..nl>i~ •~ cl.eix<lU V!ll' o III!Cfu: até n~~gn\Ue>. 
qne era su::cplu e o o flwil oolGÇSo ! Qundo ~~ tl'lltaY& 
6 l~~u.r o cmpreorimo antmilla<l<> Je 6 ,GOO:OO~!I, o 
!11118~ ú~ntado ~ide~> to da OOo:lfWia ptcpô7. a<>' go
~o !GVJ.lit~-JO ~a UO'll'" ~' O erclO que [>or eQ!ÍSo
iilo "" p•r <le ~i~!tln• <lu clivi<h pnblica; o g.ov~~roo • 
p<n"tlm, B>Eim G ni:ío 1!1\tcudeu, e o mailc\ou eol'tnllill om 
~dre~<; ~ qiler aaber a camars. qt:~al o r91;ultado desta 
dsub6raçio 1 
_Neoe••i~Ava a ~omp~biv. do nmr.erar'io p~rs Ola~

mentca ~rg:-~te!l, 'Ôo~!c na iu.::lccl.Jusvcl cc~cs~id.ide .d-o 
obt.(l'r 05:."6$ mcio3 por C.t:lpt\:1-~ti:nol! n juros. ô os o'hLO"tO 
p;lfOClli;U d&&o:nms. esputad .. de L<>ndrc>, "<:n'-1 e6 ~qni 
oh$gcon qna~i !lO fim <io k!lM de lHG'l, .. ,nl:ilndo o coa:· 
ret~!lt~ jur(' de•da Jnne!ro. Q d~·u .or-.o ~rrcu po.
acmta. da oca!!l!lllbia simnl~ae~amet'to o pa~:nnento do 
jnl'OI e~:< d11plíaa~a, d'! modo qae, !'e<!<ltido, Oti6,COO:OOO/l, 
11·sati•fe>.ta. :u airidu ao• dnn~ hli!:MB e outrss, :fioca 
a eesG<>bert~ uma d.i 'ri <h de ecroa <I~ 3{)0: OOOf o. "iltn 
biDq':l.•iro. q"anti~ quo pa,... logo ~e tom~u ua; nuo!c;) 
cl~ aot~~l divida. ao me•m~ ba!lqnoiro. 

Eia-•qgi, Sr F-iatmtc, Cl<m~ muitas vezo • tn~ll~ 
H denlt~o de ll!l10tlllot.mAe~~ ce:ninhc•, c doi:u ele produ :<ir 
~ •Gaoll!ll bcoe runltl'do~ qn~ t\clia."" da~e ooperu 
qgaz:.c!cbe'llafic~~ eio>-a:;_ui m•is uma pr.,va d0$St1Unida® 
clu JOVIltt:.a, e da co!llp9.llllia em qu .. ~So-

Ref•rio-M o illlllltrt\ dep:J.tac!o ao l=o dos trQ::S e 
dll! $1t.cõe~. Creio que ~te ttrgnm•nt' ni<o ó de grMdo 
:!:oJ'9"· Nã~ dn,1do que a oo"'pachla ne•M• o t'u\l'<ls 
ol.>je<)~ pudeue S">~•r •lgllma eonaa n;~noo <io qn~ 

. SUICtl, ~!:.~li 6 iuo 11.11toa mcti•o p!lra TOJI3<0• o cenouras 
~ qll-Q p•ra tirar o mor!. lo in\ri11.11eoo, on p&r<> '!'o tu-Ao 
A pUdiçõ10 u o:noroza ~ "ut.ilido.do <o:>.e proots. 

ÀCOUtell O :~o'bt~ do.,nt!lÀO I& C<!t:>panb;A ?"~ tor COil• 
~~o ,. catra:ia, p<lhllt!diAolt>-ae de que, a . Qllo ~ ~r 
cn. p:eot&d., é.l'e*ll~•~ cieall') aervi90, o.lgu~:n haveria · 
qne o Ü•e••e, e tal.•~ mai! .SI:tllj on.m~uw, CC'•:,m'&>lAd~ 
tcllhoc ~. f~l't'O· 

NilO íoi !dto(' ~ue BUCOó!deu ; 'P''t ci!l~o a.nnoo omprc
g~r~~-le illutilmenie ~ts.tivae uo aeu>ldo cl.e ~cn~nt
Snt·SO 1t p~~ie ~ vatr~da ái,UD!ll :Fs.rab.yba, e euUlo 
o go-:.1r:no pl'O~incinl ~hamot:. para ee!a fim. a ccm~b.la 
em 'l"i~~(;do da obr; gaçiio quo contrahira ':lO primitivo 
c:outra~o, u<> cato pre'!Uto de niio b!lver n.:l>os emprcza
nca 'l_M S> qniz<ISaWl in.m:nbir .'!.<!II:IA p~rto du m~oTJl.a 
eo~J .. , e é ss.bido que p&T"' eMe ef.!eito c1:1pr~gou <:< 
g'viimo pro~nci:J.l toa a sorte de eolicit.~i;oo, n qno· 
"CCI!on a COU!panhia OQ:n o lonvr.vel de!~ o de prtst~r· 
eM~- import:mto s..Tiiç~, ni\o obnta:lta con.'J.e~s~ llB dir.i- · 
culillldoo que ae lha a11t<llhavão, tttdo de abrir li. ootra· 
d.a e:n ~o acb:Gt'llG~eira i.Dgr11~. . . · 

Aind" aolton o illustra deFtl.t\C.c:- oontr.l n'im n1DJI 
~uoi: .. · injmta, diz<md<> qna •• lb~. tinhs.occultado o 
pot;.çSo da compallhin a que jA me m•ri ::>.o comoço, o 
Clt\8 pe:r~nundo· m~, ~~~ lhe ~esft<>nd.i qne não ss.bia f 
L'IUilima, Sr. preaid~D.&e, que o m~n illu•~ni ooUega <evo 
e. tlll pou~ o e:!qnEICilmcnt.>, poi11 ni<> d<>w., ~litdbuir·l.he· 
1111:! pto~sito d" l!loleeta.~ros. • 

S. E::. ·pergunmdo-ll!e pela petiç.õ:11, Qu ti~. a hon:a 
de o ~~~ptmh~ sW á ~o~aria; e llohi redi ao Sr. oill· 
oilll--mr.iGr qn~ lh'a d~e, "pGra ler· c :;.=-minar, a!!<lf\l&oo 
Cll!ltlól:-lo· q~tG et:,· dil<pelll!ti"(S o e:n!!lll <iR_ n:s~lnlO, p<ll'ii,'IWJ 
e~t~a.teullt- n:ooai~ lgaM "'IU4 im?res.lO dlltribuído un 
vua, ·n&o m~ qfulrlQ sobroaam~ do pllpeils; e do foo~l 
~~=,. ~- n:W. rcoebl . BiiiiB }l('ti.y!i-:~, ·11 màC~~U;Clltll a u 

I 
I 
i 
i 
l 
[ 

Dlnwama!i• _na proiença elo 'Sr. ommal~maior, em~ 
ooder a dmltflll _ · · , · .- c -··· • . . 

- -~~ dqilb o&. dcp!lta~ à'iidl~nobrc o o~: 
c1w-apolicet; qaiJ O g«<let'llO ·JI. ·fi!.ri:l:l.._oom gtand& :>!>IUI, 
IH!Ddo mister gsatti'· 300:0001 · m~ls; ê-~o e11 ênt~ · 

. a honra de oh1mar • attençio · de -s' E':z:. · pa:a a alt"· 
CIIUIIStani;Úa · de· •er ao plôl' ess~ omilldó; o íllastn d!IPII· 
t.ado roatoatou que !8 pude.~ i~EO COilll~guir:· Sito'!'Pi· 
!!iCe-, _•~nb.o!811 Eu ·aOfftdito qM o ROUI'llV nlo pod.lloj 
f~er eoa opem.çlo d& 'entro modo Mniio por aqa91lc qu 
dl'puze'!' a l&i ; se poi• a con_teat.yl<> do mostre ®t'a.-· 
hdo neate p!)JltO tml torça, a ea=ra o· &p:-ecla~ · 

Fallou c aob~a doputado na propcsta qtUI f~z a oom·· 
panhia RO governo . para compmr-lhe • ertr..da par· 
7 ,OOO:OO~Ij, a.> 'J'Il~ !~ riuh& OJ'PQ!It<l ~ OGDBU!ho de ell• 
tado. N·~ pod•a ~wur -de haver ntsttl equivo;,o. cà 
p10.rta do· llla!lte ·.aeputad~, pc~<;ra~ a co::>p.lllhia nio 
p!opÔ" a. oossiio d~ ~trad~, milG sim de l?' rt.">,<la m~ 
ltlll, tcctou conee<nn ~e e<.lll o g~'PI!rllo n""sa pr:>pri!:
dnde, "" que :>i~ annuí o o go~~o-
D~poie disto !a t.inda o illnstre ÕCQttt:ldo di~raM 

«>Doi!l.en.çiieo ~=OA da ~·~na .. U!>.iiio·a lro.du;;tti.,1 e, 
:DiiO &e.\ SO por irCDi8- OU s\Donamllllte, 3 aenomiDOll <!8• 
l;rada pttola, ostru<h dia.ms,nt.c, qa.e por cod.o 11lgum 
q:u:rr q~~ o go..erno ~o ap<loSo d.elln, qt;e a CO!IJoanhi& 
moomo é quem deve eon.ticll~ na eua gorenoia, que !lio 
é precis11 a m~dida proil<'sla, rorqt:a a OO!Dpr.nl::ia, iã 
oom na garruttll<!l d~ juros ~!l~ t~:ll, j~ com o •Rldo àog 
tran.pcTt.>", p~deri rcmir-~o da •cus eneargM, ll.lptcinl
mentt~ d.adivida eorn o ~ai()t'credor, quo ó b~u:o-n u~u 
~noroto, ~61o codor nlp.:ra cou•a cn: beMiioio pu'oll:~e 
ai:t:da concede~do-lha o e;o••n;<> qaalqner r:•lu 'iio. 

São e!\tcs, ~.bcresJ JY.ltl~ t!:t\i-3 (lU meco-D, ·a~ r~l-
Çi"lo$ rio be-.,evolono'n ~wprcg11dAA p::.r S. E:x ; .,;s.; oeriio 
1!55<1!1 me.\Q.'l lc.:nbradoo car>reD do tiJ'ar a -'CD:Dsnbill dO$" 
~a•oQraQ(ls e aput"Js e-n qus ~o nc!la1 Niío ó"••hi<Jo·q\i.~ 
esse •aldo, pro1111~t? dft qa.ut!o auuo~, de _!j8C:31"~B' LB, 
~~~ todo oon~uuudo llll' o~>ran d~ e:~tts.na T nf,o ~ ee>
n~i<lo quo o produ<:to àas t1o:a.u e barcciras ,;to obega 
pua ll.il d.spez"" de cu>tel~, e ap>:~<!l:ta um dcficit! 

E11 n>& li>oogca:ia mniro, Sr. pre•idcnto, ~c p:rd~t 
t&ar com aJf{nm oatro :::o:1€io menos t'llC:o.;;o ao .Estad.<> 
qne pnclesse :ll""nç•t o fim .!.e ee.ltar um~ c:llpraa dil 
bmta ntilidg.d•; c é porque ou estou con~encid:> qna a· 
catrad" ~r~tnalteuu:tfo~urocheio do gr!l!ldcs nn~~gETIIl>,-
0 .quanto ms.ill fôr mar~hando no ~~rin ruicoiro 11te 
chagar ao •en pri:IJit.i •~ termo Da b~ do Rio ela~ V olha! 
ligando i!ec:Ul aotte a :mveg•çii~ a varar d~'tll c dn Rio 
d6 S. Frllllni•oo, q'!lo qner() aU.da oom anc:ilicio&u<tsnta-

. h, p~n <;no nno dMl::linta U>ll fntnr<:> (\CO p6as ru !I 
OO!ll~~a: '!'lll!tltjoB:IlllOlllte r.a &fll~i».dos tf11n1111 ào ?te-
aontll. 
B~eiHe" i1:1:1<tro ~6pu~adoqoe, !~iht a eo::oesa~o ~' 

que ao trna, veuhfio l«dao"" eoprcz•• ltrtaina.a. pec!it 
igual anxili~ ao oorpc logi•btivo ' ~111 min lu1 psrt/1 
deolart. 'fl\6 nilo dnrid.'l!l!i <lar o mec. wto a !a'I'Or de to• . 
da.. ~õfl.lw.las qaa ti~crem da a~u la.Jo tu5 mesmAS l'~esJ 
a tllesm:l utUidadq, 11 mts..:~ et:aiU'tl.QçãD dA »eç!lo <!õ 
govemç, oomo> s:to~edu ll. Uniilo ~ lndtloltcn, :c:a<ll. ~de 
tl)r o !llcanco qno d§. o illn~tt'Cl deputado a r.r~tu::umtu 
do que oom a COl:!ei!lllllio doa 6,000:000$ obngt.ra-1!1! 
g, com~aubis $. Telni~·so de to:los os 8::!}'1\llhe,, 1\~cmpl~
te!r tons e &!I obras, e to. S11ba r:: cam~rn, o ninguem igno. 
xa., o qlll>:l.<o \'llriuo onlouloõ ds ol>r~$, e~p~~ialmt!lltO eon 
terrenos nt\o rowpletamcnt.o cxplara.àÇ!I, oG sini~~x-osqnc 
~x.oo:m e p:ujudi~iio obrsa Ioitl\8, «> <J.ttG se teFroduzem 
(!Qjlt'lB, eto. 

QueiXou-se ainda o nobre deputado quo j:i em lS~ 
lhQ OGube b;:er parto d .. e~mnili:~ão que te!e da dar 
plt%1!0et aobre 9 ~cn~aii.o dos favor..'ll a qa., ae&llo ã:a 
leferir-me, o ll!lt>io nlgnum trr11tioan com S. Eli:. o mes
JilO ~ua ·ou fi%, uilo daudo: lhe ronbacimen\o w ta• 
z~, et<!.; êlltret:lllto !"'l~tio o illutN dapnt:ldo <J.Ua & 
~ucril:osnto oe:l naqn.ellD. tiJ,-a-po sggregon-~Q ~ com• 
l:li&Sito de fa>:enda 111 do <;.n& S. E:s. !a:.Uo p~.e t O q111 
devo, pllls, cGnol.uiz ~ tu<i,o i.Bto {~rd6G·lllf0 o iãlUJotM 
depntado} 6 quo do sus parto !u;. u:n~gu.n<lo prov~ar.!la. 
em tndo qus.uto Ne]llli~ a estll. t.'l)lpM!I, o O!ll te!~~ 
mesmo o. t~aoa quw\os nilo llio àecJ.c,lads.m~:~~to w=~ 
gus ""' m11mna. . . . · .. 

:PC-lima. oon.horoo, levar 1Un pouco msis adill:lw aA 
oonaidtraÇÍSo.o .:.oeioo ® acidídvo •e ~tíoJ ·m!lll qn\1 tom. dll 
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SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1862. 

~-&O elo ~-.apto o 111n1 ill111lr6 oonep, qae, lll' 
o[lnllclaae <14 ·~i<llllW da oompa~i&, ~A. •
. ;l•nlà to<los oia-al.ueeimentGII, 111elbor dn Cla&pG~IO 
ta&in:, pe!o pleno ooohecimento e a:perim~i• que lhe 
aala~ ·de tudo qabllto é ooncemen;o t OIDprtsa, lllém 
do ~~~· me achCI fo.~~. e uiio &ou d011 lj.'I:.O proourio 
fillàr aempre ~ 11111 tailo, e ooDMgaipt4men•.e falta·ml 
• b.aõi:a ela tribuu. 

Nao ~trai ealrobnto - declt.~ qll& n§~ ati 
411aes e<j'io u ri~tAII olo ~o a Ytspeiw c1e.ta qt>e>&• 
tlio1 nlio •ajo at-parec.uua OU& algn!D d011 Sra. mJnie· 
troa q:a ahuma a re&pnueabili<lade da mtr:lida; o q-c~ 
pon!Dl &Moguro ã. ocmara pela eegwlda ou tert:eirll .,.~, 
c! que D<!lla .b.~g.ve compc.nieipa9à0 <lo gil~o. 

O Sa. V ... u-o : -E ellc declarou 'lU e •~ai ta" r.' 
O Sa. Lct" Cu v: a: - Eu jl iofonz, i . 4 CliD&Til9ll8 

o :sr. !Xlinutro 11io t.pp'?'fOU que ioue eate projecto addido ~ · 
,;o orçamento, Jllal &m em ~epar&do, qu' •PFrcvou a 
reclac?o tll qu-.l fe a~hs: ; e ae dell\1 nio fet. :ençiio 
Q,Ua&QO dis~tio o GrÇll!lleuto, !oi 0001 dnnd• pelr. rs<iio · 

1 
d~da. . . . 

· Ter:~~il>.anilo, Sr. ~'='aento , aa poueas o~r•aÇ(!es 
quo tcb.o tia<> a ho11ra de [ur., dim qus, ""'i• ~ut.l l' 
f8c e oort~ qce eopcre a COLn;>anbla Uciil.o c Inà11t:r!a, . 
&cja 9.uol for a torta qee o ·govemo ·lne c!cMina , et: 
.ticu~1 tnmpillo cem ;nillha rocsciencia por t<~r cum
lfao o lllcu cicvor ccl!lo er.lt1lài. (.if•i"' bem; m•ito 
.mn.) 

· O Sr; S3ralva:- Sr. fr;!J!ident~i ~io podi a ps
!.f.,·n. Pllrll dl•oor.or . i~ .. c todo11 os artigos i:dditi
.. oa. D~ejo apcnaa pNU!Ita: ~r.trn ama proposl~ pro
L.'tids llO>ta CSill.llrll por= nob,edepate-10 t>E!la prOfÍll• 

· ci• de M:illa:J, men amigo. o dAr c ~ do u:eú Tato 
1!111 relaçVo ..a ll:'tig~ addi!ivo ~ac autori~ a eskl&.a cio 
Paral(nu:6. . · 

Q.:...,do !.llavúuo n~'bl'\1 Üe;>utac!o pelt. Ba.his, dá· 
e=cs>d.o CCI>.trll ac5trada. lJ:::.iii.o obdc.:mia, oa\ro nobn~ 
~llta~o por Miuao, t;.l:oread~ Ter neo~11 i:.:;r.:ogn~çiio 
algqm~m\ v~n\11:\e aontm asc~:rociu do s:U do Imperio, 
~cordou, r~feri:ldo-so & 'i'" f~rroa do Joa.zoiro, que 
bA<iíõO G!tl'a~ que, ao nz de !ucroo, f•J.iiío a dtJ:• 
~a de ccn~o c oit&n!A por oenw. 

1!.' =<'Dtm l!l!tcl apar:e, Sr. p~esidBDte, qa~ cu vellho 
nclnm11r. . .. 

O nobre àap11t10do p.a~ rl'Cl~cia de Mina.a n~ aprecl!!. 
~oet~meute os hciOG quando ~e ®unci" 1r1r eBIIC. 
!ttma. · · · 

O llObro d•pv.l.<l<lo, re!eri.n<lo &Oallim i e.etrada ~farTO 
<lo JoMtitoua pro'rlncia da Blõ!il&, '"mmetta um& iuj~ 

.tiça,e !'-Z nnuHpt'&Oiaçio !;lio. i=o:r::acta,qa~julgodo m~tu 
·aa.u eo::obata ·lo, ac llôr.do 'llll ~ ~ab oonheça, o bem, 
o,uc do ~=o~ •otoc!o -ri~ !ene:~~, q11a em vc; c!sluorçs 
~:rom:ttlio F".rdas t.i!o exooni\"&s. NE<J lo pó~ o. Sr. pl'll!i · 
~le. fonna:rJa~o a!gum âCl'.xa'cL>tlucro•fulutoJ à.a 
'fi r. !' ms do oa.oira folo q:~e eati. rmd~udo a 1• (\ s· 
&o..-çü:s ab•rtsa ao trnna!to p~:!llloo. . 

À =ara ube perf&t&t!lent.! (to o nobre deputado fe!r 
Si!rgl~, qnQ ~~~i.xott .o mlniltario, pódu 'b•m c.~tr·l:l~ 
no qnu "NI d.ise:) quo a .. j>tlmoi>:lla •~I'Ô<ll J.& tis> !cr
~~ da BahiA exi'.':iio .. grandes obr..., de atte, 11M 
eon.traeçõe.. do m a!cr d.iepouàio, emq";~antó qne porcll1111 
n!Jo podw;.. · ~~··~ fei!Ao o• geue:os qce l!1e forem C3. • 
'l:l~do• do l!lWnor, e que ~üo ti!~ ~~cà. Sllhicia pelo ca
:nrnho do ferro em qaau,t~dll.do o.u~ ·cabra as <!ospe;ll o 
de' xe lucr~• ~ empic:a. 
· N•• duas oatrea_p~lmolr3ll~~dme.&tr..as.,qnui 
~~.&e te:n c!Gs~àido ma.\s d011.dQlUI tGrÇll• portc;e à<' 
CSj)JtaJ da .:O::ap&nb!e.,. sondo. OX&etlllXIOD~ ll'!,UOUU •oa· 
Ç,ôel q<:c do~em renasr mN:ioa, porqao ooatciio a m•g:ü· 
:!iM bsh!w. qte banha Sl'a:!cl:l pa;~ d& n~~IIC• WmlO~ 
&!Gl!OBrD>.."""· 

· 0 Sa. P.tUllnol :- Apoiado. 
··o S•- S•IU.IT~: - YQ a csmar11 quo o faato de M 
gua~T .tt$1tu •OOÇ(So.a ll!lli.• c!.e dnu te~ pa:t~ do 
catr.ta.l da c;;mpou~bl•, c 30r= cUM 11t qca rflU®l::l 1104• 
;~:~~, llltcpõde jllftili«ã: llGm ntorlaar jtliso algu:all~ 

· ilo fuQro da Tia ~ do Joapiro. Todo o jubo q110 
!v.: f:lndiU'- dJdot tMa o:l !alllftl, ' ama ~ 110 qua 
n '~e Á«ll"C'l d1 ~trlld• de !) . Peci.-o :u; .n !0>'4$m 

· · ~6oa~011 ~~ IOlU lnlli'os diJPOit ciu ~llt~ de.~ 
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U Staa, e 1111\el que dla :niO.lbOS.III C. pro<iuetct Qol · 
riacs \'allea qll8 de•IDI ~ l.ipdoe l capital elo J.m.,.n~. 

De to c>izer i camara que asll[tlme• ~ c!• ea-. 
tradr. de ferr-J da 1lllhia ~ão de tiio facil oonatrucçlo 
quo n~Uu mallo pou~o 11 ~ri do de•~dtr. A Jlilo 191 
o taDnll do Periperi I uni~ obra de 'ftllto du · altiaiu 
~)> a de.epesr. do -w elo C&~J>bho d• ferTO Htla a. 
lllale aii!Üiluta po .. iwe!, poic 'lU p&t'<!Oml elia ~oe 
.quul plt.I.D'-. e oa 111aia fa~ota•e!» por •ua oompoatolo 
parao1ei~daeo~da. J4 ,e omtll nobre amigo, de
putaclo por Mi.c:u, qac OI ltP :rtceio• '=oa da Yi& fer
res do Joaztil'O cito uae~:.\lo om d!ldoJ e:uotos, Em ill-

. tgrmaç~~ eeg11r». . · · 
' ' s~. prseiãot.e, dada oata ezpliC2~io &O oobro citpJI
t&do por A!inu, peço li~nça i ca~ prn Clllit::ir um · 
jll.iz~, qll9 infolb.neot$ niio ~ p•rtilhado por muita. 
~oa. illOJ~a3u do pPlz.· .. 

'l'""' ,.., ~Dtetldicl.e qno dat q11atreo eav.-aaa. d~ feno 
.,..,tad.~U polocorpo J..giolstho, a d& B1hir. ó a p~or, e • 
q<~O nUllca ~· lnorca que noa libertem a.a guantia 
por que s:)al<>n re•pcusn<ia. Croo pi,.meoto qo.e a e!· 
~~~ de ferro do &io d.a J~eiro lli>~ sem du1ida 1. m&. 
renêo•• d.e J>O"aa 'flaa fel'l'>'U. (6f>OiadoJ.) 

lllWJiit: a;lltl.~ quo r6 pódo tor nma rin1 quo lhe&
pntaria a prioriddt, •• a !erra do Cnbaliio noo ol1era
~e invGneiveia à.iffioutdaa.eo e nii..J :omaase i.!ldi•pen-
6Gflll a &dofçilo do• p~aDoa incli!lacim qoo en!orpeeom o 
tra11sito- ;, CII:D~ •e 'J.llB .!:1:0 refiro â ria f~n<3a de 
S. Pau!o. _. 

o s ... ·c ... a ?l~ca~DO,.- Acabo de enh'&r no ""la; . 
tivo uol.i~ de qc.! V. E~; •e oe<nj'G.U de U.ll: o.pMt~ 
mell: •o pormilto, ~a o explicarei. . . . . 

. ú . ~.; s~& ... ú j,: .:...cem muito !!"•to. 
Os ... C!iC:O M .. ei!4DO: ~O l:XIEn · fim f~i fn:r ~cr 

que O tiu!oc)uro eautg4 COI>l tltll OUtlB <ie preoento H .· 
65perança de t$riat·!lil no (o.t 'llro, CO"'!> IICOD.l4C(!ll CO:U 
a utn.~a de forro da .BahiG. 

O s ... !" .. au,..,' - Aoaitô a 'Z""'~eço a explicnçiiG. 
A co11sidora~ ~~:e ..,t<> ao nobre d•putAdo, • o valor 
q"'! d.On ás •uu opi1:1iões &eataa ::tat.cria~ me eolloe~rão 
na netcS•idode de lazer algumas rd!o:s.;;e. a~bre o ~tu 
ap:u:to. 

Os ... Ca3 M.wa~ó>:·-E' ·bond.n.ie do V, Ex. 
O Sa. SJ.un .. ,-Ma&, S:. prt~ident.), a catrathl de 

!etro d~ S. Paolo se.llíio time a de \TM~opôr 111crra d~ 
. Cabatão, qúe .:~briga .a .e:z>prez~ a obru qua :e!lo aio u 
maia ~e\~a•neote ge11uo d@ .,u <!e ooe>IJ'U~Ioaçlo, q 
ài .. a; ~in:io lic:en~~ aoa apol~giatoa d~ ~trr.lia do 
fllno de Rio de Jr.ue1ro, ~t,oe era eU11 10 pru~:~e1:a w c:~ 
Braill; mss s oitotlllllt:.D~lo que ac•bo de ~rtel.oi
~ vamento i ser.' do Cuba~ 1:11 f~a >b: esaa pr~e· 
!e: cio. O. do Rio c!~ JS!Ieiro • . 

O So.. Cavz ;J .. aauo:-A e&trlõh te D. Poiro II 
~ai fOl!lpNhelldar el!1 &aa.s _ramaea nl!tc qnc a d~ · S, 
Paalo 11io p.l4e ooç:~pullanaer. 

OS!!.. s .. ul~,l.:-0 l'0\1~ <lt?UtaJo i' ~<'Ulou os 
,.&11 .. ri<jti .. imot~ que 11 e•~tadll de forro c>e S. PAulo 
pó da comprehc<ior, ae camiiJl:a~ pat:e. o l'u:aui, c oa 
aiHctenkt il~ rio T Setl:!::amoato, Sr. prooil!.c:ne, u 
pro~iaciaa ·do Mõ~.to-Gtoo,.,, de. Goy~2. ~ d~ Mina.a tem 
çara r.:. e~;;nda do S. Pac.lo vaJlN r~~lll8U!ll(l9, que, 110 
~•e!Xl co!~i•l\dtoS; dArii<o aolmperio nma t:l!UG& <io pro
qJZ.oto• q~:e poduii<~ fazer •. fortn:rA <io :o. !>i~ de . ema 
tmptu!\ 'l"~ •o pt'Opn~~·~ d~T· lbtlll e.11hi<ia ]?lt& o lilo•. 
rAl: 2ó cQnoobo no B:azll =a ~ooa m.U, nca do aue 
eet& o maie. os~, c á "' 'l,l1ol é l>wada ·pelo rci. âoa 
n05ô<l& rioe' por ooliS a!íl~<n.teo. 

O "ob<o depu lado llle &pelltlll oo nlles ocnbooidos qw.e 
a estrada de feno d~ Podro li tes dft femlliJar. E~ lhe 
apo11to para s. ~trada de !MtO do s .. !'ll?it~ õllll. munclll 
dãlc4llhooido, :.n&:tpl~r&do, um& !'ft:';tCIO 1mmet\AII, oom 
~l.itnM <llror~e, a oolll oapacidada pa~11 }ltod-csil: ta <lo O 
çuft n Bruil p:Od~ em tua• 20 pl'!ITUI~· { .. ~ata:L:~.J .. 

'\'oltac<lo 6. CJtt:.b. oo Jou.lro, uamlnaftl. ow.lac 
C!~ f63.c ter a oplni!o d.oD J>ftao,&a g.u& deduun • po
brtu. do pTO<luOIO& tt&nsporhnia t>Oi"' ~;:. f~s. do J"c.

. Afro, do !o.oto c!e ooatear ella. po: &lgolll~Z legou ':'~u.lill 
. ~~, e ~"• oomo é acmp:c, o tl:lWiporto mllntir:lO 
!!1uikl mllia banto ~o '!ne qnalqucr ou>N. 
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:"E-if~<i ·li-çaÁeamarir...;~~à~eocrrrhr·lhe à f~ 
!'IIIPII:.tol,..te.ljae_tell5o ~mlirado illsç!Ses i~ • tiio 
1àlla.wn.U _ú oatns eeúadAI. A "ria film111 elo l1e4ife 
~ iit p.v.úa.ii<iáail 'Ja tillaclo_Cabo peraom o. tcrteMa 
'éilalit~ e "*•• 6111 oa q,!IUII ee pói!e.cror morta 
~· ...-~; •IWI&1UIII se le1Dbrll11 de olhat F&:a e<~ea 
~&Uncia, e. IROllltZ - OlpuallÇOU &!trAola. 

·_ .& ria ienill do Rio de .!~i~o, e mlii6 d~ que ella á 
w ~-Paulo,~ ~rre nu a?.u cl~ prim.titu leguu 
--., fetteie.· A a. S. Paulo percorre al<l a oa;::hl ot 
~ snaú! Iuptoe, e n~em &B len>broll a!Jlda de · .-rv .mal de! DI.$ d11U import.mlta &Xte:iua d~ CQW• 
-.üca~, •6 _porq,uo os aen• pr::à:xct,. niio oio eacoe· 
"b'la. no· oo~o ele sna caneira, 011 110 II8U PQDto de 
!CCiU· A. e~~~ do forro· da Bahia níio ter!, eotno u 
~. diante ce ei rf'gl6~s '!,Ue lhe .wude111 ~~..a~ 

· lilroob<Ot.oe! Nilo 'l'rocoruá ~eemo ~l:tTao."" fetteis! Níio 
W! em .:u.ai nr.nhsll~· a.:~a JlO?tll&ç~o a:;giJlm&~llda. 
-.pm !~11• •B •rro•ositc ! E' o que vou d<tno»trar Illui!o 
"ll!!IQ:IÜI.bme.n~e. 
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.4. CatiiU& aab& qu~ o ÚI~:Ücipio a .. MaLta ao s. João 
iham d<i• m~i.luoaearairo• ea pro~illciA. Polo bezr.: !!>da 
'O Wl>llCU des~ lllWJici~io petCOZ''N I. via. !ate:!, O~ Autes 
:f'lllloc=:' t\ •ia fmea "" s' su&a tarifa.a f,:re:n rt~oa-. 
·~ • .&. f."l!gu~iadoCatú,noouuieipi.o de S. Fn~ci~-o,s 
-q,u p~çdcz Msucu, muito fn:110, e gtmero& UiU>entici09, 
çn:~or&ita- ee .~ eetnlia d11 !eno; o mmüeipio t~o do 

.Al&g9í:>.llu, qu0 e~,r>et~a hojo muit~ fnm.J, e é ajnd.a 
~acarei.ro, tar.:bco 6 ~rcnrrido p<'!l11o vi>O íarre~ • ..U 
.impott~::~os freguoli"-" à.o S . . Seba<:iiio ao ltic~Fu::.do o 

. 'i'lo:r>j11r.iim, dos muiliciploo a. S. FrnJ~e~ o ~ 
.ámcro poc!ecn e do<6:n em. gra::1~e parto a~Teit~r· . . -! . 
.ss .la eottsdll de ie=- Dia:~ te da ai »=> e'>ll estK<!~ o 

. i 
I 

• -ri~ mW!itipio de lubllm'i:ul"J ~ to~o o uo- •ettfio do . ; 
lior:o. l:{a1 sua; Tl:tnhm;:a.• ainda I6io oan~ oom c • 
JS:nol~pio dB. P11rilie,çiío. Fallo :.r. byjlO\hc!c de u;;o 
~ "e>t:ólda aeu deslln3 (o S. Frauci!~o) o de 6.~ 
~ Alf.gcinh..,, o «tue não 1\ do crer-. Ji ll3 ~~. rertontc, 
'!1111 Ulll& impo!'tnot.B _pt>d~ •~r aetviu pela estuda do 
"f'.m ; aon• qne sd póde di:er ho)~ te da rioa 'J>~ociucti""'• ~= coWJi<iercç& ~o a..-.oY<>hlllllllllto quQ ~ai tomr.n· 
olo o cultiYo do flllllo, para que ó muito spcopr.iadL 

-() quo 4 ill<llirt:lU•'rCl, Ull~, ó q'llt o ge~no, do 
o::ut:ot:niucl.o co111 ~ 'iu• jfi doclgroa r.n teu• .ftl&t<orlo•, . 
~on a l1111eçio Cla •i~o. fem11 ~m c' pen~ qua 
•~•!lê. de m~tdonGr, po~ !%leio li~ a.m\nbo.a l:D'-lhora do 
'V-' ot tl:!l'.l~N: ~c !&r feit. uma u~ad.a de set;:, Jaruu, . 
11 ü TOUJtOm pt;: ani.,&es at~ o lll'!lt.tnbnps1 et'!A mu • . 
'liàplo, a 16m di s~tt fo!:lo e !ea usaC'&l', p.?dona fo:":J•cet 
~ ?ara sr•n<i• patle do recono•~~, e mo;,lllo ':'•:r• a 
~a!. 

A. e.mtn albe "!lllpor~~~ncla a.~ tem lomad!l nctln . 
"l!lti=et anoca a T>rociucçilo do fomo, mui~ •l>ro~:iada 
pitA • genta l!•io. Po!• ~m: oa t.lt!41>0' do 1n~rlcr 
poe ollld<! ~u;a o caminh() ele !~rro, o qua Jlio c;.u..Uil· 
~ lll~os, •lic n:oollonl6ll, ~mo j i di~Jt,!'•rt. o f=o, 
~ 1.- ind.i~ qte a,.e g~noro ..,..,_ e.Ur~; do !nlu.-o o 
~ m aia j?C11.1t& .c a reo~l ~ d8 Nmpaohia. 
~ oocclu•~o Ah·d q~M~ n~o tonho, ui'~ novo os . 

·nosios al:le asa~tio a ntu.itn gcn~o i~rea ..i" 'Via :f~ 
4o Joot~iro, o o Ílltuto II!ostrar1 qu~::n ~m ra~iio. 

PaBI>o·, justi!!co.t o meu voto 01n rehçilo i. '\'ia fer:an 
-àl E'ara~;n••sú: cou:ec>rei cl.izsnC.o <J.no nlnQ"UD%11 Le:n 
~ jnizc- uc que oiiuli~iro. 

· O s .... T.a.t".\AU B.\Srlll1 : - bpoi"d". 
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l' Sa. SU\AIT.L :.- l\ão hB ~Us!l. qao pretise ·menos 
.~s t>;helln do governo _,o qno ~ eap1taes do palt, ou do 

. ~iro.Em r1gm run!l!'e"' .o e!Dboroe e:n ama em~ 
;>~Q& S.mi ter .::»,loniG.dO tÓ<!II9 as ·~nos fl'~bGbUihc1.<l:l <l.., 
~e ganb.o. E' poria!!l qoe 11élopto" rcs<~><loqn9 o 
;govez:uc :>.iW Lam 'iUe ~or nom .l:ll.t(Jlior C04l" empr~.., 
·'\l.~ r.r.ia il:.o ped!SIIl. Apcaas devo W uell.:u 'll n1perin• 

. ~<Wl:c.IB indi~J;Cn,~vcl ~n.ru. qllll; Fto&igiio sen. frm a em 
.e!.\UOI:.malos t.o ::!:st~o o 110 ptiblico. : . o ouo 8(1 ~o ao go,·erno p&ra. & Cl"tradn a., PM'Il

. ~&à, q1Hl nõo tcnhã aido aot~eed.ido a qUll~qc.er em. 
: ~•.qn& !.>rOcurem d~env_ol'l'tf » fo!\1U ptodnc~ru 
- '*toa'iz? 

\ 

· · 'l'<~~: q;u~ motivo,• C<l!n q.:c fg:dCl11lEWto róC:• o guv~lio 
• ~ OI .!&T.ONII pocl.i~, ~ obAhr 11 inOOtf(lf:O\lli(l de 
~q,aor _eompL:llüa q;:q _promo,n.a ~ft.r&de do l'at"a· . 
P'•ú t A faita d~ illnhiLro! A ottmpanhio n!\o lho 

-ore~ '" 
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pGilt i!nheiro .• O ·wal'lue .to. ·a!fti~·~ q11e .e .. 
·.lleliÇilo.t:O go1'fC'D.o não_ ~ &~ri., · N • OO!Ilpanhi& ui!~ 
pomo-.o 11\olhorr.-to que pc:ojec:ts;. ·A po~tca im
portane:a on~,.aibtiaclaauãdà! NJD,porqua4•· 
~ ato~~ de pri~eh :~ece>ei<laM, e porque a pto\iii
oa da· BahUl t<n&D.lme r. reolamr.; po.tq,l!O 9 OOIUIMI'Illo 
.Ntl\8 a •ua falta, e pGt'fll• • ultiaoll - Yei~ JilOihlr 
que a oonat:ucçGo4- eA~à• 11111 ~!icio immemo, 
q•e, ~ cenaa circams~ a.~, nmir4 c1a 
JliO~ ~ o!o Brullllirc!J. (A~í~.) . . .. · 

DJndo poia, ~r. preeiaGte, nasoe CSIII il!diapos~ 
oontta a eatnd.a do l'eraguo .. ~, qna p~llbO p5d.e, e q'll& 
nlio tflD podi-lil t!lllt!egui~ tDO ~UCD 'iDI I!Íill~ita àÓS 
podereaào :Estado! Pam:;u .me c.01tÜ' lllil ar~ 
seno, ... 'l."" "1011 rHpcndtr. TenaG dito: -A c:z>_pms 
nada quer h~je, podm am"'b.fj, ella. ..-ir" pedir wll.ito. 
.E·~ euo a~ COlll~imh'a U:nii<o e Ind!:<t>:ia, que par li illll) 
faihr 1:econ? :t'O go •er.u~; ~ quar pa!ar.: ~nc; irX:JS o~m 
Os l:eomNOJ c.o Estt.dO. . 

E•t•ll--.leçg. o go,erno clUG~~nto 1et:w ptizlcirios; d.e
claro alto " l:oCJ. •Gtn ctu& caa.. U1D. canegm O<lm · aaenJ 
ErrQs, o 'l,n• o l>>hélo niiQ dt.<4 ~ m~ ~ cireul1111:4ll• 
~ critica! s~n~o i3 empte~i>ll c:n q,c.•di.er :oDlr.do 
parto, po:'iU9 rc's!t:l~'.lta 6 00\'a~ inndmío>ivel vir u:xie. 
U!Ochçiio lcv110hr eeoits~, h:v.r e:>m cllee o q<:e quer, 
o dtPQÍ8 rot ~dir :.0 ~~a~ qu.e :t. •alvo, o " . e4llcquo 
em be:n pé. 'coll:l<X:elll o• poaertG <lo Eota~o Pf"CW!l1ldo 
&.oim, q_ue ui:1gll.•lll 'l'iri fot~laru em •eu ;,roveiro l)jla•. 
ho:oiade, t•$a b()Qo-·~l~ncia ê)l;!J'otaa de qu'il &e osp6~9 
u~sn. Eoto.bclcou.p<)t&!:! , p~ m~do a~nO!Pll !taq~3a 
latc:ra !lmtl doutdna 'P.' t:s:i11 do .Bt-.zll toio =a ms.
china l%lOvils pelo go•erno, cl eou•11 quo de~emO&.e7itu 
FJr beneficio de. ll<>eSO p•i~:. · · . 
Nilo~ n;,ot\s o ~tooro..-no nas cm>reua put\oularl!!l." 

Niio f~ç1l o qM ~~ h t coe ,. U:i.ão ia tna,.,.tn .. , .. q~· 
s' <lh•e por nuio de uma •tz -F~:~i isto o •c;,uülo
o 'lu~ to::1 ·~mel? do ~~rsum•nlo P.."" ao~ hcjo xecl•~ 
mozo s:.l!quloiol>ÕQ ela OD!IIp&nbiA com •ttificio• poor& o 
tbt>O~ro p,;.'bl.i~o. Fd\c o gonmo do p>iz mu;t.O <:lato· 
me11te; eoÇs.bcl~ç' ne~sa m&tori«< r:gn;o 'quo nõo tsj!-:J 
.!o;~ mioi•t~ri", porém d&_ todo•, o cliiJ:a q11o o::capi!au 
br:~:i!elros t> t!!l:&ll~ teohi!o • libcr:!ado do rmil:ll• 
g~r f& onde~ C<'t::O quil-"1'· (.ol~i<sciC)I.) 

. ToDl•lle c!ito aUl.ds:- NlDS~Zetn p:MlsrL Jaçantar ca
ri\au p.:a a e111proM ilo P•ras~a~tú ~~em saran\i~:.~ ae 
~uro.-So <I auim. ten.l:.onl, a tl:l:pte:a pn>j•e~d• !li? 
po~ta:l ele um bello &~!lho, e :oi!o ~arA uG.r. ~:n. :uam 
:nal. CoDMI>.ti '!."e ~tl'l fO'PIIl*9'o illklt«. t.eahr. ao 
mellc• o direi to a, afegar uma OO(leronç<~, e ~;lio 11lil- · 
'!llci:: atá a t!ll>t:ti n as ~mp:tbooall" elgutn lrie~t.tlrc. • · 
meDta. 

Fóri\ dt eal!:llra t~!l,•!D dito =•~ do ou~ iiiO. Xu 
e:umlniÍ~ol tQd.., aa cc:lm:ru, po'rl:jue moú b .I moa
t<u qce lOteia cr.mat a Diio <O~ por = io.toresso illcgi~ 
timo, o qa.~ nlo ollrla ~p•~ de ~d,ncl(' lo . 

Te111 )~ dito !~r• :1~ ~!nara - as ~tr~a~ do Pa~2~ 
~uGuu ~ u:n ~ãç~ am:a<lo lioa oapi~1 que .tt,e~I~J .• e 
eJU>pllo!~ado do e!llbtr.:-er-ee nelh.-Ncio q~tlt'O di!CIIW' 
agora o..~ nnt~s peo1oasa a.11a os et~~pteh~tk:doro~ 
deo;se l:lelho-ramo:oto ollt~riio. O goVt~no t~ :ne1oa cte 
protoser oe ;nnoeentro c' ntrn o•_ e!!pM'ltac!c~~. e :liio 
c~nbaço, 5r. pre•id:nta, d~ntto e f~rr. do p•iJ, ampra• · 
h cn doclorôs le qulllqu:r lilOlb.ar~mento '1.110, oioém. <io .i_J~· · 
t~ressc publi~,:oílo t.::ahio om voob a re<:Qlllp<:a~a tnalOr 
oumtn<>r àc seus trab>lh?s. . 

. Nio to;:o, poróm, o g«lTt~no moios Üll to~alll' et.e~ 
l'flUOlllpenaa justa! Ni!o appro;a elle OS CSt:ltUt05 d~; ' 
sooiedo.d2s anonymas t Nilo . a.uor \3!0 ~sr quo tCI!l 
oo~siiiO ~e defe::~or todv~ os·Uiterect!Ulcgltlmot! amca· 
Ç4dos ! Ptra Ql.lO, porém, l':):acw!!los k!llpo eco i~!·~ 
n p~~toi)Çiio cio g;:,, emo dl grandes lncros ao• en:ptre· 
hsadedora; de obru o do mellí~ntnonto;. S6 !~fi>~ voo· 
der privilegio cotll g-.-.-,.~ laot.:>e qna!ldo o go~el'l)o ~ 
tsaugurs~o ~uea l~c:oa; íór" d~••s cao;c se:1~ p~C>liO, 
pau ::. c,;.pl.orn,ilo ~o· pTh·ilcg\o, que_ a ampreu. f~/10 
l'l:alatOilt:l o 'l."" Utl-~ adve~•arlo3 llio COillc&liW, l•to.l!, 
mna QmptU~ qn~ tcin. du dar guw<!c3 l~ern~, o ~ao 6 
p~rtoitaDlcntu cg;q oivol. 

\Jx SI\. Dc•UTAllo :- Por.111e l~l'a o !::turo ~1\UlDII 
eàtl ~f:ld;:,; · ~ nll!~otn qu~ eii:>:Grfi>""'· : _ . 

. O Sa-. S.\IWfA.: -O r.ab~ Jtpatadc por Mlniu ba 
poacos 4ins dúclrnu bril.llll:lt~mcnte ~~roa a~ mara· 

lõ 
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'rilhooo renuta~ OQ]hido pelO!' EstadClll· Ucidoe ern. re· 
~lo hlall!liibicle. Eaill ~tida~ ll-da tatella 
c1õ& ca;>\w.os, ou dalibsrdade ill.imitaibi qnelletinhiio T 
l'oço lio.:!llÇ&.' osmara para r~v-lh~ qu~: se DOe Ea
lacloe·Uni1108 mmüeoeasa adout.rilla contrlllU :1. qu~ eu 

. aele~:do, o m:U!du n!o teria ele collheoor hoja q;:e pód.e 
ob:tr a iJldlllltria G1 u:a: palz am q:1e nÃo enoontra ella 
o mmor ember...çc. Na America à" Nom o gcTatno 
napen embal1tQOl1 aa emprena quo ma;. urioe&d• t puo
cib. O• ma.ia pruacntca dos ~tadio~u amoriemos 
qtaliScáriio de loucura a en: preu 114 cau.ol .Erie, o o · 
,;ovemo lllio embaraçou u•a loucura, ~ue foi a l'!&iB 
aotin cau•a do cop11c!~eJ:t<~ .U União. 

:sti bom, Sr. prc6ideute, oa dCS~Ltranjoa partieularca 
que a febro de empr1:3:W> produsio nos :E&tados-Unidos, 
I.Àlnhi!Ç(> u co- COllltr.erclsea derivRdas de ampre:r.a& 
mal dclineaw que &quelle :.>Aiz ~off!S· l••o proVR s6-
.;::umto U"ll! " o.usa, ~ ó que o mal J qul'õi ••mpre ime
P~~ci ~o bem, o. qu9 re ,.;;., póda ter grandes gozc:l 
os.:m soliri121cnto• e a:nn;gurs.<: 

. .Msa :lino·ac aicda.- não d~rvemcs e.')lcri~caro <::redito · 
. uo pai: f6t~ <lo Imperlo.-Sr. pte~ide11~e, ~c. acll'littir:!s 

oeota argament·o •• o go•emo g~:antls!.o nlf:llt:lll <>ou~~, 
c cgmen~n~a': SE-6im !ti:S encar~o! . 

Nii~> com~rehald~, p~rérn, co::uo se p6d~ co:npr()
·:mottcr o oro.lito cio governo, so:n qn• elle J'Or = 
Íi!zto a-:n ::oha C'C~n -:i)ado e•p1~cs p~;-ã qnlilqcGt_ c.tl
vre;:a, ~ fcm Ç,Uê trn.b3 gs.nntHo] ac:::.s ::. .:J:7t::e3 captt~~ .. 

O :;,. <:a::: MACJLo.IIO: - ~~-3e o que :c::er~r. 

O Ss: s ....... ,. :-~iio te:no g?~cntoll'inio~o"' l.on~ 
·a:e-,, em F'11ri~,: .o.r1s p:ãÇ~ Co!l!:.e:c:inet o~d~ CJ-~3 ca• 
pita.cs pQdc:m se:: le'lnn.t!l-:JC, p~ra .ds.~ oR csc~llt;c~ime!l• 
to" Pe:c:;li~Ti<1! !' Qc.~~::: se cmb;.r~artwc;;:J!jT';cDll •. em &a 
quace o gonroo d.o ·gr~~u un" to!n:> p•:-to, 11iio pó<!.o 
quct:ur· .t40<eu:.o d.• •i. do c~n oriterio . • e 0:\~•s ~mprcA$ 

.u*agaTCm. Os CApitali•tM• •!~ Lo~õt~•· 'c~hore$, co- . 
l:::!le~ b<m o GllO l"):tcu:o ao ~overno do B•nil o o 
q:1a :l~ ó óeil•. c li. c~t\ o .~:ouo ml~iauo. muito ll\11!~ 
t-:cào, para pÔr l.>rn à.~ qno~ão a n:•poDIQ b\lldede ti<> 
l';~nrno fmpo:-i:ll. 

. 0 S1.Í Cae: i'II.lCII•Zio : - !)d!:tG CAda Dlll Clltrq;uo 
h 111u.orç... . 

O Sk. s ..... ,,... :-~r. pro•idt~t$, ou ulto t~oho ro
b.~c d ·•· kiili~·· dc <'ODl o cn,~t~'~rio; ditoi r.ind.j~ n 
\'. E,. <;M """ é U:fifmo o ;>ro•iod nlloU>o o rootho 
c;nc -c.o ill<illi:. ,. ~o~~T }'l:io ,.l\ijiO ndditho qnc dclr:1d1: 
o -tuo ll·O irupello ll•:\' • o:n !•vor d .. oto~~~::a do Purll• 

. @:UJs•tó. ~ • ·~t•~tcm n~l quo o\1•· U'ar'i>. t. miabll)>ro~ 
\"in~it., e •·~brctu1" o do,.j•> ~n~ t~nilo du ~or. litl1lll.<io o 
p;i.a.Qip!o ~e 'l"G G ~:u·,.rno u~o ·dev• •·or ~o~~r ci• •ou03 
e c! e . taào ueol.c P'i~ ; o man lOto, poi~, ó 11o ~ltptt't6!io 
"-• coadoçOc• ··la{orua. · · · · 

U!O: s~. Dto'CT4J>O:- Di.<10 nao h.~ qcem dc.vi~c. 
O Sa SAA.u u : - ~inga:m to :o mes:no direi to ds 

~-o oppr>r o uo ruclhora:uentc u;ot.v'l qcc .,·quet !Jl~er.· 
Om, Se p:$ídc•••e, ao ~.,.,, 'illJ so pNt.snC~ na~ f. 

9t!!prt~" J.o P·t'IO~•!,ú, q"e n~.o pGd" "~~·, e dire11~ elo 
:fr,:,:er ums t>ttnda. com o receio t!>l~rz à& <>nO clla p•r~ro 
o fnturq ..enhn. p~dir gr;wdss !cvorts. e9 c;ue~: d~r n ou· 
m emprc:z•, o'r'gli~h&aa :por úwa a""soci"ção, granl()!') ('t 

llO~s fuo"" pnx" .. eo.l~ar •. E' lseó o '{M pó&o tr11z~ 
Ül~onveaie:. ~"" Se Do pc1U:> qc.o ç gó~.:rno coDCedoose a 

· libcrd.a;iu <{nc po!ÇO .par .. ns enp\t:1e~ emprel:!cnc!;;re:n o 
quo quizercl:l. e como qilit~rem, so plantssso t~:nbetn. o 
p:mcipio do qc.e o p:o•o:ilo nii.o h~ Õ.9·oar.reg~r omr:; os 
pt>oolld<'s aihcios, nõJ muito g!l.llbsrinmos. . 
. E soes dou• principiao. uiiD so ;>odem ~paur·; ·110· os 
J?l<rticcl= tiv=m n <'<'r"..eu; de quo o go~rrao lhea 
.,..,,;. a tuiio, ean:;pra <t"Q OG nchu.ro!ll mal, 8 chc.arna. Jo 
Cllln~ohotldoio~a• do !:lolhornmc~toa ma.tcrioes hn oie 
cmcer, porq~.e, SC gMb.J.rem, o• lucro> !icarâl) em Stla& 

.Ugibcir><• ; e oo par<ie.-eto, o go~tra~ earra&srs ~~m us 
"l6ràas do aeu ?l'.triotiatno. h~~<> ~ 'lC.O é In!o; uso 6 q11& 
oooieve ac&bar: a que niio é boto ócgov~rno en~orpeccrM 
;t~~:Jiroç<:ic9 da pro~GIO com. r!IN>o de qu~ us OGt:> ar113 e · 
os "governos üturouejiio b,,ne,olo• em ext<or::~o. n~&iltll 
o governo u dep:ltl'çõeo que peõ.irem favoro• incompa
liTeis com o.s rootu'iOII doEstado,o tudo cntnld. em SCD& 
eixos. 

· · E~~ou persaa.dido dG . '.lt:U voto . be:!l , pcr!~itamente 

I 
I 
.I 

ban,~IIOOmlP.do pv" a pua13t1D cloadditiYD q~;eq&. 
~to. . . 

F.ç& o go'fml<l o - ae~ar; fa~ inserir no ..;ij, 
palo qa.J autori&ar 1 a:np~ as olaualllas q11e €1ltencJ.ec 
Ollll,..,oient:e8 para uão eermn illndid.os o• oapit1u•a que 
forem c011'1i<ladca P"'~'~~ a•• em preza, c. tudo o mrtis qe 
f6r a bem do publico e do ptQprio go.,eruo; mas negé 
o cli:eito qtte ta:n ?>do• "" indiYi-iil:x~ de ee ~oire1· 
para empte!>end~ mn mellioramen\O,ê COUR• quiJ iliD 
poeoo oonoaber, c= cloutriDa que possa sdf uucclllllllda 
~In r;o-.ernoillustn~!i.o doBn:ail. f.Muuo lmn.) 

. De•o decl.rar I. c&.msrs ~uo llilo f&<:a dis~incçiio de . 
provinciu· 'llla.lldo voto por t:l~lboramtmtoa. O• depu· 
tadoa da Bahia não u~~ ss:np!\l "peJir f a. 'tOras pQm 
sua pNvi:D.cill, e llOiõta oeca.!liio ped~m o que >C lhet~ r..llo 
p61e negar, isto é, a exeençlio d~ ttm prinoipi~, sell:l o 

. qusü ~ Bcszil !l.iio \loderi progredir, :D!l!ll o po,o l'eÇStU· 
:;:ar-se " !uo~ olgt:m" oo..,ll tem o go<Ol'Jlo •. 

.A.oo.tutnado "oen'.r em outtao pro..;uri:to, 6õl tomo 
por~ .., dG lmpe.-io o lllefilll;) iut<lr08se 9.0e pela 4A 

·Bahia ; e por io•o peço ll~cn~ pua ~nu o meu 
lllicuc'o !azcod(l!>Wlti.r & me"'' ill!IS:t-es uoUeg!ld, qn6 O! 
repatn domin:.dqs pelo~ me.moft llelltimmlo•, e qno seill 
qt:erer aab:r qo~~· o> oi~pt~tticlot que vo:.<riio pró o con
tra <iadq.mr ;nu:~& da B..hi11, .. ~ihuhoi o• ..-otQJ 

1
1 ciiveno! c!o meu A nntnral divagonci!< da pr~oi~ios, e' 

dit'C~!a :n3nelra de n.prccill!' a1 eoueus. 

I o sn. c. 0TTC:<I : - D~~l= qu~ TO!O peln estrada 

I Ct\ P&rhgaru!~ü~ . · 

·O · 5o.. C;aVz: M.o.cll.u>a:- Eu ~:u'ul:t:: vot:l, p;r~':lO ! cc~r!lo t:~l!:l multo f":nro. . . 

· ·O s ... )>.-. ... ,.nos: ~ E o t~!Ílb!llõ .r..rci o weu ;o to ao 

!. :u-tigo, atctuta& ..,. coo<i•l'ii• ' expro!oas oc;m que ó foitn 
a<:onc..at~no. · 

I .

1

. ·· ·. O s ... Ferreira. Lalt(i: - Sr. rre,;dollta, dq»!IJ 
d~ ~dll:auto cilicuroo qn• r.cabou d~ prv!~tir o nobre 
rela•.o< d" 6' C<':t>:c>a•&c. de faU!ndl! em dctc~n. do p~i jc~tc "~r.,cnt,do !'o: ona com mia' iio n lavor dfl OClllpll· 

. uhi• t;:.iii~ ~ IndQ&~ia., :muit o pc;u~ toroi do ~c:llel-. 
! ecll~r. 

1
1 A ·cutn:\."11 fac'.lmt~to COilll'fehoncl.crb. o M~cl>A:IICUltO 

oom qn~ m!.ro I\Sl pre!"ttts n.ís~~&i~ ;, sou parte intarta .. 
f ·t~•dc. :lt~b - ~lu~tfio; fl !D ea~:aziiGpor Jll) .t6 Dlv. ba.~;au&, 
I ha outra ciada qns ~xpllca o mm aoanham~nto. 
' · ..\.lguua do mon& uobTU> co legu qne ,;;.., CL'OC:to 

nest~: ca>~ oub~:n q c.e d,.d~ tenr::~ id«de dod•q,nei-me 
I. oancira do com;;;íorcio; ~ ml:lha ~cola pr~t\oa ueu ~ 
:r-roê.u t\u t nnu.ca os~:i q~o um dia _meu' eompl'~viu ... 
_cimo~ pu~te~&nQ conío: ir · m~ a ~oprs do U::l AEa$u:o 
11Nta COIBQ. 

·P": ~•eiue:lci:\1 blt:io-me &s habilitoçueG no:;es. 
sn::Lu para tclll&r psrt9 lUIS ·attll4 di.!-cugai)SI. ( Nlh 
o.o~iad~• . · ) 

.U"4 ;·oz:- OJ ~eu., comp:o'1inoisnll3 11\dr. mais 1\
zerl~ que l!l':litc jn~tii'S· 

O Sa. FcauliL\ LAct.:- No oowme:cio ndqciti co::a 
po~!l'ao qne em 1~52 . habU!toll·tDO p!l!a org~aar 11 
c~lllp!lllhla U:~ilioo ltdl13trill, pol&<>onfiaoç!l q:~ealguu 
amigos deuoei:svilo. em mU:l, deYid" .\s toM %1li~çl5as 
que en h ÂV:l\ grllllgoaào e ã Üld<lpeudencia adq,irlcia 
pela fortuna <1imi'!:ltn bavidc. . oe~ss, moam~ profi..~o 
l.loliÜlletcial. · · 

Longe c•tnvz c!o IX!tU peno!IUIC<lt..:l, St. pNsidouto, 
3uppôrquC%Ileutl COt:l!'rovineicos1depoi5 do ciez &nnos ~o 

·uma dedica~ e&~Oll'~dll p:m1 chegar Á couolu•iio ds. 
estrnàa Uniü<) ·o Indast.ris, objecto lia omprc::a a cnj11 
r.-e:: te me ~!loquei, :n-a dessem cs\n cndcin~ pau rep:e
sentRr o p•pel de tóo (7;~• apoiado•) aceaondo }X't ai~ 
no broa doput~aoe pela Ba bül, e por um nob."' deputG~o 
por S. Pr.nlo, os quaes siD!? ;a!l~ oatiram na oass. 

Os ::tob:ros deputa<!.os, s!m du~!d11 por u!o eatru:em 
i.ntoirnmente ao ~llcto <ia !listorla cia. •trR<lA Uniio e 
Indt:ttria, lato 6, de ftl!\ orgllliboçiio e ::no:lliio!lçõos p~f 

· qae o•saoa·o aca contrato pril:li ti~ 11tó á uleim~ opora
çMo êl? &mor<l>ti<llo do L:mdret, !i.:erQo ""'!'8" ao <iimltor 
de~ll oompllllhio 118 todQa oo lllaleG, de : oclu ~:a dül!-
cn:ld~eG QOID q110 e1la te!nlutadQ, . 

· · · Ea, por!.:nto, lln p~çill: ln:uneteoian e'Il flUO m~ OCil ... 
looi.tão os acoiolli&lliG des.~a oompGnll.'n, p!U'a dirl.git' 
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aeentar a obra.q-:~e ·.e aoha promp~, Tejc-m' obrigai! o 
a dar nlgllll:õlill o:spUeaçõelc · 
. NiW . ~=do po~ ct!"lto fazlll' U!ll. 4isouno, 116M u.. 

nho' a 'f&Jda!le de, cem minhas paltwas, ptoct&rar ;;o~el.: 
mt in.llait no allil::l.o <Uoq~elleA _que o~t!o dgmdidos a 
Mgsr o "~u ~to f. oomp!!Dhit. Uuião e Inc::::.•tria\ m•s 
s~tê d95Cjo. que "' canHU'& poaaa for111t\!' um j11izo 
u~m da• prindpa~:nazl:íll!l que actabitO para as di:fB
cmldades em CJ11e •e Mha tua cou:paul!.ia, e qu& dillieil
meDto po<lem aer ll!ltlld.acl.u, porque a eoClpAI>]ilil Uwi o 
~· lndu&tria jl f6nn" 11ma logioiaÇic; ••n~ oontraros1 
teformu e m.xlillcaçõ"" i s for!ll!ío um c:odigo. 

Porist10 limiw-ms-hei, Sr. pnv;id!l!lte, a oonri~rar 
o· ~lltrato prillliti.YD dA Ol'glllli&açâo da companhia em 
1852; a pooiçio om qt:e ae oolloc014 a emprt>11!o em rA
ltç>io 11. e~~trda do valle .lo P arahyba pa::a o iutci~r <ln 
p!O,.:.Mis .!e Yinsa, e a obrill:•9à0 n:r: qne oe •i'> de $0 
encaTr~g9r da e_str11da qe Petropoli• ao Parahybs:, 
dono!e a.~ :u diíll.oaldadeo oom qu9 lt:ta. 

Em l85"! ~i-te a houTa ce o.presentu ao go;crno uma . 
pt'Opt)Ots et~jo fi:n ua co:nplotu o pe:l9C.mento c e m~ 
:nail)te•. F'=e levc.iio po:.- enthmia3mo, ~ll p~r ~mor á 
121mha pro.-lncia, o llne agora não discato, o cn<O .; 'l'l~ 
o·IDP.u !lflii~"m~to ~msv& oobre c. e;tn~.da do Ps.rahy· 
blm~, na qlllll o F:Qva!IO u província de .Minaa hB..:a 
cmpre1;11.do gnllldcs capitnea, <~oehau.do ·50 P.illde. hoje 
01lt'!acia c. pN.,:.ncla cmn tom elllp!e:;tim~, ~em Wr podicio 
c:>::>l'""ir o sen fim. 

A mina• iM~ e:tt, po~, ço:rplok.r o pco~,.m~nto dA 
lei d~ oooaemb!éa provincial dc.M<no..s .io 1836, qne ti-... 
cita por !i~ "-~tur "'l.neU.. prcv:Ucia oom !lmn cott~s 
ile roda~::. 'i'Hl a ocmmllllioa•oo com :l prt<•inoia do Rio 
d~ Janeiro, Oll p~l"' :o~= di.l"~~ dl!. calrs.da •n~ig~, 
011 por ou~rl' 9-ulllquat mais ocn~r.mi~mtO. 

No'"n acoSSliio l~ se sr.bia ctn~ a cs~r.d~ de ferro dB 
D. Pedro H {~ujo oontrato foi feito com nma ~c:~pa
:<lhia em 1.855) .:!.eatinaYs·ao a tocar no ....Ue do f>c;ra
!l~ba; por i~ o ®ntrDto félto ~m 11 comp.,hia tJuilio 
e .1:adt>strla nio po:lla ain~a dat4r!ll!.mr o ponto do 12!• 
Clotttro r.om 118,... a'trad~ pr~j~ta~ 

Toda•i • ic<li.G<r.~. se quo " comps:lhia I!Cria obrigada 
1 ~r cotldaxlr o a prcduQ~ 'lUe rumpOTta:~oa, oa pela 
•~trada d~ fftrO j 5. rutori!JI<l.a P')r loi, on po~ on~ quo 
foeaa ~ouUlllà.& por l).n.lq11er comp~nbil, ou ~lo g~
r.rno ger.;1 ~n p:ol'lllc.l\1. 

,Tn ~- poi!, a. Cml&ra qtte a orgarl!~çU d:t eomoanl:!!!. 
O'm•o e lndmtrla nn.q,11illa ~poor. t6\'l! h te P.ude !in:. 

Todaria, o go~en:<> neue contra\~ l'rimltiTo d~lm'· 
mlneu qn., && ~C!<l em U!ll!l ~poo.o. <la <ia nio ••tl•ouli 
~ oonatruCQio al~uma d~~ et!ttsdu ~>rcjll.:ltf.do~ C!llll 
mec9ao :111 ftl!o do Panhv!la, 11 compa-oh!o Uu!i\o 11 
huinttrl:i eerla obrlgsd11. !1.- proa~plr com au& tttt'll~l 
s~ Psmpolla, modlc:~ta non ~onve!>ç!IG. 

Por el!noeguinte, B ('Ompanhla n ~o ?odla clat" gra~:~ie 
c!ose:.vol~l<nento ao• !e;a t:P.bo.lbO!I, J)"rq_co "llmFrla 
llgtl•rJar a pro:!cldadR dr.. ro~li.tt!oÇltG donn• o:.tr•s <'li• 
tnd · s que davJgo ~CIPmUilioa: ·i~ ®Ir. a 101" :lo vali• do 
P:uabJ'bR. 

Em 185-l oon:.~~úiG· ae o a t:ab11hos lnntacml.cl, 
t:.tili•a.n~.a de algl1lls que jl rEt&9i'io Cl!:ecntneoa na 
~rincis a~ MiD.IID, ap<!n"-" toOmo ensaio pata formar 
Op(ots..-io' o olOlligir o mawrilll neocs~IU'io. 

D••do eutiio, a asa~mbl<Sa p•o'line;sl minsirA, ~ mestn.o 
o go,..srno da prcvincia dQ Rio de Jme~o, Qomeçtri: a 
teoeiar qno reo.lmenta na épo~a pr~Tista niia hs...,ia 
lli.'tn.d.s quo ~c eneontrl<.!se ~m a da oomp:u:.hia União ~ 
kdustri& n~ vallo da Po.rubybn; a, sem iot~nençiLo 
~ta~ d& o!lmpanhia e de motu·proprio :!a presi.d®chl 
ii11 •~•inoia do Rio de Janeiro, de ~ccôl'tlo <'Om o go
•emo ~rlll, eml3~5 pns""u noot~ onmors t~::ns g~T!Ultis 
dG ~ % M oapi\sl. de s,OOO:COO$ pn:a n •3t>ads qne a 
pro..moi- pl'Ojoote.•A da Pat.ropollo ao Pal'l1byi>a. 

Em 1856 a. anozr.bléa pro,incial. à.o Rio ilc Jouoiro· 
'110tou uma lei. pli:ll G ooastrccçllo da <li vor11a• ••tr~>i!as 
ds rodagem, I;D.I.ru 11.'! quaea 11 da Pet......,palía no Psril
h.yba, param qual d6ati:aava a g~tia de 15 % c~m ~
tu -tr!~s qn~ !O aohílo no oontl'ato, 11 mlj A g~&:~· 
~ o (!O'fllrDO S'nliL<li!í~iOIIOU :i % • 

Cro1o que l\Qjo nSo rssta a monor duvida (ãepoi6 ci11 
~laTAC!I.o qna 1~~ o nobl'El e"!l:·prt9id.ento da pro~in<!lc. 
do Rio <le J ancito, o mcito dlgo.o e ill:1D\rado ®molbairo 
bb:cs~:.) ilo qne t~c'llsto eoí"6l5 oom inten"e»ç;l~ algt1111>l>. 

cli\ comp&nbi• Uniló 6 :rDioatria; ~na não aóliaitou .-.. 
melhanle oontrAto, e S. "Ex.- o e:::"t!"lridli.b~ dsquella 
pro'rincia conoidmm qne a rompenb.1a, IIOftitmilo Smne· 
l.h1nta encatgo, pt'l!ato.va = ·gn.nda aerviço ' aaminift
;&a.;ão pnbliêa_ 

_O ~·· M.t.n•• FU!'<CJKO!- Serli int.enm~yiiOa.oo~. 
pmhianilo •s lhe podia dar o contrato. . 

O S11. F •auJu L.u;e:- .lWiro-:ne b mcdid.u prc~;.• 
· pa.ratori.os ~ra q!le •e *Il5Cg'"'...-oo meios de realisa:r ·:a 
mt.rada; •6 dopcis da votaw as llleaidoa, oetn in~-· 
~~o da rot::~~nnllia, :! 'lU6 ut&. foi ohac&da a enl>lon6-, 
sar-•e da obra. 

O Sa MuTlx FiiA~ollco : - Qa.o podi~ n!io aceitar,'
sa lhe não oon'tlene o co!l1.rato. 

o :;. F~u.rmu. LAGE ' - M~ "f aj :l v. E "li:. "\10 no 
(o()ntr!'to do J IH2 ficou pxQnota eot4 hypoth~o, ~" rom• 
panh1a oor obrigad,. a tr= a estrada ao !tio do JIUlei-· 
TO, L4;>oia403.J 

O l';a.. Lun C.ln<O!:"- E foi fundado n-cirl!o..>n• 
stmc~a qnc c ~~lvcrao oon.trutot! a. ea1.rad.a. 

O Si< Fuu:>U. L ...... :-sr. presidenté,en niiG 'tenhO 
hoj~ traçar rl,. dofesa d;;B netos da. BdD!.inistração ,a 
co:np~nhin !Jnii•J c Induatria, porque pnrzoe m~ q110 
.:om tod& 1\ fraoqn~.la niio reonci ante 10 !"llii;>ÇM&bilidado 
de!les, qn~::do mnnifestei em = é:o ~um.en:O pr.blico, nll 
retatoritJ qu9 tt.p~olen~i eoa secs ~oci,lnista~, qü.D.BS forlíQ 
Co cl'l'o• ~ommetti<io• p•la ,i;, o )to rio, ~ jnlg<> <f'..l: ::M 
poooo ·~~ so:n•s.do .do ft:git a Q<oa toapeu•abili:Ili<ie. 
(ã!'oiros "~o(odo•.) 
. :O ~a. ll!~ll rmto C.o~XNS : - E ning~~= ih e d.e•e 
i;Oml.!' contao :<!n;io o~· aceiOllistall. · . 

O SR- F &r.IIJOJLL L .. ~E :-Po• Gon!egn.íoto, O$llOÕri'J 
cl.aFUtdo• 'l"e t~m impngna<io:o paroocr da ootto:aihio 
a. iavor da comp&Db.il!o,- l!ltt: ocuceito,Mp&\iTiio apc:nu 
a ~inha coofua:l.o .... 

O S~t Mnn" Fu:ocUc;): - Tomll:noa por ba!c 11 
COJ:.fist!lo ~.V El: 

O Sa. Fu ... ulu, L..~~ : - .... o nõ.o apre.onf.átll,o nr
gatllon:o ucvc. ~ d"proú.rl!o t;nda o qna podia ser !n~c
r&'l'ol ~ cowp&!llria p~~:a :atton~a.r o• eno' i' oon:'euadcs. 
D~ ~ e&mara o ao p!liz. cne .nt:::lca preW~~d! OC· 

;mlt•r 05 IJICm aotoo (npoiiulorJ; ~ "(101' um !a.!.o m!titoJ 
au~pe~:iimeut<'J mo vierio pele !Ac\o de ter cioixado 4lt!ll. 
pootçln i:~d&pondentll da c:~~ A oomtt~mnal. q11a h\\'rilo 
~llM~•da dJo q lllll ~nuca da'fl& ter otlhid~ >'r.h benl da 
t=lllut. f~r•.11:a ~ !n~m.•• da l:illlh• fr.mUi .. ; por o11':to 
l!<da <I 11r0oi~ Ncu:lb<•cet q:1e, ape:1r <lD um• Mrie n!iO 
!nkr:nmpidll ® ei':C3, a CQmptnhilllJ!Iii'o ·J Indu~trill 
<l:!t8C:1ton u!DI\ cett'llda normlll «<Q:l.o nlo ~.Jte outra. 110 
?~''~ {nro0iafo• ). que oommugica dgl!l iulportAatBa pro~ 
vlM[ae do I~Dp!~io.e d10 qual I\ la~oa.a o o ®tDl:llel'CIO ~ 
rlot>s ll'U• 1aloiaa c.ilbem gnndo ~eSclo, nR ooo»OJ:Ii& 
doa t.n;""po~a dc1 •~In ~et-01'; J)Ol"'..AllW, ::!ilo ~g 
que e.ave<z"llh"r·~:o~ dessoa ert'()J, (Jf,.;cot apoi<ldo..J 

O ~"· P.o.~u. Fo~IEC.L: - !<ão h~ malhar est:ra<!a às 
t"Od!;g"" ~m t,d~ a Americs, netll m~t:lo na E~opa.; 
(AI' -·~d·••.; 

O Sn. FEnunu. L.o.QE:- O resul~do desse• erroa foí. 
sprowntnr·s• no po.iz uma osttllda quo !lil:!guem alr.d11 
conte.s~üu ~er a pr.meira no seo. gencro, ql!ll etisto no 
:r&rz e me•mo c a Europa, .nii.o por9-n• lá ~ niio po~são 
rozc:-, pai• tom oogonbtJtcs muno hal>ct~, o ~c ~ 
vi0%ii.<> oo que ccmtrn\tiio ~•ta; mas lXJrqua ua apoea 

. = q u.o M Mllttnllriio ""!UIIS aln.dn• de rod!!cg<l!I' •unaa 
eo uâc reconh..,ia que n "\'Sntag<llll que poa= of!llr&o 
-oe= e•tas t>tntdau não oon•i&t9 silllpfoJSIXlentc na fsc.l. • 
lidsGa dQ <i•r passagem a nm carro,, ::n•s •im c;n que 
o !!<lU t;ri!Çilt!.o amitta a mcnot d'oli v:;.dade ~~·ncl, • 
ilm qns "" ouns C!L.""VB& oo pronte:n :i c~dado 6c;!l 

p~rigo. (Apo odor.) 
Por ~u,~gui:a!.tl, tendo-se do exooutsr no Br~ ame 

e1t:ada. dnta otd~ll1 por tem!Jloa m~nl1tth01101 , ~omo 
oa nob:"' ci~ptltados oonhollt!m q_nG alio 011 da. pro~J~
cia~~ ;l.o RU> do Janslro e Mlnas·Ger.:.ec~ •••• 

O S~t. PA'OU. Fonsc.;.; -E tem boM por to=Ott 
61 U1 eort.:; po.nteno•os dl!l'u.nto a est:l~iY.> cbnye!a, =l,US 
o~ via<inntes diio·•~ quas1 o~mpro 11to.~lloll am!IQ Galo 
l8S9. 



Uô SESSÃO EM !2 DE AGOSTO DE 1862. 

O Sa. Fuunu. L.t.GE :- .. ;. terrenos que não se po
dem comparar com os das províncias do norte, nem com 
os dos Estados· Unidos, nem mesmo com os da Europa, 
não se póda accusar a companhia do elevado custo dessa 
obra, nem affirmar que houve esbanjamento da parte da 
sua diractoria, sem primeiramente demonstrar-se que 
obra igual a essa foi feita nopaiz,importando em menos 
dinheiro. (Apoiado1.) . •• 

Para comparar com a estrada da ~ompanh111 Umao e 
Iadnstria só temos a da Serra da Estrella, unica obra 
monumental que existe no paiz. Esta estrada, além de 
se consumir largo tempo em sua aonstruoção, custou 
3,000:0008, segundo me parece ter lido em relntorios da 
ptovincia do Rio de Janeiro. 

O Sa. MARTIIIHO C.t.:~~ros :-Mais de !l,OOO:OOOSOOO. 
O Sa. FERREIRA. L.t.GE :-Os nobres deputados sa· 

bem aue a estrada da serra da Eatrella tem só mente duas 
legues de extensão. Admittido como roinimo o dis
pendio de 3,000:000/J, ve:o cada legna a custar 
1,500;000SOOO. 

Demais, senhores, é preciso considerar a questão de
baixo de outro ponto de vista . Essa estrada foi cons
truída em época em que os jotnaes se acha vão a 320, a 
tOO e a 500 rs. 

O Sa. MARTINHO CAMPOS: -Os Allemães ganhavão 
1szoo. 

O Sa. FERR"EIRA LAGE': - Depois, quando se tr"tou 
de organisar a colonia de Petropolis, foi que se admitti
rão na serra da Estrelia operarias livres ganhando IS 
& 1S2GO ; .até então os trabalhadores erão ,e&oravos ou 
africanos livres. 

Por conseguinte, vê a camara que a obra monumental 
que existe feita á. custa do governo por administração 
custou, pelo menos, 1,500:000S )lOr legua. 

Creio que ninguem qnererA dizer que a estra".a da 
Serra da Eõtrella é comparavel á da União e Industria; 
porque o seu traço imperfáto, com curvas muito irre
gulares e declividades muito fortes, e~tá. conclf>mnado 
em toda a patte como nnti-ecouomico, porque as cur
VIiS e as declividlldea diffiaultão a subida, e impedem 
que se aproveite toda a fcrça dos animaes, não estando 
as cargaa em proporção com esta. A>sim não succede 
na estrada União e Indnstria, onde os animaes que 
têm força para carregar um c&rto numero de 10rrobas 
aprovei tão- a toda. 

Irei bn~aar mais um exemplo em outr!! estrada, a de 
Mangaratiba. Sei que esta estrada é muito b3m ccns
truida, e que está pouco mais ou menos nas condições 
do traço da estrada União e Iudu&tria , se bem que a 
declividade seja de cinco, o que nesta não se admitte. 

A estrada de Mangaratiba tsm 3 on 4 leguas de ex
tensão, que, á vista dos rela\orios e balançGs, cn~tárão 
2,~00:000H, sendo por legna 600:000S poaco mais ou 
menos. Snpponho que esta ob~a poderia servir de ptlri·· 
dade para a da União e Iudnstria; porque conr,trnio-se 
e.o masmo tempo, por empreza, e teve a infelicidade de 
tambem commettsr erros, comqu;mto os r>sultildcs 
desses ert·os produúsSIOm menos danmos do qu~ os com .. 
mettidoa 6 ln obras administradas põb goveru~. 

Se tomarm,:,s a extemão daeP.trada União ein<lustrir..; 
Eé atteno:lermos ao terreno po;: ella percorrido; se se le
varam ainda em linha de conta aB 14 impr;rtantes pontes 
sobre rios caudalosos, inclusive a do Pouahyba, que cus
tou roeis de 4S0:008S, pr.rece-me que a vantsgení estará. 
do lado da .)ompanhia União e Iuiinstria. 

Eu peço que se comp~re a ponte sobre o Parahyba 
com a que foi construída pelo governo na villa do mesmo 
nome ; segundo consta ele relatados da presídencia, 
consumirão-se nesaa obra 20 annos e soo.oooa, sendo 
ella aliás menor do <J.ne a da companhia. 

O Sa. MARTHmo CAMPOS:- Qizcm que é melhor. 

O Sa. FERREIRA LAGE: - Nno r.ó~e estar isto ave
xiguado: basta dizer-se que é de len·o fund.ido para se 
conh"-cer que não tem todas as coni!i çõe'l de segurança. 

O !3n. MARTINHO CAM•os: -Não é tcda de ferro 
funàido ; tem algumas peç:;s de f.:rro batido. 

O Sa. FERREIRA LAGE: - Mas em fim a differença 
dos preçcs é enorme, tan:o mais quanto os salarios que 
se paga vão no tewpo em que se comtruio a referida 

pon\e variaviio eLtre 500 rs. e lS, ao passo quo nas obras.: 
da estrada Uníiio e lndnstria !e elevirão a mais de 2/t. 

O Sa. Mu.TIIIHO CAIIlPOI: - Qtando se fez essa. 
ponte tudo j i era caro. 

O Sa, F.!laREIRA LAGE :-Como dizia, se compararmos,. 
o on~to da estrada União e Industria com o da unica 
estrada de rodagem feita pela em preza existente na pro
víncia do Rio de Janeiro, veremos que cada urna legua 
daqnella e~trada, inclnsi v e o grande diijpendio feito oom, 
as 14 pontes já. referidas, com innurneros pontilhões, boei· 
roa e canses que se encontrão n11 sua extensão ele 24 K 
leguas, esH importando em 400:00üS. 

Pensará. a oamara que é só o dinheiro despendi<lo nas
obras que faz elevar o seu custo a este algarismo? Saib&, 
que não ; e se convelicer! á vista de um destes doc'!-
mentos, que tenho presentes, e no qual se patenteUL 
as diffionldades com que tem lutado a companhia. 

Em um officio que em Julho do anuo proxirno pas~ 
sado dirigi ao governo, eu disse: 

c Os males que wabrunhão a companhia União e Iu
dnstria nascem da exignidade de seu c"pital, 'lli-e a 
obrigou a lançar miío poremprestimo de capitaes alheios, 
e da exignidade de rendimentos considerados em relüção 
á avultada som ma que está empregada, e que tKig&. 
nm &erviço de juro e amortização tambem avultado. ,. 

Assim, desde a data em que se começou a executat• o 
contrato pr.ra as obras d'áquém Parahyba a \é 30 de. 
Junho proximo passado, a companhia tem pPgo por 
juros a quantia de 2,069:6668000. 

Além desln avultada so:mma de juros, que tem sobre4 

carregl'ldo a companhia, pagou jornaes, cujo preço cada 
dia se ~l~vav2 . Qtl!mdo teve de dar desenvolvimento ás 
obras , esta vão tambem em andamento as da estrada de 
ferro de D. Pedro II, as d~t estrada (\e Mbngaraíiba e 
de outras ~mprezas particulares. Esta d~mand.r~ do ser-· 
vi )loS havia de influir neocs~ariamente n ,·, taxa dos sala
rios. 

Sabem os nobres deputados que na construcçi'Io de: 
uma est.rada os Halarios entrão oomo 9tl0 do s<:n dis~, 
pendia, J cpre ~entando o muterial ernpregRdo o valor 
s6mente de l / lO. Assim, é claro que o preço (le cad&. 
legua de estuda depende inteiramente da tr,xa dos ss
larios, e subirá na mesma proporção em que estes al
tearem. 

Q•H ndo a companhia encetou os seus trab1.lhos na 
secção além Parahyba, coropromettía &penas cs capitReS 
dos seus acciuni~tas. Se acaso não puclesse prowguir, 
pen communiol!r com o lítoral, não i tia á vnnte; o qu_e
p oderia aconteeer seriu g[lstar , se o prodncto de umSl. 
ou duas chamada s, e fiear perdida a despeza feitu com E: 
obra, como fidra o dinheiro que a p,rovincia de Iúinmo~ 
consumi o na estrada elo Parabybnna. Essa perda mon
taria de 300 a 600:000SOOO. 

llf oR, desde que teve de dar m!'.ior desenvohirrenb 
aos trHbalhoa para a juncção ·]as duas linlws, d8sà~, 
provadtl s insufficiencia do seu capital pura ao otml.s. 
que h>. via emprehendido, o governo, para anima-la e. 
prc,segnír, não só ihe garantio jnroa ao c~.pital ile 
3,000:0(·08, como pôz á. 8Ua disposição m.n cn dito àe 
1,000;0008 no Banco do Brazil para executH ''! sEcçãCA 
de Pet r( palis a Pedro do Rio, a compa!!hia , á vista d& 
nm des~jo tão claramente man~festarlo, deu nove e maiol' 
impulso nos trabalho~. 

Confesso, Sr . presidente, que então corom~tti nm 
gr,lnile erro aceitando um contrato, que eenrlo, como 
disse o nobre ileputado pelo município neutro, tão entroso 
á companhia, só aproveitoulao governo. 

O Sn . MARTINHO CAMPOS :-Apoiado. 

O Sa . MAnTIM FnA«Cisco: -Não apoiado. 
O Sn. FERREillA LAGE:- Talvez o meu eno pro•, 

vie5se dessa d~masiada confiança a que me habituei 
na vida commBrcial para com as pessoo.s coru quem
ttate.va. Cor..tratei c,om o governo san pl'evenir todas 
a• hypotheses: em levado pelo enthnsir,smo, pelo ~c
s<jo de executar alguma consa que me pareeta nttl. 

E sobre a utili<lade não me engan::i, porque ningnem' 
a . contestou ~;in<la; as accusaçõ'ls têm versado Eo·b1e 
o custo da obrR, sobre os erros de contratos, etc . E eomo-
63ta utilidade está oonseguida, como o publico hll. cle 
continuar a goza .. la mesmo depois que a estr11dade iene.> 
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de -D. Peliroll hgnwrchtpdo 4 eStaQio- a. Entre-Ria.,. ·· 1 
:nenbuma oolllider~ menoe a Uanit..'l'tl perda dos C!I04 

~~ ~- 'J.'IW ~corr3tMo pata ~ utili- . . 
. _A eatrah O DI&. e Il!dll3tria 6 <' -lhot' nm~al da 
.mtcla à ferro de D . .P~U, aquüDJ.op6<le dilpoo-
ur cam!llho. bem c:osutroidc. que <i~m t.raolito duran:e 
todas 111 ataçl:iell }lórq11e1 oomo 6 a.biclo, h& oiDoo ou 1 aeill me1es ® ·IU1IIo em· qu9 as copiona cbu"u illtu~ 
romp8m toda • riaç!o re~lar por 1111SU o3811liuhos Ollls-
ao. em ··bi.D\'I; o q-ae pre1udi~a n:lr!lodioariiWir.nte os 
btar.u•ee d.1 um& lülha fHru, que nc~~i~a contar 
aemp:rv «'D:I11DI trlo.IUpOtle ~o e regtlht &funde l<>r- - ·· 
Sl&r su.· deo1>e&e :aumcr. 

Noio qu~r ~ q_ue to faç;õo caminhos <Jic!.nu. ou u
ltl!lea p:ua 11 eotrada de fen-o de D. Pedro 11 ~aesl\ e'

. \rada CO!l'ttalda pela compsnhiá U'uiio - • lnõu'tria; 
t1::1~~ :..aim q~;cdndn c :umo ;r.LS&.a? <Uoclareiq11e cen
li.nha n:cdi6ca: o <>laao da ccmtru~c d est&a ~trads! 
da rcdagatxl, porquê c SUD que a oo:lpllnhia CUII1lllette".l, 
e qs1 o gcnrno partilli&'O, oo11tistio e:n cblermillar-u 
g:-~.nde l .. rgr.r .. 1>au. ellna, q':lo na ::cndlçiles dQe ~er
ranos por on:io tim da pauar a!lgm~=~ ~xtr&ot~in1· 
:ri&~nen ~ " c1tsJX!:s. 
··Se umt.~~atH.-ia na.llll'gnr:~. d.c 20 palmes da lcit~ ~tá 

na ro.zi:o d~ l/!0 <W ç~~o, !I proporçy> qno elltl"a oora I 
as Il)ODts.•hu o tmeaos onduls.!za a dezpen .,-ai êr~s· 
«:~do b.o:rivelment", a o trafct> que por o:-a t~n:oJ ni\'4 I 
é t!l!quc exija m:aior l&Tg:;.re da do 20jlolQ()t co estr~il.& 
par;1 oa e~zontros dos \'Cb.ittks. · I 

.Aa:J:n., e~!!lo di.,e, de~Lvci qual o modo pcr4' CIU-' a 1 ~mpo.nhla e~end.ia devet coastrnir <>MI!<5 camlnbca, · I 
. 'in•r para 4 =cdogtr.>, <;,tl<r "'"a ttÜll.e< ele íorxo sernd.o, -I . 

por anim:.w., lote ó, <l.t·lhoa lll.tr.Of ltlt(llln. 1\8 a 20 1 
p•l:no~r. e m.C<iillcar ~ !l6u traç~;<lo ~~~ant.o >lo d.oclividado · · 
e cu!vu;, aiim. ao 111! ClOn~tsair :::ruor tomma ee n~- : 
c!aia co~ • ma,~~:a o:~. nteoc:r: àe9pcza. 11 

Sr. pmidootc, a ooe~pauhla Uniiioo Icdt~.~tl'ia nScl l:ltll I 
~6 com su di C!culd~dot provooi~:r.a da a~ra~o dt~:oida 
que a 118ll11s-,lt~~aaindano;,l6roour.Cilt<l com 11. ctc:!.lsez:do 
rooeila, pro'ltaiect.a d1> f.lta i<> CJJIJ. Todo' Kb~m qc~ i 
ha êou 4::1!105 temot tido mie colh!liw, G umJ. e!!!-

1

1 

pro:•. tnontad" oa:-a •~rrir o \ran•l"'fl~ do n:.~• b.'a <'0-
lb.eitA, oç11u i!a do•• ~~ro~.ça foi DOOnlcda a lJJ>iiio il 
fudn•tria, te<a ti <lo a iaf.Ucidad~ do 'ftlf J:;nmdu par:o -
do 11«1 lXlatotial ir.so:ite, pcyqoo 11 a qaaatid&do do oafé • 
l!ltporõado .iae p~olinOi!lll do blinll! o R io dtJ">circto::..- j 
.11' rc~=:ida De&ltl !!eis m~cs a menos d:1 <ifJinla psrte, _ ·I 
porqallllto de 2,000 ~~ q,ue rt fllllna o ttatupcrte 
~=à~ dla, . schs-se r<à.tllli<io a ~o à ~c.o, o <j,U~ é ~. I 
oo:to uma c.iY•rtu\'-& enorme, A!o!G> <'!J q ue1 ;mass~ll.Ddo 
o prod.uato a tr.u1nor:.:>r, tsmbllal ~lll ~Cilt~ tildo 01 Iil- I·. 

Celta da ta:r.a é!& lianeirao, com a q-c:.IU acode ~· cl~s-
p.;z~ di COIIJ\trVG~~· ' 

Ort, se a No:oita de ttun~r'- deixa a comp•~!a I 
tCln ul~""?a :io reonlt•io d.lln~a par• a;;ti&Wer ca 
Ollc.ll'!lO~ qu• ~ol>cc elh• Pf&<:o, ce a ta1:a de borreiru, 
eo3peciaimecta appliuaJI.a $ eoASCll'l'll"" d~ estr~da, cs
O&S>osn-lo cio m3Sill0 m o<io>1 ;l.oixa tnmb= uefioit Da 
conta da canaen»ÇiD, w •o podeo>.\ s co:opaobia oo:oti· 
nuar a preJOtar ce ssrvi~'<ls que tod.on rOQOnbcczm 10111 a · 
çam!U'n co~c<dur-lho o sllXilio r;:u é !'llplo:&do1 

A cot>Jpnahla, ir. pre3id(glf'., àeve continuar s existir, 
aindll que •~ia 66meute p~a eon.~P.na: a. eatrads <;ne · 
oomtrni~, ~-qu~ ocm nma b~n co::serv~çno o eom a& 
~h a••• pmodioss q-..e ~mos, a• obrM c\Jcgart <:5 •<> es· 
t11.J<> a.~ ruint '\lle :fot016IIO>:i.!XIQS altul.a h 2 -pouco llll co: r~ 
da E•trella, qM M: nrrllinou oomplo,nmcn:c, n pt>ntv do 
govoruo da provin<:i.a ~cr !orv:;do a di•pood.cr :r.uit.Q di
nll~iro. talw: maio do 500;0üQ5, o n3nnl " ~a!Dar a 
oompanbia O!litio e lndusttin c di:u:·lh'l: • 'l'oDlo c~ntn 
~:.>sa_a sarra, cn lho oou oosa c•pital de 3,000;00:>8, in

. cotpore esoa &31,nd' I\ dt\ Uniii;;_ e Indu~tria1 aoO!o :3 
~Jus qo:e -»ell:\ paga o publico, eomtãDto que o g ;;van:o 
t~ito te::be ms.i~ na1B que vl!'t oon:. &tlll conseryaçlic e ra· 
pnraç.ilo. • E :~inda eonced~n 191>,0008. pnra 11 :r~cO!lD· 
truoçiio, o C:'Q.e Dü~ ~· ào<~ ooD,iderar como _f &vor. 
. Otn, aqni llo q ~e o &'J"Cillo ::Jiio lialla podi-io cou.;ega.ir, 
porqu~ o deMto esU >ó ec entrog~~.r·ie a conS<::rvnç~o 
n qacm 11iio tem interssso "'-~ trana.\10, o tllevndo ulli· 
CRlllim·t~ pula 010poculaçíio, coos~guio-o_ n oompnnbi:o& en· 
ourog~11do-so dessa reccnstrnc9ii1'' c donlcgo um o prov11 

dt Ef.Us!llo, ~~~~~cl!l '-"' pablloo liiDII. .uaaa lllliei.
:ramate ~· .ia qcli ~blll; ·apear das ohnftl 
totrmcl- !lo lilll elo lln.!IO ~adó rri>w!eço::; deste;._ 

_Xuaio \ra8'> IWJ, Sr. ~dente, _pais mp&Dd.- • 
Hni90 da oompnhia, .,._ i6~te pcà mo e::ucnll11 
da Qll~ U a .. peaiiB. CCl!l a, 00~ daa .. et\J'IIdÀII1 
qu.er QO (1.1'1'0> q11tr Ü ro.!Jif!em> elo 1-JII'O. conata:a!n; 
;.:~e al6m. .lo atraso oallfado ptlo tranli to, tcitloa 
&odoo ... 8llllce eew. -1> o a 6 mczae do ehut11, a q:~e na.!.• 
realate. Portanto, q':!~ !uj• ou niO meloa7 .Sneeea&ade .. 
lançu miio de toclot oa recunoa p&B ter I!I!U o~ttada w. 
rnelllor estado àc oo~~~: e se.o nio ettinr, o b:!\
!cgo Dia póae wr f~ito ocm a f&eJ.1i~de qne connm. 

Sr. pn~eid11>te, o uoble dPptabdo !él.s~or da oom::1ia-. 
aio toccu <>m ~m •••umpto a ctu> aú praten.clia -<lBl' al
gum_ i!oMuvol••:ncto, ma.• po!!.eo ae~tetcen!.Ard ao que 
"" awe. Como =• da:; pt:).-.. dut& ~cido alJÇL~ 
de jnros qoo camsio a; r.ofce:o da eocpllllhi.l, :fW o 
hi• torico do ampn!atimo de 6,000 .OO<'S levr.nbéo Clll 
LoDdtea pars a compllllhia União e !Jidw;nia, . 

A c~~mafll &abo qne em l8Sil •otóu-se o emprcttimo 
do d,OOO.OOOS a favo~ d,. romp&nb.i!> Un\m Q lridaotrla 
com. c fi.m de pagar 1 ,oco:GO~S que j l ha~liio · •id~ t<>~ 
tndo• por empre•tiln~ r.o bllnco ào B,-a:ril, ~ ~,000:000~ 
pcl~ omprosti:l:~ &ll\orioad<> pdo JI:Ofcruo com a su& 
fiJonça, qa3, u~o pol®do sa leTanta-ios Cór~ <!~ p~i2, 
wrq11e :>Õ<> cotan n• concliçúJ~: da ootrada de ferro da 
D. Pd.ro li, &pellM ""b:-e 8!1:1 fi~nça põ>e ~mar di~ 
nheiro om ;~lsnni ball<s:s do Rio d~ J:u~ro. COIII t:.c:: 
p~em!o um pouco a.l\~ do 9 e lO%, o cB 3,0(10;00~$ ·~· 
taotc& '!llll s~ cal..:;a.,. Il""sa é;>oca, fC o cmpreotinla 
!oau r"ff!in-!o . immodiata!llcnto, crio d~•tinadM ~ 
"c:;;bamo.:t<> .'!113 o~:.u. . 
L~gG qM passO.:. ( •I• iltl~ristç:io . C1l p roet<rei en.: 

te::. r;cr.me com....,, SrG4 ~W.Utroa ê:a fa:;~il.:tu c itape:tio
1 

deMOr.&~r:.n~o o necu~illado o a oon<etúcnclo de on roa
lizor qtumto utoe esaa ot~~prutimo, ·pc:').ao c~!~\~ s 
accrtu_c &olllllln.de jutos qu~ B ~mp9nbia !l~r:r.~~ p~lt:O 
quantiea roed>:das dos bav.quelros ; e. o!i'ored um meia 
que. sa-ia !,cu o IICQita~ol naq~alla oe~a~ii\o, . pcrqt:~ 
~J\'1111. qno.:n se pro_!O:l:e.se n aCOittr,.Go p~~ apoliel\3 da 
~n:o• Jo S % (nc'-!~ \Ct!lpo as •poaou estc:,·ii<> pouco 
•~ma. c!o par). 

_ · O t>?b:-o mi!liatrQ do impc~Io em Ser~mbrc ca Cal~bro 
da :l$.;9 dEJClnrou- ::~e c;,ue o m~do d& ccntrallir o oo~
t imu Qr!l ~·utiio do ~?cmo; por c:onseq: t n:ic, q~~ ~ti 
lmTia. de es~r pelo q~oo o gillornc li:.eS~c c e~~teades3Ü 

__ ~nTani~ntc, e eu :1ii.o ti<o r$1lledio scnüo esperar. 
No entanto,lõêtn AAber <J.Ud •ma a. •clcç.~4l do"c ~rnp-..e · 
·t ime f~itc f~ra do palz, o gov~rno <!n!'J:l~eu dr.\--or c~~s.-· 
b~!Gee: as ccr..iil'~:a palGS 'i!lliil& ·!li fAcdtava·á o:n:pa· 
!lhia e5se» 61000 ;~00$0~0. , . 

E eoJ.tfC:tl di:er que "eesa1 C<lllillç<le$ foi l'•tionh<i<~ 
quõ O •OCvlÇO do emDre•thno ataria 9. C&Tt)~ à~ COlil
p&Dhia, quo inloli~lllento da g&unti&s qnG rec•bi11 :lo 
go~crno g~rai 7 a dca du provinciu d~ ~ü1a1 o Rio da 
Ja::iro, :aiio pwdi01 hne:- !- .o:D:;~a c~~il·ale!lt~ iq~el!• · 
serr;ço, J)Or isto que tou• aa ,rsrantlu apc:o;u ~uo o 
prodc~t? do 29J;o&26S , illto é, "t % ~~bro <. ,1~0.o-:o~, e 
!:à~ atbro G,COO;OOOS, como erraca:nrnto Ell ~t:.p:,>Qe. 

N!ie quero faz~! o injustiça n niOgt!O!':l, o muita menM 
"ó governo, dQ suppSr qu 1 os gonr::lcs s:n ta~; o<"c:a. 
'i\lr$ p~oo:uiio · fa:o~ ::tegcdo c~m queill <l~!)~cdo do fa
TOre• 011 oultilias; tod:tvi:t. a TCrJ!nde ó ~ .. ~ hs uma 
~ndencio. pua •a lir~r o n:!Ql!lor retultRd•) p~~•i <cl ca. . 
ooMsii(o .C.e se fuotc:o es~e1 co::.\rato3, qae~ fC ttl>to d~ 
dinheiro, qn~r de rodvilogio~,rn>~oao ~.s9!1D, sem·og g~.
·"Crn~s o,ue:orelll, nova.• d!lli~a~dll.des pr.ra o fuh:ro. 

O fsoto ó q110 <leixou-ae Je fazer o cmprcstimo da 
6,000Jl0(1,1! em ~ooli~ e;n Outnh~o d·! 1~5~. 

Tr11lou-so do f.Õzer cseB G:Dp~stico em Lo11dr~, o lt. 
co~np:>nbin só pG;l" :e<:@bor o r&>t91lto p~n 'l"!l" c s~t1' 
c::ed~= em 0:1tnbro oa NclO::>:!bro de l8ô0. 

N~te, porilm, "oamars que n5o foi tó c; t u ~ dilli~o.i· 
d11d·~ c~m qt:.e a compa:uiún lc1ou; foi ~Rmbe :::~ c f•cto ~~ 
ni'io poanr p~cr "' ob~llt> e de co~lmu;.r :1o toz:ar 1!1· 
nheiro t. um hanqooiro qu~ o oi!' o:~~"- po>r cc::ot• desta 
l!lllp~ !timo ~<> jaro a~ 9, 10 6 1l %. o~ufor.:n~ 80 11~
gua u a. ;>raça, ~ ItlCol>cndo a comp~n.l~~~ q~ m n~ ~ 
d.o anno d~ 1860 o p;od.:loto do empr~•~i!ll·> c<>n a obn
gaçao de pAg~r ~juro daoda o !)rimeiro do ~lll!~; O.;u 33 
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~~de um paglllllonto.Mj!lrwe:a,t!laplicll.t~-"'"'-ber, · 
- Londres e 1108 · taaq"Cmros do Rio de Jauwo. ·· 

Foi úm donpo!ltl'.~ento com quQ a compllliliia abso • 
1nts=><lll~• nilo oontan~~ Ioto ~io ~~agmol!tn a despe:a 
b ju~oa oue oobtee~~rrtgiio r-· eowpanb.ill, " abeoner 
1IJI!:lsoa;mi àe capital pc~n o .?"8"lllenco iu~al da& 
~·:>t; .. adiliDtac!tos po• IIIt1 ao ..... ccedo- qlltl neata 
li~uidoç'\<J tico~ a dtM><>bor..o em ml>l& .to SOO:OOOJ-

. Pareca-me, Sõ. \'reridB!!te, qns olgutDIID d~ -· 
çG:l'l qao me :e.:~~ Bldc õirigida8 direm reopeito i. minh• 
illlpreYidencia, talves, de n~o ter parado u obra• qnando 
aquella l'!lCar~o falho a. Cenfes•n que ae &OtiO eu pro-ritMO 
que ~ r«JnlttJ~ o cHificuldadot po~ qne ~m ~?SS••do a 
em~a !Gllsem como 1a.n siclo até aqni, na realidade 
~orla a pena t.er ;>arnclo com ,.. obru :>"""" <><>0118iiio, . 
11 de~.~:~ qus o go"'rno reoollllic!orssso u qu'll!~,e ira· 
""""'dos mm~ pl\tlto c<>ne!nir a eatrada. . 

· )!:,.. por ol!tro !&do n• &11M:ttola du cama•M, ~ que 
o go•-v:-no puà.._ -pór ai tomu um• ~"b<raçio, p~· 
Cl!ll· me qlle, e~wo.o oa h'!lbalboo desenvolvido• wn tão 
lar ~ta •~a, parar oorn clleB n~neUa . o_O!)aoi~ sGria um 
grào<l.e pro:j:~~ .. Por'lue er11 pre~ de~p:-<llr ~~a tta.b~· 
lha!lote$, o que 1111porta•a Ulllll duorgan:.sa~ da &(!to 

~;o que oô traria rleovantagtt.o qua11 ' 0 ao pl1ltcacuo 
ec:>tiru•~ • ., thlb•ihoe. . . 

Na ll>tU.or ~"" í& oo.téndi -q.,o ulio t:>e !alto.nob ole· 
l:IOD•tr•>Üt-• c!o ep~ <;_aa o goT~ da-.!1 " "'-"'11.5 ~· 
fcrç;» jlll!"• !our ao !ia> ,..,~.obra, 01r1 chc~.., a Tt:o 
ao por Dlinh~< p11Z~ Wllj>l'll!(ll~ ~ ki:imo rocun:o do mrn 
~~dito p~rtieubr pri.rs que a eatrada !o~oe ccttclttida. 

Como j:l di••o, na ~wllilc:ll dns can:a;raa, não !lO• 
d(lolc!o u gorernrl wmlll' medida algmx:a per ~G &e achar 
s ntoriudo, entendi :m~ C!l!n -o.m t>anqneú(:, c_ sob a_ mi • . 
llh.s reopc~s~biliciad~ pe<ü:U, '1"" Io~o&e "" ftm.lot 
J>TI'cloO!> i'VtL que A Obt'a .. \mr:>iDUte, pc>rque t=ÜAJ ella 
~o con<iderlld:l c!ao.tilidad,e publica, niio era potóiTel 
!U)>p<Jr ~uo, d.epei• citum ac!O ;;t_b~do pl)r.mim na 
m!J.hor boa !ó, lU UÚÍllll'il<) ce IliO dctnO~&r a CY.>ncl~illl 
aae~ :-rada, t.erill a.llando!lll..:o. 

l'or coD.Segtlintt, a~é oarto pclltO Jl<leiQrei a BCCUia';io 
qa.o tlglln& me :~til ~i.~igid.o êo ía:prqoi_dc-~tc, do faail, 
ala., 1'Q:q~C i<liol~mon to:t c:ç~lll or,íf,c sou c tt: e =o 
w prm~U~o :rat~ <la tninhA individr...UdodeJ ddxue! 
i~ ~e puta, e a6%:1t11te ttlltarei do int~~ oa acclc· 
naa.o. . . ... . . 

· · A cn:nani, 4 rut~ ·d•• Ta~:>~~& e:tfC&:u d5 utilidade 
da obn, e do henoticio · que o pubJ.i,'O eat' ~lhet~d~;>1 e 
~Xll•idertWdo q~ os ~uu\a«lre& 1liC. ti<atô\o ctn Mira 
III~<'Uln com cn coftoa pn":llicoa. ncr:tl com. a protecç6o 
·c;.ue lheJ !.o "C !ià.o coco,•di.da, c •i~e utticamen:.o real!.ur 
;, pt:o..• .. mt:lto c;.~:.o $~acha co::ect:.tado, •rrocia,~a em auR 
aa"edaria utu ligeim obs.nra\-il!ll quu !•ço ~ ontru 
:a: !!o& p:aderoll-' jl •pro&Ciltadu por algan, n~b:w 

· l!f'P!!C.dos, 'itle nn::csro011to c!i-.orgem qu&ilto ao moào 
prat.ieo cio ulw:: ea~ ane•U\o, tll!o\'ft!:i ClllllO lhe -oa-
~-.Jr r.uoa•~l. - • 

E nil<> dsujiUldo po: .m>Ai• tempo domorb-mo nMtg, 
dis""•siiD por so aehar a l:ora mai~o a~•:u:tad4, concluo 
811t::<-ga:~~o a oa .. aa d~ oompõlllhiA Ulli&to h Inci.,..trüt. ' 
cliac:riçiio e juetiça dto c..tnar~- Dooici• olla oomo fi:!• 
:Cn:ior, atrta à" quo n~i~..,; r<:tig<l&do & I!Cnten~ .que 
!'lOierir. {H ullo btm.) ·· 

A dü011ssiio fica ·ac!tacla pela. bora. 
Dada a ordem cl.o ai3;·l~vanta•so a 2es~iio ás qust-o 

.horo:. dt. tardo. · 

Se~sàO em. l 3 do. ,\{:"O!;.to. 
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S~~r.t.uuo.- E.l>)>'dimts.-Exlintçllo de> d.,.uo dct pro. 
(1uore~ zub.HCtuto: cia.r /act~IGadel mt~ictu c!o Imp1ri0~ 
- Ord1lm do di:l. - N<>m<Ofl!.~ d• ""' o,',-.cial v~<> o 
:tcrt(llrio da C41'haro. Ob'ertllÇ~-1 dot Sro~. 14. H.:~~w· 
J-tira 11 Pinto Lima. Ap.'H"ot:nfliO· - L~ccnça o c~t-lo; 
lt11p,.cgado$ p~bltcot. Appro.>o~o.-JOJr.cçao <I•• bon· 
c<lk. Oô••n='~lln dc1 Sr1 • .irfa,linho Compo1 e Parcnh~~ 
J.fJP>·/X!aÇ/lo.- .Aõ.1ilíool l<poradcl ~o <>t~01lltnlo. o;,. 

·""''c' ~ Sr1. Meorlim -~'Nnci.lco, mil\i,!lro dG ORri•. 
(llllfllt"G1 Sololhici ~ Brand3o • .EI!(ttr.11Riftl.?. 

. . .. . -
A's Q~W~ll::rcuttu qu.nca~rolíllbi, feita r. olumu1, 

I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 

4a.h~DdO·MI ~OS Sft •. 1iJoonde··ae C-llrlai' 
gib!l, Pm;~rll Pi~to; Vieir& d• Silu, C•l~, VWelc 
TanrM, ::;,.U~t,hiol,J. a.. Allmoo.r. J. T!ib.dt~NL--.·,V.c'.l>oel 

. Fnrumd••. Siqueira M~~~>des, Pwh<le, Couto, Roarlgo 
SilTa, Pedro Moaiz, Tettoira Jullicw:, G&ll_lericto, Beii.
j1Unia, Silftua Lobo, llenrlquee, Carrio), M•rtil>ho 
~' :O!!ldanba V.ru.ho, Feala Saotoa, M".zW!t 
Fran!!Uco, Espinola, Ferreirs Lsp;~~1 Feneira <la V~iga, 
Jalfollldbe, Lima e Silva, Clll1leiro de M~ndonça, ?~~o-a• 
u~, Almeida ~'Sergio de :Mace :lo, Figueira ela 
Mello, C"'-ar, I.ttiz Cmrloa, P1nto Lima, .Jnnqueua 
Fialli<', P.r.nr~r. Fru.oo, N~bia•, LI"'& Dli~L?l&, baréo da 
.Mt.tlá, ::iilvino CQn!C&I~ti, Fln.ey-, Bttlldiio, Amare da 
Silvain, B•r~llcs, M4!Uo .-ó':ln<'D, Paala Fon..~ea, Fiel 
de Carrslho, Canulbt> ~. F. Oeta-.ia!>o, Con-~ 
ck OW.Oira, Pinto d11 C=pos. Ccnoiro da Ct1A1ha, 
BandciTa ~ M~Uo, Leandro ~n, Ce:los da Lu, 
E,peridi;io, F~usto, Podrei!a, Araujo Lim11. Mlllles 
Gonçalv!la, Araglio o Msll:o, Mello ~g~ e F~ 
V"~ a, ~bl'e·lll a IUslo. . 

Comp=oczn il~pois "" Sr.. Lllm~go, S<lnza. Mende~~; 
Les•a, Pauli:le de Sou.za, C:Wiba Fignoireio, F:oe1 Bax
reto, Epa:ninon<lao, Belern!Ca-.alc&nti, T&VJ~cs Bulos, 
'r'ih«tio, P4ti <lo Mencicoça, Feru:1cles da Ct:ll!>.a, su: 
mra da ~Iot"'.a, Feli:t. da CllDb.a, Danw, Btêtas, COsta 
Pinto, Tono•-l!cme:n, Pereira cfa Silm, Ol.tcni, Ra
poso d~ C:u:l.'-"11, C. !:fadcr~ira, Si! 'I& Nnn!ll!, Parsnn.· 
~tti~beiro _ria Lu::, Viria~, Cr~~Z Mnch&cio o C. 

· Faltiio cc:n. partioipn'(ilo os Sn. Ga.ma Ce:qutils, 
C~::.di! ilc .ibej)8tlliy, Horta. Ld~ ela Cunha ' Semi 
C11me!ro. · · 

Lê~to o apprlr.a·oe " aet;a da. ~tec~l.e. 

. IX'!t,.cç'io .. u. eu"" J>Gt t>J.onnout s~• 1>~ 
F4e~uu.::oas Jn:J>IC.U 110 ll<I'J~: .. u~. 

O ~:&. 1• SacuuJJ:o, por a.:Uco e:q>Odiante, p:rocode i 
bitcrs do Gcgoi.nto projoojj), que o julgaà.c cbjedO elo 
dolilu.•raçlo, e •'lli ail:::pti:nirp~ ~:toar na or<.lll!Xl cl~ · 
:t'abalhoe: 

« A &NC111b!~ gc=-1 lcgWa~l .. raoh-e: 
• Ar~. V Fies u:in:ta a claAõe do. pro!ellf.O~ 

t~bttit~toa à.a tn-bM a.5 faeulà.t.cie' :n~di~u do hnpmo; · 
CClll~a~oli e6mente es ~ctt!:IOII, o~jN -ragu niiO Ktf.o 
mai• p:'e6nohidae. 

• Art. 2. • E:s:tinota ·a aotwü cls~MI dcs profes~ares 
~mb•titut.Ga, todo. ~ quit.l~!lllt ~ag!lo de lent!! ~thMntioo 
que na• ftt','lat l<l eu~r tómeDt' 801''-~ehl@ me3iOAta 
oc:nouno. . 
- c O co:;cano mA ~ado aegt!Udl u fórmaa·~t1uü
coote pretcriptu, mu dl!·nrll. exalt:ainmmt5 ~etoiU! 
•obro a e•p<lciiltoiacl& da ~scloi:a nga, c aómenh oerl 
:lberto o f~owt!ldo ~• o~tQru entre ri, c:s:cl.ulc!cs 
r;uflqu6r wcdi<:<l ~•tnmho ~ fsouldaact, aiucla moamo 
ro por ellu ll?pro•~dooo e!ll &lltarloNJ ~CilOlll'Jo-, ;Jll\11 
<;_UO iielllt. L5c> lhe:= pu-te. . . 

• Art. 3. • O a oppositore• perceberiõ 2:000S d~ ve;:• 
cimentos, • ubtr : · 1:200!1 do o:dllllaclo, il 8001 à.• 
gntiiicll(ão, omqn~to uisfu 11 clu56 doil ~ub&tio:ltoe. 
E:s:f.nota Mtn, pDM!lt í õ !>llllelloo "&ll-.ltll'·lh118a&: lo&. 
aa hontu, ~pu e Tenoimentoo aocoeQiC:~t pcl08 OI• 
-tat<ttcs •isteJ~tes, •em exoepçiio do •~to ci~libcrilti'fO l1ee
OODgrcg~çõoa o ll9D OO:l.Cl:.rs®. 

~ Art. 4,• Contu so-ha MB oppoeito~cs o tompo dQ 
n1mncio o antlgtrld.,ao pl>l'~> a j:J.bilnçio ela m<:mQ~t 
fórmn que ::oa c&thcdratioos, segm~;io co cststntOii 
~igco.t~s . 
· c A11 15. • Emqu11:1to eo não extinguir a c1~ dos 
substitutos, o ae l!Ão puc!M ab~ so eatabeleaim.anto 
do enJ~ino ospaci11l o pt'atioo,-tr.Õ<llnnte'IIJD oppoaito~;Mlt 
oecioim-, oerl o 1ltunero total doa mot:nos de doze Mil 
coas faco:lclocl~, clli\ribttidos s; quatro por 1!00~' p;l!a 
ae~to f6rms: . 

• ~ 1." Secçllo aooalll!Orla.: 
c 1. • Um prep~.uclor de ohimiaa mineral, mill~w~ 

gta,. m~dillilla léj;a\ e to:ricolov.'.~~. · 
.: 2. • Um alto d~ cliliniaa OlgG~<ioa ol !lha=cia. 

- < 3. • Um dito elo pb,-Bi<a ~\al, e demoll~~Utfo! 
cio: de boea::üca • ~klgis. 
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~4.• Um clito ae pharmacia pratica, <liroot~ da 
C):llfciDa phar111aaeutiaa a membro da' c0l%11ilh~i!o red-'
K:a de tbe.u. 

" § 2. • Seoçlio oirurgi~a: .. 
c 1. • Um ~ ehefe de elinioa cxtema a wtmctor 

•s app&relho~. 
o: »· • Um prepamdor de anatemia descripti1~ e .t"e-

pati:dor do p~thofogi11 ~terna. • 
c 3.' Um p~ ana~onlia topoguphle~, operações no> 

eeds~er e~tidor de parto~ 
c .4 • Um !!*U •s obse"E~!s micrcacopie&B de! mm

U>mla ~rala oommissõ<o revia o !"li de tlletell. 
• Sl 3 • Secçiio medie~a: 
.. t. • Um para r~P<>ti<lor i! e phy-s:ologia, eacanegado 

d~ parte e:z:.pcrimeatal e chmonstr.&dor de matcriil me
dica. 

c 2. • Um r~~tidci: de p~thclogia gm-al c3 patho1ogm 
illt:i:rns. 

" 8.' Um re?etidor cio bygicne, eacvregl'ldo da~ ob
~çõ•• ~netecrologic~e e c!oo e!lkaio~ chimicos qu~ $8 
fizerem mh~ nO!\ prodnet~& mo~bldD.!I d~s doente; dn:~ 
enfer:nari~ d6 C!lici.~e. 

c. 4 • tJm pau cholo tlo clinioa. intel'll'l, er:CP<Teg<li!o 
da• ~l>&orva~ÕGa Õ.iotoJogi;~· TOO[><lOiiV3B e mea>b:o ~ 
çozz:ru'!lão rov~cro C.e th~ea 

..:: Att. 6 .. 05 _opp.y;:cít~.-e:_\, M1óm dos e:tHHt!'gtls cae !be3 
1iio. irop~•!'oe pelo• c!.!&tatoo, •Ji.o l:l'p~cinl.n::etl:e ilcstin:~
d;>f!l a ,.c::.ar.r o e-o:li.u~ m~:ii~v o m~i~ orninen~::IH4lti! r,:':l
tioo po!9ioel; pa~P. o q''" cecã~ ob•i:;ado3 ~ fozcc cimos 
S.Obl'tl a~ matc.rit;.ft <i~ :n::.~:s rc."!Xctivn9 tilcçõ;!s~ de so
f:();dJ <G!n O {'fOgr>.;m:n>L <>rga11l·~~O pelo Õ.ili>(!~.o~, d~
p~lS de cllvid..n. n cODgt'!ga~1io~ ctn 11'!:.~ l:. ?!';ltica pr~p~n
âcra [êbre n · tL'l01"ia. c-u .a:;tn. r~j -: i!tt:.s.:.rll~a pc:o :.o.,::,t1d1a, 
-c.npro c;ua :a. matori.r. íQr diss~ an11<:~~tivcL · ... 

c Att 7. • 0~ opp~oi~or"" ~u~ ~c"<à.erc!!l do numero 
Jixa.do n~ ntt. t;· >or-;<o ccnsi~•r•1os adjunt.Qs, o empre
...,aca no ~llr"li9() ro•!l"otho ds~ •ooç<;,., ai:l &j!lda dos 
ll!llis. c~nfvrl:lo 11 di~tribtliçiio fcit.:l em llOOi'<1"il.o1:~9iiO, !O· 
g~~:~do ~:s nc~~;Said~>des do ~ert'iço, 5~nt di!krenca pe>-· 
fmn deJ r gHli!J5 , VOOdmCSltOS e~ t'd!IIÇfi(' f\~:! Oü.tr0;:1, 
M!j ~ ptc!oren:ia co sarriço •crll roguln~" p.llo. on<,igni
dr.de d• posoe. 

c Art. S .• Ncoho1:1 oppooitor ~cri. obriJl:&do a p>"eGI:l
c.hllr, f~ra do ~UI\ n-opeot<,.a aooçno. c• lu geres oserfiç·j~ 
d'O qilo trs.t~ o nrt. rJ•, .;:1!vo x:ecos~idsifo ott c,m\"enicn .. 
ela a1>uoht: a do !'ll•ino re:oollooioa tJCW. congregoçio, 
~ oom O:!I.COI'Qiie ío1t<. ao:! 3dJ n~to~ 
. c § ' .• No. p:-opria secção aó pcd~r~o ser .:iiztmhid~s 
do eu•ino ~~pecial c!.~ cadelr" do q11e for~:n pl'Jpanücrea 
ou ~nrn=g~d.c•, p•u anb>tit(l.ire:n a o~lro collsg& <la 
muJmn, no• CR!!oo du moloo•i•, amencia ou ot:tl"O an&
Io~,~:o, eol!l diro:t.o '[!Ctém 1\ gratifioFci!o dobrada no c•so 
ch lle:U:1l~uçii~. · · · 

" Art. ~. • N ~ bculdnd~ cu :la ltcQ5o o;n qnue der 
~~ de snbstit11tn1 !ó t~m direito ele ~abs~itllir o;o 
1m~~ cathodro.<ko noa Gcuo i:llp.,.:fimeolos c po~ vagR c 
gpp~til01 ~!*ld~ncnu &~~'"l"&i!~do do• tnbalh~• pu.
tl®l rc!s:.ivo~ A cocioira oub•tituida. 

"Art. 10. O sc•UI":to fica d_(,ado jA an\ç:ioaao a com. 
pl&tQT a !Otliza~ o Dlllino otll~ico d'aa faculdlldea medi· 
e'IS do Imperio, nlio 16 soabaado do U:Olltll~ 05 :reepro
tivi"' ;tatoin~ ~m toda11 ns mD.Chtn!!o3, illlltrumell~9, 
apparalhoa e sub5~oiel$ pro10isu ~o> trabslb.o~ ~cii!ll· 
ti.S.oas Jo1 me3:I!09, ccmo lllnd." &ati.•fú0nco as dispoli. 
Çi5es doo c•t~t:~tos •igontoe, fazendo ir Bp<!Tiili~1<~··~::ll't 
Eu:cpa., :::1oa ostudos p"t"atioos inditJpeD!ATaii1, um on 
d.ot111 oppC~titore~~ ~or oecçlio, .U~:n do l•nte cl.d chi01'c"' 
crgani~n. tia ÍAC~~de da Bahia, ao ::.iio shlQs mai~ ~ 
crear nilqudl& íacul.dsde tu:o.a .:a•~ ·d~ ·l!lat~dsdc, · 
c:lfarw!lriiiS a•pc,-iues ~ clinioa, o um h<>•to bctanlcD. 

c: Re'l'ogiio-se ~ cllipcsiçõo~ em contrario. 
c P~ço da eç3ara à os deputados, 11 ã.e Agosto do 

1662,-Joaqbim J.lronyn;o Fm>and~• clG Cu'>~á.-Jol~ 
Atigwto Ch~o&r.-.tngolo TM<nr:.:: .Oo Jrna"ol.-loaquim 
Sa:&r.IDM Marir..h~.-Lui::· dn~o11io Ptrtlr"a Fra:1Co. ~ 

Q SR. E•Pmou. (pela ordem) : - Ea desBjo peãir ii. 
c~~mara wgez:>.tlia pa."'"ll. apresontAt um l'!Hluerimento. 

('!onz;nlto.:· .. 11 Clllnlllltl, re<:ol<'$ o.fiinn~t\vm:~Cn~o. 
O S:P.. EmROt.A.:- Peço a v. Ex. q_ue me m;mdo o 

wt:~o re1swtlo d.o Sr. m~iro d& jual:lça. 
O S~t. l?usmll."'ft : - E~ Ccloho ~~o obaena:r 11.0 nobre 

d.aptttado que- 1Ug81lte. t~•n so intclu~mpit a. ~cl&111 a. 
i!.i& ~ unioa:D811te t.<J.uel.!9 objeeto '1,1111 :fioari& p:ejudi~ 
~e ll1<l fosse dtail6 · f:lgo ciiaciuti<io. . · 

Ult. Sa .. DJti'IJTJ.l)(> : -· :Mu a camar• ji "fOto~õ -
urgenoà.. 

O Sa. PusU>EOTJI :--V atOu, maa ~ oOnformiclaclo 
elo ng\m~l~. · 

O Sa ÁuGXo E M&LLO:- A. re.fl~xiio que V. Es. 
acaba de faZR~ dovia ofi"El't!<!er a:.tes. 

O Sa. Pas>>.DJL,rs:- N.W, l'llW.or; a o~itc é 
ago:a. 

O Sa. SlL"rEn.~ LoDo :-Del te modo tu inutülsa.r 1r. 
ooucc:; sio dcetn camato.. 

O S-. E&PL>ou;..,.. Não sei ss . o r~git:t'!llto cantélll 
a!g1lm artigo quo dt' e. V. Ex. o a:biLl'io da i.nJU.ilisar. 
S. >Dtação da Clamll.l"S. 

O Sn; Pn.•SJl>t:nE:- Na ao. rnaiofc.ço do qn~~ectLW 
s. ilispoeiçllo do rcgtmGllto; t>~o é a.rbitrio me-.., .; llUI· 
Cll\)iU do regimento. 

O s.. E!Pt>ot .. :-Creio .9."~ tendo pedi <!o org~~cra, 
íendo olla me !; d.o co!lec;iic1a~ poaeo ~pr3Sent~ o IUCtl 
raqucrin:ento c ju•tific~-lo, o pe.m ~&1 fim poço n rde.w
~D d., Sr. :nW'is:.ro ãa jasti~~ Se~ poré!!l, .ci@u;;~r&do a. 
-{ .. Ex ~m JJC:lit:. pnlsv:3.~C ~n::c:- :.:lg";:r::~ oho;::tvttções~ 
c;:ez.~:: dg niio te:: t:.inda tcmc~do ";:I!ll t:O :ncmcnto ~ cstA, 
do~lnro que ::nc • ~ntnrGi e ::.a~9> dí.-d. 

Q s.._ Po.E"H"'"~ :-Ní"' ú <io•a;-r•do, é o'c:~:çéc <!e 
nm~ !Bsr-~i\ii?. ~rcinsnt:) Co.rap~on:o. 

· O Sn E,,.,,.a•.~ :-?o{o< e~ tcuh~· •"i•to que aqnr.llcs. 
· .. de t>C$30> ooil•g•• quo pêilem urgnncis e lh~ c\ oom'tlC.i.X 
pela es~A, Spo~C>ntii.O ~(1.1\1 TCQ,":l!Jfill'leut~ 9 O!l jasti6.ciiO. 

. O Sa. ?uSlll~~Tg'- B.ontsm ~edirllo ·!!C. tro• urgen
c;M, mM ~rr:encias ?:Ira t~tclorir !:'rt>J,cto• '1"-'ij c>;t.<"i:4 
n~ orciem do d1.Q 

O Sa. E~r~~oL~: - En creio q<'e isto cS '"'"'" di~er~.· 
Ea p~:~Ci utr;cncia paLa. sp~:mtor nm l'f.qU':ri.Ll.c:Dt:> qce 
te:ilio em m11o. 

O So.. PlO.EstD~'Tr.: - N•m cu sei qu~l J o ebj~oto do 
ro'l.n•tiD>onto ~o nobra dopr.~a<lo. 

O 5a. E oPI ~.,L~: - Te:>uc per fim pod.ir nlgm:no in· 
!or::l&çõe' r.o. ga>orco, c p~rg j~tific•f o !!:CU ""{uDri
mccto ncJe.s&lto do r~btor:o do Sr. mln'~tro d!< j:t,Liç.!l. 

O"'Sn "Pn~n~&' Pun:o (l" Hcrol<>'io):- Ni!~ p~e· 
toado do !6rmn .rJ~n·n• DO• CU>bnn,çoo !4 qu~ o h~ o rodo 
membro aur<c~nte o j o•tJ.Sq\!~ oeu l'Gq"orirn•n~: o•<l.311d0, 
pol'tlm, qà~ a 'Cl"~ci~ tal q_ual foi oolici~~'i" vai de a"· 
coli.tr(l •• diapoolçllOJ do reg~mento dacl\3a. (jpoia_i~r-) 

O !e~ime:~to di~ mcHo tor<>:>ir.a::~t=~nta o ••~~;u<n!4: 
~ U rgomte porn ee interro:DQ!l' A ord~m cb dil; fó o c de~~ 
ent6ntler llqtldle uegooio coj~ .ra4t:ltaio ~~ .... _mlltia 
r.ul/o • d• t~rnhu"' •11•ilo 10 •~ dO!:!I.&MO da ~rat!U' lllltnB· 
diat.~mcnt.3. Nã~ <6 d~ndo eaf1J cuo, a nppNvaçiío Wr. 
~g•noia 16 ·t~ril. o c!!~~w de ol:ri'lcr ':. (l.tl~, .no. "'"~ 
oeguinte, ooja o ncSOClO ~fl!>ta~o cl.~ i'""eloi'CnCla li quil· 
quer outto. ~ 

Nlic ee ditnÜo,poio, s prl':ll&lra. concli~~o do nrbgo c;.ue 
ae!llx: do 1~, a nrgG:loin veneid~ deçe sóoonto to:: ~a;! to 
pnra que e$ trate oeoou, ll3S:'-mj)tc, d~ prc!erono~a a q_n~
quer ootro. na ordem c;.o dh de a;nnnhii. (Jf•n•o• a.vo•G· 
do:.) Isto é o q_uo es~~ de 110.:f>~do cryo:. o rcg~rocu~o; 
tu elo o tn"is vni fóra <las ~ggrss qu~ tomos e•~~oelecldQ 
para o nosllO reglmro interno. (...ipoilld<l<.) 

o Sr.. :E~N~OLA. ;;_sr. p~sldonw, no ar.Jlci pilsilad~, 
~omo 11 oaau s11ba, ntmc~ o~cnpeiseqc:ar ntn.tnOClento a 
Bu!l attenção· ouandc:> mfl$l!lo al~ma vez pedi a palavra, 
nnn~~ ho,...i ·ooõuino da ~o m a dnr. Ne~ta sessão p.1r 
msis de um,. vo= tanho de;ejado faUar, 1:1lD& Y. E:x. slõbc 
ptlrl•itameuto que niío s~ mo tem dado n ps!avrz, cnt.re· 
t:mto quo on~os mr.!s feliT.os u Wm qunn<!.o qnm:em: 

M"", aej<. como !&r, ee por 1'\lntuTa ~:linha. paia\'T"" 
podem inoomm'xl~ a v. E..:., d;)lld6 jó. ratiro a .llill;l>o; 
tU"gll::lci~ (riM apo<o:lo:), pol"qU~ ~in to profnu<l.s.m":t.ol 
que pela primeira. vlll" ~'llÚ •e mo ~ a p3l~vra n_a.w. 
c~~ea t1111li~ lagar nm mo\~to <testa ordeo:;. l\fas,IIG o 
regimento aenm o m~S:~da, ~ do ~o m.ta do !!.'tlll 
o~Geor 4 dl:oisb de v. E:~. O requanDlanto que pro• 
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tadit. m~ e. m- eolltliata n·~m~• ~o q111 
~pediraopftrDO. Bei dt api'tllllllta·lo • · l~õatiã• 
e.-lo amaihi, t• qr.e V. Es. aula steDde • airpoli• 
ç;;.:l elo l'l'g;mm>e, enio tad per- 111im qu V. Ex' o 
lioluá. . , -

Q.Sa. MA&T!«:t• Cu.., (p~la (r.lem):-5r. pr.ldlll· 
~, proYtYe1ou~to DJo Yn!I:Doe mui• .ICI!Il!tll mais 
no pn:t~ &a.to. Ora, a reçeito elo& DegDCiot d~ 
Himla Gera~ ba algum -terllmeatoa Qlll.l ma.ito Ül• 
lolreuiio, aobl'8lnlio aoa b.J.bila%118& ~~~e1!a Jlt'll'l'lzlcia. 
l'n!talllee0d0·1D81 pOil, da DJ!portlmi.dade elo f ... ~! qnê 
a ea!IUI.. .. aoa~ de oeucem ao ho:~rdo ci.cpntcldo pelll 
.B.Jüa, n:~eu ami~, ~ !?arque niio ~oa fuar aqui 
Denh11a1 tra~o lllll~ 1mpottanto pn:aen\cmeuto, por. 
lj':!.e nem Oi ~rti;!o)Q a<ldiuvot, .., panuam, eatando o 
wn•do =pRdo COI%l o ~tmto !lio se occ:t:oari 
com tUM, poço lioeo~ a v. Es. para r;:ldir i oa;r. o 
m'll!mo fnor qne fu: ~o hoQIAdo deputado; peç>, pois, 
u,;enzia para aprumter e jnatlfieu Ul:l ra-o~uerimento 
ao'bro ~:.egocios de MÍJUIA GerO.~. 

.A <:a~mm ignat:c:.an:o appr<m' :1. U."gcccia pedida. 

l?R'IME!RA. PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Co!ltlll~' .r. dis=i:o do p- da oo:ntnisoiõo do 

I 
1 
! 
l 

l . policil! ao.~ 11ro~ para proe:i<:.her a ug" d~ :un official" 
n:. coecró~s; dS c:amar:u.o Dt. ~anccl Angua:o Ba:r· 
boJII d.:J Vc;V>o . -.. · - I 

Vê.., li ma.a, ..:iõo Udaa __ a · apoladu, ca eeguin~ 
. t:nll!ldaS : . . 

· < Se fiJr approTada a ptiltiOira puto ds emcuda qlle 
c~:1vc:te ~:n orde~ao 'li gn:!6.:açõos doa offici1111o da 
IO~t&!ÍI\ aa ~&!liCita, OOt.!nà·<n! n~ h,vor aoa d.=ili 
~ptsga.4ooo.-S~'dGnA" JC orillh~. • 

.. Concl;u~·BO o parcoar do aegt:inte moao : -Q;ta 
seja ~z.til:icto o lagu, o port.al:lto wdefmdc~ oa Nqucci· 
::nmltea doe supplicacte•.-Pinl~ ·z.,,o • 

c Snb·cmanàa ;-Se pau lU' 1\ eme.t:dll • rerpetto c!ol 
L'O!ltÍlla.o• de-ta et!Jl'rtl• sejlo lgulll~do' cs lOõlci:nento
cllltl l)l!&<cl.U du g-.!llriu I {I; do. CO:ltiDU031 &eC.dO COD• · 
~dmiio1 como guudu eom onrcicio de conlilluos.
Si:rri~<> ~ X ult:t. • 
· Vem h!ll'blm I. mooa, á lic!o, apoiado, e outra = 
cür.:utoio o •e~l:lw ~'IIluimcuto :· - · · 

• i\equeiro '<li o ns omo:.diõl otf~r:eclciaa ao l>Mocsr 
um dUermlto &ejiío Ji!:::lmi<ia~ i ~.:iun iaalo do· policia 
p•n etõl.ittir 1011 parG:>ll'.-.'. llildltJ":iro, • · 

O SI.'. J. Maclal"eJP.u-Dil\!.i algcUn~s ·p~~'l'rU 
pfl!'ll ju•~ilioar o r4querln:ont.o <;,~<G a<:aba dou: lido, o 
~.,~ ?i!orod :1 cona.i é~rzçi(.' da ean:ar1; oo!l.lagt'lludo s. 
l<!t!a G:c '\U~ •ito ' cc.cu;uÜ51lo do POlicia.laterua a11 e:ne:~• 
:!~ ,ff'<ll'~cidu 1\0 oarecer em diic~M~Iio. 
F~~>. m;:srno <l.iepanear· ~~ deato tro l: ~Tho, !6 V. Es:., 

Sr •. PN~tden:e, tn:::1110 ex~eutdo o lll~. 22~ do n~ao 
ro~cutc iut4rno, qno . prn'hlbo lll1lito p~oitiva'CIIenta c. 

. IICalta~ ~os am!'Ddu n que me .-tf$rl; porqoan!o, •en
do d'! Ul!Ciati.va o&, mosa d~~!ll aa.gugta camnr~,· ®tllo 
te=~me~te .~ol~e o citado !U'tig~, tu 1o qa.anto 
ae_:s!ero ~ e<>ll!.!"'•i9iio, v~_Mimonto,o, orgaui.Aação oro 
fcr:nll dA no•&ll . &eorcloma, 6 ayl~o.cte ono,.,; em~11dou 
'(>!icrcci_da~ .o.o,p.n"c~er que ~a ciocut.o iiÓ podtão ser !lCti· 
tas como llldlcaçi<o [apoiado•), o dorib ter eldo· log~ 
remett!dAS :l eo.c:nni•siio do po'li.cin ic.t~=• P"~ d~r ·Geu 
psrwcr &abre o sngmcuto de venci.rnoato~ que ollas con
a:gr~o pa:s 09 ompre~~uos da 9ecr<~to.rilõ.. 

S! pll!snt u :;>roc~t:hat~, quD C<Jnde1:111o, co:nprohende >:. Ex.;. Sr. ~rn&iàeo~ .• quo fi~uá roo~gnda a ei\ada 
·al>po•!ç.o reg.::nenb!, e !Cll1 b~se, c sem a opillliio no
.ees,ancd3 V.E~ e ·doeou~ <lign~ eoonpa1>l!eiros pc· 
d_eri q;;~olqa.cr Sr. d6putado, por a:na om.ooda de ~C~I\· 
~!So, alt~rar o !Jelel:l:t por qn~ ge ~&e· a ntosa. ~"t~tmn, 
sai';riwir, oa augCD.ellt~tei:tlpreg-=s, o elmu: Oll diminuir 
~C' VQPOÍml!iltoa. . · 

A opin;i!o <la mC!I, pc~lsn~o, 4 iúiliGpo.DBa'ICl nes~ 
metcrin, po:LN. ufto pratloa~oo IJg;una inju1tiç~ , ~~ 
.illteiAI"Ill® a octual ar&f.lli.eaQ~~ d11 seerotarin clo1ta 
~-sm~ta .. 

I 
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Q Sa. S.lJ.lloUIU lht:~IQ!O cli.amtptrif.. 
. O ·sa.J. H.I.Dn'l!~:-:.n.qliSo h0111aclo11Ítmbto!lle 

coa•l<la, Girei ~· coui& 10bre o puecer, · ao q11al 
aJiú Jllo do Clabída. aa c~&a qiUl lenho felto _ 
{~i. por 111r o i'._ da meaa a qoem Ol>mpl~· 1 
illlciati.ft. . 

De qua f.rl!ta 1.' ~eer t De pro06r a 'fliga <le '1:11.'!1 Ofti• 
oial u IIOCNWI&, in<Elmohi a pe.aor. q11.e <I~ lir 
DOm ta oi a, 

Cr:a, oe • - deolua ·.:; ~m- nGOA pueGt~ qU6 11 
nocea.ado o p:~~vi=e2>to da '-!IA o.datcnu, •e · ton><:a a 
•i a !IISpo~l>illdada qlle lh• com peta c!t ~}>~): o :pr&-
eaclWz:o.nto deNa v&«• , ~ claro qlle kmO!I o Jnào com.
pllen'-' d•ll"' p&ra forillfo~05 Ul11 jui~.,, e ~:mos b
legu., pata li âiacr::u!íO, coj)lpetl.ndo á çallla!lo ~p~!OlU 
~n T&jeitar o p&roeer. · 

NG6te <!AIO, porém, Diio e;ti:o ao óllll~D~~~, JIOr<ill~ 6!• 
tas l:S<> &ão da r::esa, nota cll• fui eu'riú aob~ eliu, 
<l9!1!!' e--..:1~tm. A appro ... çllodo pa~Dllc- ~ ~rtauto, 
olf'et~Nva do uj!imê..t<l, <tU• dJ. com n.:do f. ~.a dtstll. 
CSID!ltll a inicali'Vtllo'bn !:do q::v se te{~e á teaetsria • 
~. pr~•;clollho, não d11.viao 101:m atE:!Ro qua alguua 

ac;>~tdos da eeenK.arin ci&ta aoguota oamara careçllo 
à e IDelbores Ten~imontl:•; mu . .._..·lll~ q,ue depoi. dQ 
p~:o:ledílll!lllt.o que tmn•• liio pira com tK«l! os empro
gsdo~ p~bliooa m&l ~tribnili!l•,noga:~®·1hee !'-1l!l:mi:!lto 
du -veDe~mcn~, n~ndo •($11mC' a equ•ps.rGÇIIO de ven
cimeatoe A c~-prag~c!o& <ia igoal · ea~oria, w 6 con- . 
'!1!::Útlllte .liCII> dcccutc {:~e 4 pllMec é hoil)angmeotarn:M 
OG otden..Jos dQÓ! eta~g&ÕG> ~ Do.JO!>S "*CfCI<\riu. 
cra'b:illiA11do alite: oil!fles. ~wpr~!gi~Coo n:onoa "*PO qu 
~ otttwe. . .. 
. Accro..ca 'ice pc!a ~'boUa dos I>Ctllon .-.nci1:1l!Iltos oà 
·no•• a aecreto.n., 'l'l!t'Í. 11 oa:nar.. quo, •• •~us =preg~õ.dcl 
r:iiio aio g•nt~cntc rotriM.idoa, niio cel:ll:o 1111! pagcl 
em attllllçli:o &;, kn::po de ttablõlilo. Lerei 11, <lttna:& «:~v. 
tal>olla : 

Orct. Gr41 • Total 

l Of!iciQl ·rola!or 2:4~osooo 1:600,000 4:~oosooo 
s Ol!icl~Gt, a . l:2:101j000 80C'SOOO 2:00UeOGI) 
2 ~ortelr_,. • . . l:(j06~(.V0 ::COI;IlOO 2:~0j000 
G Co:.\ÍllllOII . SOOflllOO $0(1$000 4:;so,coo 

-·1 Ccrreio · • SQOJOOO iOOaooo ! :000iCOO . 
l Encarreg. de «'a-
. duz.ir o~xpedl~td erosooo 84.0~ 

2 G.Jarw càt ga-
45tlSooó · gootooo ~o.riu. . • . . 

'Ua S& ... D:t:·~ao :;...Ao todo 20 ec:!)t~g~& l 

Qvrs~ Sa .. DEt·V1'.lDo --Com dloi\o l 
O ~n. J . M.l~:~ctmu:-B~m vê. F Ois, ~ 011mu1 quosa 

'.10!~ ~~nclMC!ltO~ !lii.C DiiO e-a• g~u:dee, t<Unbtnt 
n!<o ~lio 6•cu•o• (opo!ador), pl'!nd_plmente ~t~et!A!Il.do
N e>o f~\0 de '\'11.• Gsoos on:prosa<loa a. 'lo traulhi.o to:ta 
O lrulO. 

Ido i''t"'lee,l)Or~to,quc llão ó ó:nilo qu~ nmo~ a>l5· 
mutar o o:dã:lldo dus emp:tlg:.dos ci$ - ees:retati~>, 
e augl.llent&·l~a - ille~le, t- ou•~ce o !)r.:e~on: 
dt1 mesR, do qnnl niia d~T~mos, nem po~emoo pro= • 
ilir, ~ow:~rcc.o . a àou~intl. . ~ii do anigo !egi1l1en~lll qcil 
citei. · 

\ Ba ~"' oporlt. ) 
Os..: St<.l'ltnu.Lo~o: -N/il)'ee ·•rg<~o. 

O 5&, J. MAl>Uiu::n.l: - Niio ~ a !e;;ne! .Tn~o qu~.lltoo 
MI&for~ á socretaritl d~. t1\ =ntn Ó dQ· !:nioir.~1vs à.a 
mesa, G todas ns propo.;içõ~s, _propoatM ou Emenil!ll 
nne lhe forem rol~ti,ss t ô p~dcm s~r E.O&ils!! eomo in· 
diaací.o, pãra pro; Ol'nT ~ o~i!l!~o & ms:u, como q:u,"': 
a mli,da o noo"&O t egi.mento Ultcr~:: o. _ . 

A n:>t- du atlrlbuiçc:íes c das fa:1oçüas dai r::~~s 
à.e t«J.os 0 0 e~ à.elibe=...,tta, O cspec:i~?len~t a_A11 S1• 
.11omblé,.. ie!!!•leU..oe, nt>l!llllão c;. eoav~nten::o. elo d.ru:
!15 t oa& ln!olatin. ·b m9~&!1, pois sio tU!.~ qne di:igo;m· 
1n reept:otivu:aeoretanu.eesc~~ero>p~g,.do3. C.omo, po:~, 
ohau_armoa a ~63 C63SO ilüoillti.~a, 'eru ol!ensa do r&~r-· 
nw:Lo quo 'ól col:!erio i .me$11 ! . . . . 

Nilo roe llloJ:)I!u.m, o nctedHo que r. QlltniiT::\ me llcuu:
psnbart, pois niic eo~mca a11gccoota.r no fim d~ eesa"o 
•tlll f>ltu.clo pro~io, o~tll a~a01, cse::n nop\niiioescillr~cla 
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. o Sto. Plato um .. I- 5:-. pto;\drnta, n!o ó para 
.. :Jni'IIPilr a !l!'g~>áã:tta91o • do :l:l'u Wustro 11m i.,., '<"'e 
... !Ot!lo r. p&h.~rr.; ao oontn.."lo, ~~·· ruOos me po.toc~riO 

do Ulllll la rude~ tal qa~ dil !o> õ41ll oorpr: z \ q-::~e ouvi 
n tle~ls~o ão y. Xr. jal@tm<io essaJ eu;cn-ia• r&gularea 
uo ono de tmll.l •~tta em {o<Y) do r&gi:>ento. Eo.tre~ 
t&~ t?, Sr •. pru\de!lte, nlio 6 a., . ra1u~rim~t.t? . do l:D'11 
!lltutro coll~s• ~ =• vou O;)CUp~ ; a-ronturo lllg~tmu 
r)i;,nM qu~ t!t~lo pua iUJltifl~ a e111oods cae tl?C A 
bo~rB d~ aublii!lttor!. <:Qll&ide!'•Çilo d10 ~aaa . • 

E11t~q4o, Sr •. pNI'i<!il!ltc, 'I. ti' um <los maioNa !:!AIS~, ol 
m~·· fuueattJ IIIUI= qt:.t con~! a DOU& ~oclcdaio, é usa 
fcfo::- ccro q_ue i!a ~da a pl:tc te aollcit11 611\o!'cgo~ ~u· 
bl<®• (opo1oõ:•i; sut.:z:d' 10 l:Glllll paiz qêe a fo:1te 
nnjo~ d.' aubtátellcía .I~ fci)_CGicnalismo, e'l_M C!<; oofres .. 
,PUolt~ clo~etn ;nantor a tOQ<l! l Do tcda a par~ Iorllli : 
~i\o os pretecdep,~s; ha ttm!\ allu<il!.o sneaonba. ele eo· · 
.iciuaoroe àoeu>progo' publico• que 0111 todao as acoa· 
l;.iõ--:e, o:u t e!Üs u oit,JUm~tall~&s, em wd~• co te:n?os 
e lcg~te• a.~aça cssn•~r ~ta psiz usgotu:!o o~ ro
oun_os de sou th1110u:-o, ç_u~, p<'t .=~ obuu~ta, ~ im
po~slvel quo pos1a ma.utcr tan:u:.n!.o batalh~ de em• 
:;>M;I;idO&! . .. 

E 'll todW! 1111 repllrt.i~ publicaa ~~mos, Sr. pm.ídflllte, 
U"le.tl::tiii!IO do emprcg10do~ qneru~.dtd'l!~m ( •~ciedc•), e 
q:;e ~u~ttitne~ _o maicr onu~ d; E~tsdo, pois qco C' ser·· 
y:ç~ ds~r3p!'llUÇoopóJc •.et fu,toc.;>lll mchldo, OOlil a t.rça 
por~ d~so nnroet~ . (J.poiO<!Qs.) · . 
T~'~Dlunh&llloa c.Jt.n díir, de.<!oM Nparliçiío~ g6rsllS 

e p«~vinoi"e& n\é as muuioips~, Ulll.l!Ol<O do emptegsdos 
q11'> eopRntll; a flltal =ia <ia elevar a oiffa. do ílõllcci~; 
naU.m:> vni ilo ~all!lódo in~cli::do o psíz,qn& dentro em 

_ poa.~s alU.tos 119 rNl.iM pablioM iorlio ~ouau pam p~gqr 
oa 5lllo& d~ ~rçil.tr.Gnto • 
. . E: <:~ntra e:<~ grande perigo qllc ~·61 den::no~, Sr. 
pr~•>dento,. ~emur todos os :;o••o• cet4rvos; é fiii'A op2J r 
Jl"'" hRmun fotto n ~·a dooa~ttco" ti!DdCllCl• quo ~ô3 
il~'I"Wlos ~voc:u ~oclo :><Y.nc patTict'~lllo o ;~lo • . 

T ONO lV 
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SESS!O EM .i3 DE AGOSTO DE !862. -

~~ ·qtté !hee~ cobiltt.o dalieocuickaee e n
gvanta cem. :ill"a~d~a; o que, p~, JI~O '111111'.) 6 
áue 11 mnltiplicl<la<te de empreg<» i11n:eia 14:1ruam illlpoa· 
aivel r. rctriouiçiiO juata daqulll.lee 'lunxercem 110 necea
earlas e o• ~brigue R diattahil-•s de sUII6 ocat~psçõe& 
0111 prej!Wo publico; 

Ali llOS&la ~ormu, per m&is bellaa quo sejiio suaa 
f6rn:uas, tl.uem seu fuMo; diic em 1011iltado o &118• 
mmto do ii ., .. ~.imo batolhilo doa em}>regados pc:
blic:os; amdu. uEo uppereceu um projooto ou ,.!orma 
qr.e tlv<::>~~ por tlm sup!'ri.mir nJl& repartiç~ e: 06 ~u~ 

_.!l.ne -viio -vagando; onde ::em~s fUilX t E·• pteouo, = 
tampe, 5~, prcsi3ente, J't'e'f!llli:· DOS :outra O abutre do 
· p~t:onato, que noa l\l!lllll~ ei:goli!. · 

No louvaTel l!lllpenho de Ctõa%1llC$ uma re~i&\cncia 
formic!avcl o et~ezgiaa a es~ espitito <iUD qu&~oi geral.; 
a:.e:1te se Te<lll.a r.o nea!() p&iz, ile <;.acraram todos vi~er 
i 011.1ta d.os éUalt~ilw pnblhos, peru:o que R ~ma.Ta dave 
oõmeça.r dando o E:o:e::nph do rcclu7-i% o . nnme:ro de& 
ercpre.v;a<ios de ·sua r.ccrctatia, ali:u de i=o•l>õr oliuto 
ma~IUlao csso hctri•el cancro qua corroe a nessa IIOcie-
daa,. · 

Qu!llldO xeeommei:dA:nOS ao governo que -;f! suprimin
do 01 emprEgc• qu~ forP.m >agaudc eu. ;;u:~S sccrl!t...r!!.$, 
niin v= os nó• ie.c;ai: rom.iuho o;>po&to. Nasro ~sc.lho 
s...<slm rm-de a fDrÇl' !Ii.orsl, c se J:O> cCDU<U1á o <li.-e!to 
de ~~<:C%l!elhar o contr.uio do ç_ct l'raticsmo~. 

E' preciso <;t:e ·nassoa ~oncidnd.;<cs""so <'OIIl}>CUCtrftn 
do ~uo o trabalho· ~a t:~niot !o)lto do riqueza, o '{nC o 
eQtnXQercio, a la-ro~!n· e n illliu'~trla * ·mlll!tl::acutes c:ili 
!c=dos do-<;.oc o.cr~-au:cnto. · 

. . F o~ cstaa .os oomideraçÕ~ qua actnir~ no . c:.~r-1 
caperito psra o!fureccr ee•a ct:~cmia, >npr:n.indo o lcgu 
'l.l10 .., pl"o~ae pre1ucher, o :h cujl\ >~>.gQ nc:ilium 10tu !o 
ptovcie 6. noss~ -~te.rin... · 

NiDguetn mlils redindc :~pa.l.ll.vr~, e pollc!o·ea n >Ofos 
o parece:-, ó· approva.do, b<:m ()Qmo o roq11ilrimmto do 
~·· ,T: r.::a~~re\!11, jn'g .. cdo-se prejudiMd..'\ a omen.O.~ à.) 
... r. PiD. .. o .uunn. 

A.s ·olltri!D vn~ â c~mlõli~üo d~ pclici•· 

· Eot:ri>o otn êl.i•Ml..•siío -cnglobsolan:.ento, n J."Oqileri
x:nenw ào Sr. :?>br.im Francisco, o s1>o •P!.'ro>'sdM aem 
deba~; . :a ·oego.into• ·om:llla&s approviodu:i . pclo oci>suio 
i pro?C>•i~ <lo. é•m~ra dos cl.eputa.d.cs, tj_no concedo a 
eex~• emp~g;o<ios vttb!iccs !iccilça parii s:rata:eill de sila 
sst:do once lhes convier. 

• No .... ~ l' anppriUJiio so ss li~nÇM concedidas &O 
desemba::g$1!or Msaocl J.,;.ã Espinoln, ao l' C<lufa.rento 
da alfandcg Q do Ps..s .a.utooio Pime:.ta d6 Msg'llhGea, 
e ao ngsrio CuJos AngnhtO .P~ixot9 ·do Alencsr .. 

• O t\It. 2" foi ~jeilt<do. 
< O a.~t s• }'liSta s se~ 2.· 
c Pnço do &a:l!ldo, 2~ 3e Julho de lSSil.-)" i1cond• d< 

. AbGtt~, p:es\àonto.-JoJi Mar:in; cb Cru: Jobim, 2• :!C· 
ctObl.">o aenindo de l ' - Firmõr.o Jlodl"iguu Si~«>, 3• 
;;ecceb:io •~rvin.J.o d~ 2~· ~ 

Jt'~cçlo i>oa .B,\""cal. 

·Entra ~!XI '4' õ.i.ocus,~o o art. l' do projcoto eobN ra 
juncçii:l dos bllli.~os. 

Yem ·:r. mesa, é li<lr., apoiada, o entrll ecnjliü~~·~onto 
em di~=são, r. sogninto emenda anb3t.itutiYn, 

c Art. 1.· F:ca o gonmo antorindo pa.rs. appróT~r o 
aocôtdo . ~j~tndo pelo bane() do Bnzil co:n os onttoa 
clous blõõlcos de o.rnc.laçiio d:cstn côrte, Commeroin! e 
Agrioola, e Rntsl o Hy~the=i<>, EDbre " dcaiotsD.cis 
dt!e estes fa:em do 5CU dl.I"Oito do ~:ciaaEo, noa termo!> 

t111 1\rts. 2•, .3'. o 4.' do. pa:reoor. da . commissiio !!>neeial 
do meomo bt.nco do Brazil, lldoptndo em a€8&ÜO a à. res
pectiu assembl&s geral da 3 de Ab:il do eorrol!l~G anno, 

< A.tt 2.• Ficiio revogw' as dit}>O&iç<íCD om contra-. 
rio.-Si:t?G Ptatanhu.- .1. .. J. EM!"'ilJus' ... -> 

6 Si'. tiiutln!ao Cumpcs·: - St.lrtsidcnte, t> 
:Pol~i: do todos 0 8 syntomas do legial&r eem dotid.i 

n.U.uma o proll'ttllp%i!!D·I!lli!ia qtiO IÕ prutlo • m.: 
· WU~ciu qne llnllilioio o au• -tl'~tct ou snc!cm e *or• 

nem mai& rigoTou3 euas OÜSpD,içótla; ~ior oyotema ~ 
çonheço elo qne, na di!cussi:io a.. leis, fui ·la• pauat 
~~ J:II'IO ele eWg:lla!l que m;nguem entende ; é toem d•· 

I -rida lllll eyatemll. de le~la:r e cllioutir intomp!."dl$11• 
aivall . 

. :S:ui&('O, po;., um apfcllo ~o hcrnrado Sr. ex-~iDist:ro 
da fa•onc!A, au\or deeta ou:u!Jld•, para quo se d•gneex-
plioaY-noe o qne t! qu~ ncs propõo: !'QT'\UB m& parece 
<JUBJ!íio 4 digno do tAlento e d~ ilhu;trBÇO.O do L.o!lrlld:(' 
e,; -m1uiotro t&%er-uoa wtarsem •all<!=oa o que votamo&. · 

NOs ~o $/.!IDO~ neccl!&id~d~ llelll obtigsçúa <le l&ber
. ~os aiJ.ci qt;~G forüo os r.rtigo• oõcrooidoe por •oo~::~

~:li!&u!:l do banco do Brazil. 
· Era maio digno de:sta cus. e do bont~d~ ~putado, o 

tarefa muit.J faci.l psrs. os eeus talento~, cl!Ztor·9tl-o 
gowno fcoa nutDri!aao fi ap(>TOv~r o 2c~8rdo Cio ba:100 · 
ao Bta-.il wb t~;es e taes cl.slt:a!ilnA. 

Suppõo o hollt'ado dcp11tr.d<> quo a. camatu tem pro·· 
ll<llto oo parecere- d~• commi>sões do banco; tu dco!!II(I 
(!De ll ~8!68 pare<:srEs, poi~:.uC no:!l'panbo com- o "-te· 
l'eaS() ouo ::!Ofact'm O!l tnbalhoo c as a:.sfmbléall dos ban
C~D, lll·~~ liüo e;tou habili:ado u ~o:ar· !le:lla:aber o qt:~, 
vl!!v llíio ~~ater 541 h6i de approver cu ~pog;: .. r, porc;:ne 
:1.~ ~~ p~uteman~c o qu~ &e !:OS propõe o:.a vottcos 
co:n c.tns rcferenciss ~ srtigos d~ p~reccrca do co::u· 
miub éo bsocc~. · - · 

I• DoTo cr.:r que: o honrndo E-::-::nin.istro ·a.. fuonda , 
·que pr'oc~~o.. pór ·mtio· ci~ iriterpreta.ç<í~a· b':"f.;oba 

_1
1 

. m i;ig~r .•. :•c. ciio a:cnul~ar, o• e.!fei!cs de um"lci _que cu . 
tl.r:iaa :X!lpognacv, p"o pr~Mim<fl. c~r.nn:cJ>tc l:oJe, per 

1
. cútro camiubo m~is det..;ado, meno< do)Sct-!lerto, :::.~•~ 

u~ inor.es ~egntc, ob~r '-' ~sco fin: da lfgillaç;ío ·dG · 
.! 1850. (Apdc:âo:.) • • . . · . • . . 

I
. Ni:o .. credite qae o llonr~<i.o·c::<-m,n:.str~, M e&ttveese 

ocnwccldo :ls:.o n~>~g<r.> e. nece~,;a~!!-:s do mcno;x:lio 
1 iie e!lli:~&o psm o banco do Braúi, o q..-i•e•oe f! z.~r p~r 

I 
~lõtro · ocU:iDhc qno uüo fo"e ~qnello que o =t.eno 
do quo f~;; p~:tc Gnix finnt~-. (Aro~odo•.) 

1 Ptr ino p~ço·· lho que se mguc diza-nos o quo~ 'l,UC 
I · n' o prc~e. 
,·, S. E::~; . 11íio ee\i. ~olviao e. noB c::<pllcat o qu~ t:OS 

I propô! : cu •ou ná:lir o adi•u!>l'Dto de!!\11. d\scr.~>•ito, aSm· 
ae ae solicitnr c.lpia Jo psreccr de oomi:lis9~o cesto es• 

I t&~tCl t:'lciltc., p&.-a se: ollho~ida como a.dditi~o ao pr<> • 

J
l ;ee~~. o ao sim aabonnos c qno .-o.reos Totnr. • 

· ··• Nn:~ comprcl:rindo· c=Nb.ante···y•ttr::a· de legll!lar; o·· 
j l'Or tno OFO:O qu<> o r.obrc ~::- ministro da· fnzru:u!a ao 

I 
diS;lódor _cs_~~s.recill!entos do q,ue _prcciso!.'al":'taber 
10 dovo Ou ll6D_ llDp~gnar a _emmda. . 

O Sr. PAI':lnhos :-Sr. pre$ideDte, ~n ~i~ p!'l!· 
veoido oi de•ejos de nobre J e;:>ntr.do p<>~O .mUDiciplo n~n-

J tro ~ fOr ..-~ntura nilo jc.lgSSJ~o n maten11 ass~z. ~a-

I
. rodda, o a tm~nda 'l,DO m~i!o> ,;. mua f6ra do tocia 

a dr.•iàa. Direi ao nobro "epnte,1o e ~ o&~cl'll. u 
razücs qu& il:B lová>iío" çJl'or<>eer a <=Qnds r,..-b:titttt\'11. 

1 Tntu•!e eis 2utc:i'ar o g overno parn <.pp~ur o ~-

1 
oôrdo qno o .bnnco do llr•:.:il cclsbrcl;l · ~01:::1 · os ouuos 
b~=s à~ circul!.çno da cõrte. A t~obT& comtn!sslto do I faz011da opi:ou unllllimomc.nte por coei\ coucea!llo.; ~3.!: 

I a m)io:ia quomw a.s t<!lrmos ~:n que cl.e~o ser conCilb1dO 
li o prolccto' do ·lei; ·ài~erg>.· o do ter. coiro mel.llbro o Sr. de·. 

p':ltoao ~lc Puah:fb:;. . . . 
No p~ojCICto qu~ oo dise-e.!:a, apro•cn:.bci? poln tntrloru:~ 

! da ooll)ci•IIÕo, nito •6 o go,·erno é a11tor.sa.do J:R!j!, "P-

1 

p:o-.,.nr ·o·· a.Ci:urdo de quo· trata, •c n~o ·-to·m bEm. .ae l.l:e 
co11oeaem dn~e nuterum~'iies e•pecineo, qne me p:.recem 
dCJl:OcC3se.ria!. (A~o;ado:.) .Aut.;:ma·te o govor.:1op~ 
pe::rnitti.r a eievaç!io do fnn!!o c~~1td de l>snco do Brat:U 
o ;>a~Q dispor:ar.r quo nm terço does e angu.cnt~ a~ cap•-: 
tftl •~i" applicndo ac roogtlta elo papel-moe!l•· . 

EniM duas uutorisações siio de9n.loeoml!lft5 ' paroce
mo ille;lllteetavd. 

A· lel de 5 de Jlllho d~ 1853, bem <!-~mo-os DStatntos 
do bane~~ do :B~tuil, q12o deti:d.rão d06Sa !ei, cont<!:n éS.-: 
pllcitamllllto aa daas anteruaçlíi:' s q11c -c6 Tetll'). 

.o S.a. M.Lun"ao C.\llfros:-E&tou.J?Oriilitamonbde 
IOCG:doo 

OS11.l'.u~nuo$ ;..:_DiL .o m.l• $ ·1~ .Uq~ell.alei: 
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., O go..-omo podem por.aitt~ o &JI-'D!I!2lto dll8te f!l::~do, 
c bem uaim a cmllÇllo de oau.~s lilfan, IW. • 

O art. 4' éll.fpt)o qoe..:..todas 118 vezea que ae a11gmentar 
o flUidO enpl.tál do blmca, ne f~tDia dll art. l', podnA. 
o gcmrno exi!ir qae a tl!rça parte·dcGsc augmGO.to IG$s 
•ppllc&da ao negate do p~·moeda, pela !61'1118 indl.- · 
ow llO S3 t· do art. 2. • • Rata díapot~o 11 f110alt8ti-ra, 
do é ob~gatoria. 

Aatorisu, pois, o go~emo pua conce<ier ao banco 
cio Bruil que elavo o seu capital oocll&l, ~para conoe· 
de:r-lha diapen11a ~o reag~te adaioional, impo:ta nma 
-autori4açio 030tlfaclJI ("poa~doz), 0:1 cq_aiva1o a l?Ôr·30 . 
llCI <tunda que o gc!verno tmlhl\ pela Jegl$lS~JliO ong!!l:te 
~ faculdlície. 

O s.... lllnTillllo 0~8 ,_ A\á nbi eatliL:oa C.: 
acci>rdo. 

O Sa. Po.unsoa:- hsinl, a p11Saar c p:.-o:i'!1to como 
Sll ~~~:ha Ndi~do, póde elle encontrõlt t én83 objc~ilt' 
no llll11tldo. A.qncllca quo vot&tum ~o r.ccôrdo, o Yeoo
nh-~ ao meimo tatnpo que o ;;o~erno· .,t,l. "'>>ll.n Ioi 
da 6 do J 11lho do 1853 nato:isQd:> pua. petmi~~ a ~l&
uçiio do f11ndo capHal ào banoo, e p"l'ól co.oc,c;;:r ea.sa 
aiapensa ~e re..gate d~ pap.ll-mwla, ni.o C?_~ererilo votar 
~ p:-oJccto; wr~ue, cot:lo -ho <!e Cllze=, põ.l mn 
iluvid!l. =a fllcÍildJido que o govetno tc;:l ilels. lei n• 
geilte, e que con= !U'.)~hta. · 

. _.._ eme:.dll, pOiJ, que offeroci, tem :por fi:n c'li!l:it!u 
t:la&: duas :~u~;ariuçõe•. q-ao sio.e:;c1l!M&• ~m face do. 
l eglslapic q:~ ~ aoabei c~ citiol' (alioia~o•), c = dns 
qu•es, a ":10 trato. do o:ogt~~ento do o•t>ital, ~t' ímpll~ 

. c:ít.an:on!tl oo::~;>rabcnllida r:.o aNGrào :.~justaào pelo 
b>noo· a~ Bruil, por'ittn a rcsillza~ aeo~c ih--<:<1.rdo ·ac· · 
rA!nde (ig ocr clo.-ado c ~pic.l a 3.1,000;000100<:'. · 

o Sa. -ldA.lli"L"'llO ca~ :·- Eatllmos do pet"!eit..l 
· ~6nic. 

O Sn. Pu.A.~I!D õ : - A illll.EJl<lQ IOTCf'o!rO no p;;.r~ 
<la com.missíio csFCcltl ào hii.llco ele Brazil, e"<ll que ut~o 
:;;:urad.ae a a ccndjÇü~s d' !1®\irdo, que, ~C!;t!11do n.opillião 

· de mui~os, àcpenc!e da np;>to.açi\o ds.s cr.mans. Eu 
tenho opiuiiG dhcrsa a M~ rc.pei to, pois enten,!o que 
o ajn.st.p;>dia ec-: ll!'provado Bt!ID iDteroenç,1o do pod~ 
leg,.tativo, mJU nborclioo ~\,. miw <>plniii.o, alill$ 
autorloada p<>r um do• illastra~ot IDO:Dbro• cb ~'Çio 
·.ao fuCD<ia do con..<clbt> d~ ~~aao, o Sr. nr;condc d~Jc. 
cuitinhonhR, r. qna mo f.t'.ro;lll pn:valoccr nP-tta ca!Xlo.ra.. 
• Niio pól~, po~tant~, uavcc bcoutcnicata em ll(l~to~ 
var· so 11 ~mc11d.o qno oi!croOi! n~o oeDtém d.í!pOslçiLo · 
slg'IIInll çue 1>01\sa dM lngar 11, dunaas. Seu -nnico Jim ê 
pt~Yilc.ir s.s obj~9ÕC• que ?l)dori~<> ~ope~r ~ spJ?Nft.• 
çlio dq p<~nto capit al do proje:to, t:iio o6 llq:ti, oe Piío 
t wnbe;:n no segldo. ·· · ·· 

0 S.r. llbrttnho C,.rupos:-S~. ~-:e>ii!.ente , e-:1 
:JlG felicito p·;r havOl' provcc11:lo o1a cxpllo>•Ç1í~• qae o 
honrado Sr. ~x-roir.istro lia iuz~r.da ac•bn. de d!u-. 
s. Ex. :e•pondeu ~ati!!nc:ol"':nm~lllo tis obje~~iles ~c.c 
fiz. A eM çoie!lüa, !"l'Crn, t eCI um ~ef~ito do r~dso 
ç!l'-' qne consid~o mui tu ili'por~U:!to. Pr.~~Cil quo r.íio 
('.onvcm sm::dh~nta ~y!tems de !eg;slat: em voz .do tat 
o nc-bre õ.epntsdo cita<l.o o• nnm~~Ns clliA ccndiçõ'-> do 
:ua p~r.oor do boneo ào B=il, O?o•ili~ m..!s que llll 
tran.."fcvwo u,. ona cmondn. T.:nc a•~•!Xl poupncl.o as 

-o:::plioaçuss quo pedi. · 
O S~t. P.o.J<~Nacs:~A proposta do bc:1eo Yeic. ! ~n

mil.Tri, o i•z ]?arte do;. docum&ntcs q_u~ acompiUlbüo o 
!'roje~to. 

O s:co. : :.t .. RTI~n~ Ó~lnos:-1Ç~stcs teriilOà niudn pe
direi so n~bN dc9otado quo insira »a sns omcnl!il u 
c:lndi>i)es dJl propcstu. 
· O Sn. P .• r.A."<s:os:-P6~o-~ -faz~ ·1o na 3' d.iscn~si!o. 

O :::n. MAn~"no CA!<>Os:-Entretnntn, cJruo não 
quero pô~ ~mb:uaços c t:m aceMdo qnc o b.~neo do Jlr.1~ 
zU jnlg~ aol\verúonto, nem demorar n pllSso go:n :1o 
lJrojec:o, ~ontonto-me com s.s o:cplicdç\í~s qo~ ?r:lvoqu.oi. 
. Nilo -reto pol:. snsF<n~ão do rc~gnto de pnpd ·J:>ood•, 
11tlo vejo razl':o pa~a ulter~rmos >llXI syat~m• '!..."C . :om 

. cxistid~ desdo ls;;3 tendente á. c~nsoli-lsç.íío uo meio 
circnlnnto. · · 

(Jlcr di-;cr•~• ::p~rtlr.) 

-l 
i 
I 

I 
( 

I 
I 
I 
'· 
I 
j 
' 

se· iwo se tr-ata de nada díato, discutamos o anlgo1' 

. l"Jfqlle cllo ~ o_ seg~!nte. (LI.) . . . . . . 
Declaro poeit.iTIIIIBDte q11eJ1ilõ :voto ror eata e.lltcrio

çio; e ae ~ Ca!llar& "fO\ou por ella, f9i em eume; -roto1L 
precipitwm~nte: mu m repito que não·voto po: au
tomaçio ao governe FU& !111· flltm:!' o l)'cteM ela 1853 
iCGl~ doreag&te ®pa.pel-moeda; IAc 111111c. tlri o Dld 
"i"oto, e. c:reio qne na cua1 nem 01 "'igoa ci~ !iberci&de 
bn.C!lna, nem 01 chiiiilad.oe a:a escola motailí01t -roUIO · • 
pllr es..q rJtersçio ; porqa:-.u.to eno ~sate nãop:e3mlioa 
amuada o banco.... · 

(H~> ~r.uitor apartu.) 
Nes36 cas,, o qco é c~rto 'que o lll'tlgo nSo ut' ~· 

jv.cli~o, o cv. vote contra elle. . 
. (Hcs di.,mor cp4r!~ di:~ 9"' o c;rtigo .wlct-"<1 

OJ'"''" <> !JOO<"mO pore á.upnuGr o ó~nco &.. ol>rlg~fllo . .-lc 
•mprtgar o :rr,o do f N CD.pitCJl aU{IfnCft!!"'..cfo n.o raegart do 
p oprl-mo•.W, • qur d""<i!. u:o alll..-iroçao !4 ottd indu O.· 
<14 nu lmenda.otad<l.) 
. Nio COl!:pT<!bendo C<.T:lO "<)!SQ tai au~rlaaç'io ~~ tstlf 
vetda na ea~GIIda apptovaila. Voto oon\:a o a~ilgo. 

O Sll.. PMOillE.:'ITI:!-O~ :ni.o uU. !lftiua!ced6; 
n Cf.:Zia« pO:ic v~t•r contra ello, r&jeita-lo et: jniga•IQ 
d9õnooeuario; mu prcjndlca~o lllio fli~ 

Pro~clc~cio-sc & vo~aÇiíQ da emc-o~~ nb•titntiva, 6 
11ppl'O>t~da, julga:~do·s9 prejua!c:ldo o nrtigo oiQ p:oje~tc-. 

E11tru. em <ilioossiio o art. z·. 
O S.r. l'oranbos; - s~. pre~i :ml.to, a omenu qu.e 

apreseDtci :~iio 21:>.torua o go•amo puu oon<%1!er a 
d:•pe~;:. do rçsgAtc dO pnpcl-mcel!a, com:spond~n.., ~o 
augtl)ecto do t~rço do cu~it~ do .}:moa do 11ra:ril. E a 
mosttt>õ, quando pela pnmllira ~n; hllt!l, que o g~"UO . 

i e-U autori•ado pela lei ele 6 cil! Jnnllo lia 185S, e pelQ'i 

I 
es~Bt:llO!I ao btin::o, pw.r~ · eonOi:dG~ Oft&A cl)lape1!& 1 60 0 ~ · 
i nl~n! co!l"!:li~nte. Soll ~mbe :n do parecar qlle tubaiat& 

; ~ diopo•iç'o vl~ut<l, a li<;.c.e " 0011ctnii.o on =.aa da 
i di&p.li'Gll o.o pl'llà.~tc arbii.Xio do goftnlo. 
I Se • lgaem di o .a quo o .W.. 2' do projooto Frimilho 
I ')llt"'~" J"'lju~i-:a:tc, Í<>i porqu6 entG:ld~n qne, awdo R 
' m.inha ca:andft aub>titutiv• do ptoicc>.a, cillha-o pro-
! jud.icado em tcdca o' acc.& art.lgoe. Perece-me, p<lt~, 
'! J:lai5 sccrtaà~, allm de e•itar du-vidu, YO~r-•e · eobro 

oS&íl a~ti~o : Cll •o~IU'ci contra, porqu~ ClltoPdo qu~ t-al 
·autorisaçu·l 6 e5 ~n•~d"-, po:!.~ncio o 30vemo conC<ldet ou 

1

1 ·rcou•a~ o dapc:n!ll cxn virtuno ds Jill elo 5 ao J-.mho de 
1853, e :lu5 ~stntuto• elo bs.noo. · · · · · 

; · o .S;to. Ual'ththn f::~pos:-Sr. ptcli<l~toz. e!toc. 
r contente~~~~ a dc:claraçiio auo aaab11 <lc fu:er o::;~. ex
! .mic.btro da fue::d•, ol.t> 'I 'I~· o !U"~'lP :>t~ ~.i r:r~jilaiec.~ ! õo; -,ot;> ccct."ã ello, porque t' julgo dr.o~&..-lo em vis· 
, ta da I '!i de 1C~3; e C:>. enten:lc qc.~ ~canoa: a c!o;; deputa

do• YO~IIUI«ÍO, CCU::O tem '"O~ào DC' ultiEDOB Of\'D:St:&tU3;
f~md05 pa:n OO!\t~u>r o 1'1)Pgato do papcl-moodn, t.lta 
revog~ao eota :~utori•~\'ilo que tcl:l o govetno )'Cla lei do · 
lesa ~om suspender o::ts.<::.lto ~epa!ll!l·l1lOOÕ.a. Yoto poi! 
ccntr~ o artigo, niio :mrqtu.> o julzn• dt&Dc.ee!•mo, ~:~as 
pcrgt:.o DÜO ·c~uv~rn quo cllo p!We .... 

I 
I 

I 
I 
i 
I 
I 

{EI~ ài;er;or oparUJ.) . . 
B;;:i I cu dceluro c;_nQ voto co:lt."'tl o r.rtigo. 
Pondo-6o A votJ> o art• 2"1 ~ rej~itj~do. 
O projocto p<\r-on ·:i. 3' clill.mss~o. 
O Sr.. B~r.lo D~ M~'l!.i., pc<LJ, e a <:amam cops~r.te na 

dispan;a do intmtlcio plin. quQ o projcc~o unire iol:ne-
illat:~mcc.to CM 3• diBCUSfõt\0. .. • 

Yom· {I mco.'l, ú lidr., a-poiado, e cnt.rn ~n~anotll:r.-ID.to 
Clll cllicnuiio, :1 oeguio>.~ am011da eubstttutlva: 

c Art. 1. • O b.\J:o~e do !>ruil pcdari eleva: c seu 
capitn! a 3~,00():0COSOOO. 

• Art. 2.· Fie~o approva:loro o aocúrdo .e fns~o ~}11&· 
tados ellkc o mo•mo bs.nco e o Commormnl e Agn,ola l 
tagu:1co M ccndiçilos _dn tenpcctim p:cpostn, -l!Jlne>;e 
aan re~rc~ontnç[o . . 1 

< Ait. 3: Aou~llc bnuoo pcàcr>. tao bcm rc~r a 
~ot:lp:n, ~o!lv.li.,ion~ ~tt;e ell•:_o _o b:moo lhral o 
I!ypctheoono, do oandinltt.l ilo e::n·..;>>IO.· 

• Art. 4.' O go?8l'X>C fio!\ cbrign<io n clispen!at pelO 
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u~ço de lllll a dollliiUIDoe, cepnd.o a . aitaal'âo JUl do 
buoo, que let.i.flcatA u a~po aque.prooeclG:<,.o 
oulUi ® mpto do p.apel·mocda, u tuio da terça 
P""" ~o a~ptw.! augmllliiaao, g.i, iotma doa t3\&tl:.blt 
do b.aoo.~l- ll. JJarctllo•. ~ 

~ O Sa.lb•car..r.OI :-A~-me a apnaenw o proo 
jtolo .... loolitasiYo q~ eaU ao~ a msea, JOm o Wf 
prériaul8aPI eliÕm~;ti<lo A Dobl'l) COMD~ias'-', potqllb 
ou Alo podi• contar OOU1 a de!:.~ qu~ ...oaba do 
~ a :~•a..., da fca: ootTU j' A s· ctiaCUII~ eot& 
inlportantt ID&teria. 

f'&rceeu-ma oonTenieuta 4i1le t!lll TeZ da !etel:l faC1ll· · l 
~ti'IU 115 d;,poaiçõs ao p~ojeeto, c!~Tia%Dcs :fazG-lu · 
t&lcs.~i'~· porqtte uaim e-ritari..moa tod.u u au"ial.'!, e 
aa opbt~ <ti'fllnu qae tste o::t aqnO!le go•U"DD pou!l 
ter •• P~rtanto, pe~ i camara d.w Sra. dal'll<M~& que l 
r~llic~ •obre ,. a,atetit>, ~ 'f0l4. qno na minha cmm~da·· · · 
·XIiío h$ acnlo ee~ peq_tt~· sltet.,çi.o, tcn!~rvtmdc aa 
!lluõDU. düpcsiçõet ;~o ·projeeto da OOJI)Cli&do. A'[>'_>ro· \' 
~!!.as. ea~ pela e~~mara, :llio depeAdet.l. m&il o baneo 
~ f~olaé!G que o gonmo 1>0 projooto ~ri;;'.nsl tem de ·1·. 
dar~ de\ur.de daail!olinção pu& fa:tr u oJ:ersç~ 
<til~ o CO'tpO 1egilhtivo lhe co:u~cae que fa~ 

Poeta a ~to3 ::a eii>Oll~, .I rejei~ !' 
. O p~De~ Tal. i MUI~ão de re.!a~ç;<o pczs i-c.ü-

~-~ ··:::::::.:. :·=~·-- i 
C:~nt\!ni11. "2"' dis(.'U~I\lio de~ artigos additivos a.Jf!Ua- 1 <:!o$ do orçs.lZUln:o. · · · · · . 

'te~nJnu;.:~ :11. ll1es&, •i:> lido)!;~ :.pai~o•, G~ •csu':r.t.ts: 
c A th~oursrla-&! ful!hda .ia l'ratinci>~ do Minas

<i1mau íi~ elev!lda "eategorl\> ae 2• el»..-.dll 1• om~. 
-ltiOtiro da ~.-Cr=: Jfacl>aio.-,.,L, Corlr.•.-Pa~ra . 
SonS#• • 

' Ao ar>..igo sddhho ao bro 1. n:u<l&nça da. f~<e:!l.oil.lie 
do Reoi!~:- Depoi• das p:ll.av:a3 -acoomiX:odsçõoa 
accr.!IOtntc-.!~: - m•dian~<~ c11n~-&to com os icligiosoa. 
'-Saltschitl. , 

' Ao aclditin> do~ Sn. I'araDsga.,, nant_. ·e JQI1· 
Cilloira, ~atiTO li.O lil1~io doa ord.l.'nA.dos !btos do 
co:-pe~ diploJDatico , . ccC1'1'8Cenle· so: ;....;. E ~tola l:la!ma 
f1>:111a, •~ lllteta: os Teucimtlll~s doa direetona de 
~<ia eecr.;taria de atado dos ncgocioe cSl:nllgoiros , 
igualao-to oa &eQS otàO'iluo• lixos :la. .que perccb~ 
os da aec:raUlrla .do. jt:atiço, dimilwindo M l;'.._tilic:•ç-~ 
:la t~ do aagmmto.~Fral'lri.•~ &:.:rio. EraP\.:1&>. ~ 

. c De .. ~is ~ p!Wi~ omissiiO do (rnatto mi!apo
l•Oas, - ~-ee.:-!~ ~=- := .P~·~L4is C,..IM.- Ccr. 
r.ti:-o do Cr.n/1§, • · · · 

• Ao adaic.i~odo Sr. c: :r.Jad:L.-cin a=nCI::>UI-<~s :
Dt gta~o.;ç-.;o :lO n~.t::W!iatr&dor do e<~rr~io à~: S;rgipe, 
300~, s p~ dia::ribuir e;n gra!i5c:~çõ.u sos dem.U =· 
pregadct .Jn ll10St::Ja lep!IZ"tiçíiú, :)01:10 ~Die:Jd:r 0 80'IlL'• 
ao, 600~; bem oom<- <>~~Ocl.ec:!o-oo ugtuclu . em tociaa 
as ~!da dita provia~ia, Íli.::.en<!o ·•e paa qua1'ill<ll: 
àDO•~• villaa '!li S.~~ :riagens poT Dlc-::- -L. · IJ•~trrg, ._ 
C~la:an•.-F. ~ .:o.rcalh.l. ~ · 

.. O Slii. Puslor..\TE:- Tem ·o. pala-na~ · Sr. Mtl"tÍ!:l 
Fra.neaco P""" i'esf''""d91:. 

a Sr. M:it-t!m Fl'ancisco : ...._ Sr. prc9idrultC, o 
ncbre ~puta do pcla p1ovi.Ilaill. do Minna. Ga,.,I!IJ, proen~ 
7s.ndo oomb&.te~ llC rélle::~ oo:n ~u~ 1m o a.in nobt~~ 
.lo?nbldo Jl'11• pro•mcil\ a.- Bahiaco:nbe.têmo• o .add.itiTO 
:re!atko f. GO~:!'t!da Uni ia a Iodeott:a, n iio f~ maa do 'l.U3 
~rociutir c qac io\ ha-oia di:.> a... GIIU re~totio como 
di:'lletor aa meema. c<>mpa.nhia. 

O uobro <iepnt~~@ arg:Uo nos. de h•nermoo repc~uo 
~:pen. as C(lllliHiillll por el!e feitas :to dite relatorlo, 
c;)mo ae por 'lllltura pro=rm'lS.Pat~ basoda noua 
a~gttmentsçiío zu cou6os<>ll3 foi~ pala pesaca ~::c :nw 
porti.nOD~cnto poderin esw Wonno.<lt: .do estaolo <la 
ao::z:psul:.ia .llão.I'Je.ri ji =a gtGõ!de >iotoria t>Brlõ 11 opi· 
uião que •mittimo•, como se por ventuu. = Telaçlio n 
oõtas pabli~ "s &c tos roootthecidos e oo~>f~uadoa lliia 
!oooom o magao 4ullfrolum, e a ori8ino.li•lud<' .d4a Gil• 
mç~ ní>Q !VU., d~ ~uoil :ulor ::m ~ eroo:gtrcial 

.c =->C4-CC .~ 

O :obre dep!l~o · tt'atoll. à o debate ha~ido !la U!I!!UI• 
bl~ f«<oU>cl,.;l de :t.flnu nlaUnnwlte ' -~.,;. qaa 
.di•~timot. Mu C1l artí~ que ·par. f- 'IIm R:QJDQ 

.. ecliZIP!eto aa lllatetill,., nobre clepntado Qe~ .. ;. .. ter tra-
nctci clt. dltelaiio '\Uil hc.uwtuo&llll!l.os·de 18$1le : M'\' Sito 
autu~bléa prü?illo1a] do Rio de Jlll!eiro aobre o coutrato 

. ceie brado p~~lo }ll:eti~\e da pt ov'..ncia CCUl. a ~puilila 
UD11o e I11d11Btria. 

Se o n~br• d..'}ltlt&ao Umr5C1 ttlltado d.e&tll ·up8!!ia, 
t~~tio •~~r- ee h ia que <lerei& de celebrado M~ eo:~trafD 
!'l'lo p!..,jclqto à a pt'Cvtocia tlle sofhelt a opp<>aição a 
IUia acerba o I. !i meomo p1111oo caia jt1!1t& no l'eciJI.to de. 
asiiO!IIbléa pro..U.cid; nr·ee-W., aindD mair; que sma 
oommiuiio dcnl\ meamaa~<c:nbléa deu um c.Xt.oe{ ~· 
mri~ au C011&rato ooh:bnclo, o opiDott par& que 10 OOD· 
clomusao o }'!~&nto lia. ~~d~cia da pw-rlDcla 
CXIl:IO OXCCd\llido VG lilllites da lei.,ll altau:ea.tc prejullf• 
oia\ao' iutor-M legitl:nO~ à.a ttt~li!IB. provincill. 
F~en~. ~-se-lliaqueloa~r.~desc: podu a.1Srmar. 

ocnnp fa o nobJa depotado, e taml:-e:n ou=o per Minu , 
oae u eo11w~ do <'tnt:ato ~bmdo ~~o {>WMetde 
3 pr.r.iocia do Rio dlt Ja!llli:to <lilDI a trtpreu Ulilão a 
I.r.claolria eriio &lt-tc ttDtAjo>&s 4. "'"~''"'" pr<>~cis. 
e desv•n.lsjc<;Ga & empreâ, :;oaita pitlo CCDt:rario t!tl1ll 
?a:níaj03119 I. tmpiiiiS, o ~.Jrte dena:Dt:lj03U ' 
p:ov!;:~cia 

A& (<l:laí?;e$ de!t.e CO!\~ ~ltMa.dc pelll aG::!lilliJ· 
traç5G ~ i'fO\'Íllei.a do Rio de Juciro oom • em{!~.::. 
UDlilO e l~J.Q.IItria eilD. ao IK'gttintea! t•' gll'll!ltia c• 
prcruoia ate tDil oon~, ~m l eti-a:J r~~CS~d«a de tro& mt 
treo D'cz~ con;c:. o thesonro F"•inciJ>l; :;•, pedir 
~., 11 pto'ril>ci~ e,.,~u,~ !Jlu~Oe $. ~lllpt.~b.it. pva 

. :1!ac~ata cl.lll• t\Ot"Çi\o ate ama &Olllt:::. =•~~:cic::>:>d:~; 
8·, pri.U.gio pllt ~U.\8 •r.~ }>1!.1:1'traõllito oco dillgan· 
oia~; 4', c:lrci:o elo e&tabalo~Er barmlru c~ll""<lic!o f. 
cotapsJlhia; r.•, u111a ~ll~ção do lO% na tn:::a q:~o ~o 
C() I> r• na p~Dit l<lbre o Parabybn ; 6', p~~cr ·r. prtlll· 
del:oia cederi a\ compatthla 11 tua da sem da F.•tralla. 

On., i i5. "~ ~ <:utllant que todu tatsa condi ç.1!el eittl 
altllt:>.:ltc ttatajnau! t~<o!l'lp!Uibia; nl!o podom 1er ccu~ 
~aet.dU a<llllO fM~ndi<:!ll.tS a.~lla. 

IJm do. noooo• <:<>llegso, o Sr. d~p~:.todo Sal~snha Ma
rl:>bo, ~~o, 10.1< úllelD b)óa ptoo:lncialdo~io ele J l.llei.r.:o> 
onde IOillha ••sonto, o aolculo da:: T•nt:~gena ct'll.,.,J;<ha 
.:i e~;~p~ ~lo l:lltii11 p:ooi~cnte i!nqtWU. praviz:cia, Cll4· 
.gou ú 5el;tÚJlt6lõ ooDchuÕ!I:!: No fim do~ ~o I\IIDOS a pr•· 
vincia do Rio d"'reria lar 11• go i OC!llp&lllúa a,oc.c>.OOOf 
de ju1:0 gar.lllti®; l:l~ 1,":~0:0001 <!o pr~mics; !llt.ii 
89').0091 do rendimento daa bsrrcirll! oonwlidu à com• 
panhia; n nU!> til® p!clu: ~ llatnlll>' <i& 5.1\~6,000$. S.· 
guu<io O II)OÍII!!O ~C1:JO, c~d& I~ do c.!tndi. tea.li:ada 
por ~ta QUI~ na prov!ri.ca do Rio ole Jmeiro l el:l A 
wic a 47s:oooc t. · · · · 

Ningce:n airá qnc o ~n!ço.ae~73:coo,; para cads. ~gaa 
ds a.o~rai!n, c Glltrads do ::od• g.m;, ~o •ejn n:n i'~ 
fcrliaoi.mo, •isL<l qu C:Jm wi 'iua~;~ia se p<!i!tria bzc~ 
~ eó a lesna. daestrndn, como n=tox ucUI!. u itil.çaea 
.erro. 

O l:a. !'n-ot~a., LJ.cE ; - E!!~S prvmOSSliB r.!a!hi· 
reo-~e por p..,.to do govcl;l'O' 

O 5:~;·. M.o.:ITl]l .Fn•liCJ~D :-El!l tacho si~o in!or• · 
mado pe~os depu•l\d~ do Rõo a~ J I1Jiei.ro qne o~•e oon,. 
tT:~to t~tll oído lll1l:l;>:i<io 6elm•nte ll&qniUa n q_no c pro· 
viuci,. o.-a ol>riaad•; e se nii~ ~ sesi::n, devcrião ~e: ·tra• · .. 
7.idii.O a ~to. =to ei'Slls d~moJli!tr!IÇ<1cs. 

O s,., }'.&aniu L~GE:-V; E~- ~sti argume~ta11® 
eolil promcs~aa, o não oom a :rea1iz~Çli.o deUaa. 

O Sa. 111'-liTI~ Fu1:Cc~~co :-Disr.6 o nobra d.•puUr.~ 
qtte oo fl;;vorr,o oonccdidoa !i flOmpwi" eeta'Oi<O ~rfoi 
tamoute justi.lic:W.<>a palo fsoto i!.o Q "(>Ítal \~ M.à.o in3uf. 
Jicie.;:;to _ • 

Mtu~, ~!&lho~, s& o e~~pitlll ~ qng! Drçirlo a obru 
lei r;riu:!tiTa:õlB!lto in~offieio:II:~, porcce quo oom a ga
::-antia de j11r0s i qnsmti" elo õ,OOO:OOOS tllln•BB qe&dílt·· 
plicado o capitlt l~.a j!Om~snhi• con.res:~a . tct" empro· 
g&à11 DB e~t.'-Si!ll,. . . 

O Sa. F~:uwu Llo&:c:- Onde ostà cua g&l"QX\ilA! 
O Sk. M~JtTllll F:~.L"<ct..:o : - Reli?Ondo a lllfCI v.pute 

<'!~ nobre ci<pt:t:odó dillaodo <Jue o juro doJ 8,000;0001 
Ga\A glltlllltic!.o l'tiO g<>'IOmO ~ 
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O ~R FEt.aEIU L.uE: - Esti enganado. 

O Sa MARTIIII Faucnco: -Ainda ha poucos dias 
·viJHmos aqui quatrocentos e oitenta e tantos contos de 
r:!i3 par!!. pagamento deste emprestimo. 

O SR. FMI.REIRA LAGE: -Isso é questão á parte. 
O Sa MARTIIII FaAl!Cisco: -Logo,seestes8,000:000S 

f~rão empregados na eatrada, dons mil da empreza e 
a"ig mil do emprestimo, é e~idente que o capital se 
aclla quadruplicado. 

O Sa FERREIRA. L.lGE : - A questão á saber se os 
6,C00.0008 têm garantia. 

o SR . MARTIIII FRANCISCO : - Pois nós não votámos 
o armo passado essa garantia? Póde· se contestar qne 
e;s!l garan1ia existe, quando mesmo no ·relatorio da 
cii;:ectoria da companhia vem apontado esse juro e de
clarado qne a companhia não pagou nm ceitil delle, mas 
sim o ge:verno? 

O SR. FBRRE!RA LAGE: -Isso não é garantia. 
O Sa C. MADUIIEIRA:- Lá est! o parecer das com

!llis~es de 185\J que approva essa garantia, e servia de 
b~·,a para o emprestim~ dos 6,000;0008, porque ji ti
nb.Jio garantia do governo, levando· se assim a camara 
IA v oh::: o emprestimo. 

O Sa. MART!ll FuNCJsco :-E a entendo que o grande 
dd;ideratum do nobre deputado por Minas não era vir
J:j3 di:l.er o que todos nós confessamos -que a estrada 
C dão a Industria era uma obra ntil ;-isto nós todos re
ccnheoemos (apoiados ); o sea g•ande alvo era demonstrar 
'!"~ entre a utilidade prestada pela estrada e o preço 
qua ella cmtou existia a relação precisa e indispensavel; 
;ua a obra tínla sido feita . por preço regular, e não 
jlGr nrn preço ~levadissimo .. 

Mas, senhores, Ee o nobre deputado é o primeiro que 
oc.ut. s&a qu,, cada legua da eetrada· sobe a mais de 
4f.:.O;OCOfl, não pôde entretanto demonstrar que o preço 
odinario da lega a ''eestradss de rodagem á de 400:0008; 
·~ apmas foi procurar para termo de comparação e para 
j :.d:ficar o q~:a::tum da despeza da estrada União e In
t.!.u3 tria o que se gastou com a estrada da serra da 
:Lt:ella. 

Fçrém é S!lbido qne no nosso paiz as obras adminis
!nà r.s p:lo governo não podem servir de ponto de com
]) · ' ação par" as o1uns que estão debaixo da acção indi
v:.J !.l>l (Ap iad·») . Tuda~a• obras dirigidas pelo governo 
<: ~ ~ :1in mnis caro do que as dtngidas por particulares. 

AJ.é:n disto, toda a despeza que F.e fez com a estrada 
a. . ; erra dn Estrella não foi propriamente empregada no 
s .;rylço da e' t~sda, mas sim na colonia de Petropolis, e 
a'.n il.a della Ee tirou quota pera ee gastar na matriz de 
T'otr,)oolis; i<tn é cousa sabida. ( dpoiados.) 

o~â, se aqu~lla d~speza servio o todos esaes diversos 
mi:Jt;;res, como se vai procurar semelhante obra para se 
dfi:mar que as obras feitas na estrada União e Indas
tril c&tão feitas por preço commodo l 

O S11 F.~<a&EIRA LAGE: -Por menos da quarta parte. 
O ::ll. MARTIX FRANCISco:- Tambem a estrada de 

Ma::g~ratiba não pó<l.e ~ervir de termo de comparação, 
?l:q::e as dis,~ns•ões que houve em relação a esta estrada 
;:.?~ ntíio grc val erro• em sua administrtçí\o e a poem fóra 
d 'J ctrr.paraçfio. 

I.~go, os objectos buscados para com elles se fazer 
c::;nparsção não podem servir nem prestarem-se a ella. 

O :i:rt. Ff.RIIEIU LAGE: -Então onde quer que ·Vá 
b ,;se ar a comparação, se não ha outras estradas deste 
g~ ~e~o ~o paiz? 

t) ta · MARTII!I Fa.!lcJsco:-0 nobre deputado mesmo, 
c:.a1 a s'nceridade que todos lhe agradecemos, é o 
"" :meiro a demonstur o alto preço por que forão feitas 
u ~ obrbS da estrada Uni!io e Indnstria; por exemplo, a 
F':1ta sobre o Parabyba custou mais de 500;000#! Níio 
ll ·!~a poõsivel fuzer a ponte naqnelle looul sem bnto 
lno e com a eegnrança pos~ivelt 

C !:a F~>aBEIRA L.lGE: -Não ha luxo; ha o nec&s
s.r._;:.; c. 

O Sa llhnTIX faulcJsco :-Eu não seu protissio~, 
u:. :H tenh\l viu to em rios, aliás de alguma corrente, pób.
. ,,,, s ~m 66Nm travadas por cima o liómente o sendo por 

baixo; apontarei ao nobre deputado a ponte do Çu
qneiro, entre S. Paulo e a cidade de Santo3, que á uma 
boa obra e custou cento e tantos contos apenas. 

O Sa. FERREIRA LAGE: - Esta apreciação pertence 
aos engenheiros, porque os systemas de constrncção de 
pontes são diversos, conforme a força a que ella.s têm de 
prestar· se. 

O Sa MARTIIIl FaANcxsco :"":'O nobre deputado con
tinuou a insistir que as instancias do governo á que 
levárão a companhia ao estado em que se acha· mas eu 
acho que cada individuo, e prinoipalmente nm~ aggre
gação de individ11cs, deve ter a discrição precisa para 
comprehender os seus legítimos interesses, e não ceder a 
provocações imprudentes que os levem a uma situação 
má. 

O governo não exercia sobre a companhia uma acção 
tal que a pndeEse oompellir a ceder a eseas provocaçõ8!. 

O Sa. C. MADURB}RA:-Além disso, o governo não 
procura as companhias, estas é que procurão sempre ·o 
governo. 

O Sa. MARTIM FuNmsco:-A responsabilidade pois 
pesa scbre aqnelles que tinhão o livre arbitrio de acei
tarem ou rejeitarem essas provooações. 

O Sa. FERREIRA LAGE :-Conforme. 

O Sa , M.lRTJIII Fa.lllcisco: -0 que é facto demons
trado á que o governo favoreceu o mais que pôde a com
panhia (apoiados), e qne os governos central e provincial 
a têm favorecido, já. em concessões de juro, jfl em ga
rantias de emprestimos, já em oesEões de estradas e 
barreiras; tudo isto obteve a companhia, e de anno para 
anno ião .. se angmentando os favores .... 

O Sa. F.t:nREIR.l LAq,E ·. -Ineufficientes para os onull 
da compsnhia. 

O Sa. MAnTIIIl FRANcisco : - .... ~ó a província de 
Minas lh~ perdoou novecentos e tantos contos. · 

O SR. F LRREIRA L.l6E: -Não perdoou nada, e posso 
fazer-lhe presente da estrada quando quizer, 

O Sn. MARTIM FRAI'ICJsco :-Mas, senhores, estaques
tão é daqnellas que convem tratar com toda a seriedade; 
porém o artigo additivo qae discuto deixa tudo no 
mesmo estado em que se acha, nada melhora, e em nada 
aproveita EO serviço pnbliao. 

O artigo additivo que discuto tem simplesmente por 
fim satiofazer aos credores da em preza União e Indus. 
tria, deixando todas as outras questões no statu quo; 
elle nada providencia, nem para a conservação, nem 
para a continuação da obra; de mais couea alguma 
trata absolutamente do que das dividM da companhia. 

Vejo mesmo que as dividas da companhia orção em 
1,820:0008 as já definidas, e supponh9 qne em trezentos 
e tant0s as dividas que devem ser liquidadas. Portanto, 
vamos dar 4,000.0008 para ind~mnisar aqnelles que por 
motn-proprio compromettêrão seus capitaen, ,e vamos dar
lh'os não fó para pagamento de suas dividas, como para 
seu total reembolso l · 

Noto me! mo que me consta que estas dividas da com
panhia têm, além da hypotheca tacita da obra, garantia 
individual. (Apoiados.) 

Então o que vamos 1163 fa.z~r? Vamos simplesment<l 
desinteressar essa garantia individual, sem prestarmos 
serviço publico nem melhoramento algum que posas 
aproveitar á nossa viação publica (Apoiadot .) 

O Sa. C. MADUREIRA: -E sem necessidade, porque 1. 
garantia de 7 % pôde cobrir tudo. 

O Sa. MAIITIM FuNc•sco :-Eu entendo que a direo
ção da empreza deve fazer os e~forços necessarios para 
qu11 seus credores fação algum abatimento em seus ore
ditos, ficando a companhia em situação de poder, pas
sados alguns annos, paga r as suas di vidaa. 

Mas entregar a estrada ao governo, obrigando ·O a 
grandes despezas, e libertar a companhia de seus enoar
goa, á cansa qne oa poderes publicoa não podem nem de· 
vem fazer. (Apoiados.) . · 

Ulll S.&. JlEI·UTA.DO :-E' para pagar Eómente o serv:ço 
da estrada. 

O Sr.. M.lllnlll Fuwcxsco:- E' para pagar dividas 
da companhia; não tem outro fim • 
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O SJ:. C.l\tui111USIII.l:-Di'l'idas ptohibidas ~ uma · 
· lei • J?lllo contrato d~ 18b9. 

O S•. F~ali~:JU L.&~" : - Dlvidu autorisdu. 
O !\a. !úa'rllll Falollclsc~:-NQto ainll.a, Sr. ptts'i. 

do.nto, njl nrgu.m.enblçã? do nobre depn.tad.onmaoontn· 
dicç.Mo fla~nnta. O nobre àl!plltaéio •pre~~entou ~u;. n 
dvi>.Uinn da que G6 aquelles qne t@m gt-ande in\mlue 
no tr~ito de qualqner estrada..~\ qne ~vem inett~J~bir
Ee do m~omo tr~WSito. 

Po~lll propondo quo ·•e en~ampe o eoutr2.to M <llll!l• 
plloliliia, propõe ell~, ou a1g~;oll1 po:;: elle, que o ~m 
<'C!:Itiuue a pnncet ~. ecmpllllhia, e o traDI'ito, por 
ccnfGguinte, a ser !eiw pot cor.t:~. ~ liiCima Ci>lllpanliia. 

H a, pou, ®ntr&Clicçã\> c-;idente o.ntre e~~~ da.~ pl'O-
~çüts. 

O S" .· Fnu.uu LJ.ç~::-Prcp\5e~ se 11 en=p~ do 
=tnoto; o go~crao, &e 'i~~. q'l.e comJ:>~~ mdc. 

O S11.. M.oaTIH · FJU."'Icoco:- E11 niio desejo tomar 
ma.m tempo i =s:.ea: •~ltci. à d!ae":~•süo porque cm
t-..nil.i. que en deve< Dl~n ::espon<kr i s ob>ttvaçõeo foi tu 
pelo nobre d..;mtndo, a ~:nonst<:ar que os eUlb!lnÇQS 
em qne s c::mpi\!J.hi'l da estradl> Unifu> e ll:ldt:.strn &e .,.c 
~E~·devidot a ac~s ~e!:!'; o de!lilon•trar lllcio qv.e o oue o 
arti~ ndditivo pro)'lla pOà9 •cr ntil a,)S capit.acs p;.ru. 
Cllll!res, mas llác ~ ~ru:otilllon:Clcnto slgnm pa.-a o 
b!li'ViÇO publioo, e IH: da providencia em ~lll.cão i con-
Eelrraçíio on rontinusç<o d& esttad11.. · 

Tenho desempenloP.Õ.-> o. m€u deviir ; a cain!;r., q:J.c 
<ksempenbe. o ~cn. (Apotadc•; muito bom., "'"ilo ~em.) 

O Sr. C~sào de Sinimbú, mir.i•:co ol<."!!ri• 
e~~Uur.a ( tígntus ~ Qll(nr-llo) :-Peei a pala\':~<,· Sr. prt<..i
d:rntc, ;>a.-.. hz~~ .ligeir'll.a obtetv~çii~a ~coro .. do artigo 
additi 10 q,u9 so a~ba em tiscus!-iio, c oobrA o qunloü~ 
Ulembro~~ dcs:~ e!ao. <:na !~m tom~co p~r:e no dB'oate 
~~~ ·~eatTAdo ol.M~jo -do t'tl.Vir a· opiruíio Jo gotetr:D; 
[A)>oiodo;} . 

l:'lão era po<'i~el <J.tto, A -.1st& a.:~ e clcs~jo da ca"Gnr:l, o 
governe. FC CCDI!UTS~~a P.ilcncl~ISO ~~te rcPt'oeito ; e EO :1 
~~ tempo l>i\o acudi o ~~~ IDdaltlo,· é por~ue ll~g~clos 
:ll'f;(:JllOs _ o tl!:n impelido de con:?Ric= ia G~s:õcs. 

~r. pr~1dCU~, o governo n;;.o v= hei' f.uer a hiato
ri& i!a-co!!lpa?hia União e lil~notria ; 'nü;, vem mesmo 
~•erlgnan~ o trs.ço dessa ~t.rada foi bom cll mal can
tebido~ n.•.tl'. IMilrna en~u na E:xa:no do r:.o<io ~~r que 
~! dbpendêriio o• cRpitscs p:uticnl.~res e <io Eots.ao que 
fotio c4)ttsigp.~ilo~ par[t .o. ~úilt.!'~t'9'ÜO d.':l:!!BD "":S~da ; 
O ~VG~O ~O~ tolll&r B.''l.U~lll~á~ DO pOnt-o .Gm que CUa ·:_o 
a~hn, "llw do avengnru: .o que "~ osta~o nc;aa\ de•·~ 
empn" •c podetill fn>Cr e:n DEil:ficio del!R. 

S~h.ote•, s; h a. maturia ~.';'! quo o_ corpo l~gis~ti~o Pe 
tlavn p_ror;Ul1CJ!l1.' oom pkna. uhrdstae, ó cc~t:U:aontc em 
:ru~tct!as ele. temclhante lll\t~.:a; pon;,ne, de 'iU.S eo 
tr~ta? .. 

Trata-59 de ver .so na ~il'llllç.ão a qJJe oh~g~u a cm.
F~~n União e lndnsttia, iropc6~i~l!itada co!l>o so con· 
!a5s~ ca~a.! da r.od~t' cr-~t~n:r:!..;r na goH~ncia rl.~ ec;u :oa
go~'c', 1mo podcno.o m~o:no Il'~ntex o cutllio dcsss. ts· 
truC:.~, oc os_po:ior~5 •mblic~• d~vem ter pnra ctlm ~ti 
1\Jg,u~ s·:ntn:l~lltO ~G Eqnidad~; Q l!hte O J!~llto da 
qnestuo. (Jpot.,;,,) 
, N~Hatr,t;• C:e materia do :lirai\o stric~), não M ~rn.ta 
Qe n.m _negvc:o .::~ que o gov~rD_o ~ei:Jh~ tlm empf'~ho 
part1ct.!sr, nem co:nproJ?ie·so q:1e o ohrigilc a f..::ex 
dense OlJ]OCtO "?-n-;s qnestt~O da COI!fillnÇa; II~SS>L hypo. 
tb·~~e pntr.Jo tC'I:_m o ~~u cotnport·ru:ilen.to, o tslvez ía~so n 
:!llntena de D1n1e fRcil tolnc•o Niio, a quil•tiío ó outra
ttnt&;-EO ·d~ sort~ do r..-nll.· omprezn qno btel't'osu u tõ<iÓ 
o patz, ic~r~ ~ .. q,uru. D go~~Do n~o •~ corupr~metton 
:n co~9A. t~l~'5ll~.' m":lR áccl'(IB. ~s <;_ud é: de ~sparQ.r q:c.e 
o <!(t .. ~ l~g!sla.;vo e:.o prcua:n~-le cum n~u.tlln s!lbe..!c~i~:. 
qcc" ô o cu"J.ho íie te do-~ ·os fll?.tls liçto.s~ 

~~ubor<l-3, a q,ue se trntn de. snbsr é oe ~~ali estra<i& 
Umno e Icd'l.stn_c, que cem eff'el!o é u01a dS> molhares 
qne tom ~ I:np-;n.o(mutiO$ a;>ciGdurJ, IJ.UO pr6stn serv:içca 
!. Ilo~aa !nvoura.. ... · 

L' !!I Sn · DJ:rr:ro.~o: - E ~ervi\'0~ importnnti~~imos. 
O Sn . .llfr.~rsrno I>AA~niCU~Tt:lu.:- ..... ~no tN.nG. 

)lort~ .J:~s gonsrosd.!ls·provinciao do Rio de Janeiro·~ d~ 
.,_ru;~s-GJrn€e, dev~ ~er sbnndo,nds. f. de&ciencis ilé 
:ne1o~ com que Jutão sens empr~zorios, ou so s.lgtun 

.meio occone que poseallalva-la de~ presomi'l'el de~
uuição on embar:aço em q_ua se ach&. 

C=pre atl('ll.de: qne oe oap!tnes cloBBa <1111preza llilo 
~~m "~mente aos par!ict:.lmK. 

O&~ver!!.o jiooncorreu para ella c.."m G,OOO:OOOR, 'f8lrlr 
do empreelimo contn.hido em Lt>ll~ ; e aléta à.e!lla · 
i!JI:!'(ll'\a:l.oia a ell!pl'lll'a dovo ~bem no governo 011 jutQ.I 
llll.O t.lllil aeeros~dc Õ.e•le empte.!lt.iwo; '"'e, ee bom me 
le..,b:;, Jlllllto mommto, or\)iio em Ill!li~ dé c;oo,ooDJOOO. 

Vc, pois, • ~a~:~ar~ qa~ o :Este.d.o tem ji ~uxi.liado a 
eolllil%tlcc3o desta aatra.da com a Avnlt~da somma de 
!nni4 da 5,600;GOOSCOO, · 

i'er!{Ull.t.o: qnltl seria o caminho que !GYI!rffio o5 ne-! .g;;mM, •e por I alta de meiosJ:l&rtl. !cl~or ()! e::npenhcs que. 
~m ecntrahido fosco eau. ~a abandonada pelos i pcdcr-e.~ do Estaa~' 

I' N~cessari:unente 1\ companhia abriria !iU!enclil, chs
m~~ona os lt"-11 cred.ctee pr.ra fsz~ a si!ll liqtüdaçilo. E I entiiooEahdo, os uartio~õlllrcse o publico nlio ~~~· 

, ~~porwito d:l&t;, liquici~ ptilcipi.tau,[:A.po;odoz.} 
I N;;, eo~ria perigo ã:a perder· :;e nmll obr& tio util! ! ]i:i•-aqtti, ~r. p~dento, 11. nWQ por que eo.~do 'l.U!I 
1 'I ;nat.:lria é a.ig:."' do coru;ide.raçíio ç digna de 'er attQI· 
, clida <lCm. e~m<b.dc. (.Jpciaà~•-) · 
j O pedido da compax;hia Unml e ln<i~ms, que hoje 
1 cstl< &!fecto no poder leg'.ilati.vo, já tbh~ sido prC!iente 

I, •o poder e:n~ti;o, Por di;ersll~ ve:::e5 durante· o aJmo 
pa.i!i!aélo s comptnhis. manifustcu a impcs.;ibilidsdo do 

i <In ,s:ldanlento e.o> ,egocios i!~ que ~~~ ene$n'ega4a; i o qu•'l q11o o gm-erno · or<!enaa'le ., ene9.mpação do .~ 

I 
ooc.trato, ~ tc\l!l'.!~ oom ei .. tt!j><)nsabilida<l.ê dos 

.. oompx.>m.isi!G& que·~ cmp<l:"..S ~ha C<:>ntr&hido. Corno 
tra na~, o governo i:llo ~a~tllldo eorn~~t.emcnto 
antcti6Rcio pdo po:!erlGgillllltho, 1:iio pôic aq,nie;ccr :1.0 

( · pedido da co:ilpanhie. · 
1 :?or OO!lsegltintc, o .9.na boj a n compmhia pede 110 
1 !Y.lrpo legi•l.•~ .. o ".•q!llltO !!lll!;!tiO quo j& foi nssump;o 

I 

d!! n-:na deas"' <!na.o pelo gover.DO, tem q_ce Cite j8.!IlW 
do.c?nhcoos~e, antea ji. ~llÍC!son que t! ~11~< ceroes<lo~ 
da rugu:n fnor. Pot i••o ~oo rau-::o pond~rti 'l.,;~ ;!, 
oamllr$ ~•!>OOialm~uto eompste e,.~rt.r 11a &prec•nçiio 
e;cne!.s des:a materio, poàcll!Õo nté p'M&cin.dir do o~>vil 

j a .:>p~~ do &à'"<r:>O -..or mai.l de uma v c. j L mani-
1 f""t...u em Reto•· ~ea..l'loat:l ~nto da· qu!•t~o, o "qae 
i digo é <J.tl& nsturalmsnte "'I!Jlo.e pnljn~ devo r~sul.lar 
1 á cmpra.:\ de n.ms liquidação ~ipit<lda. 
I Q~ando !IC ~uc.i->c~rpol~ti'\'0 aaalc~a c!.e tratar 
: · · io OI'\'.A~anto di). Npl!ttiçiio a1l!ell carji'), a illDstre·.-om· 
1 miuiie, cem qu~m ti'fô P. nOD'l't. de ~<:.rui!!~ sobre e&\t 
I. ~bj~to, mo&tr~n clesejc.s do •~r tJ;cit~tim ~ara oo!:l a· 

empren. M&a e11 per patt~ do go<en:.o fu vei: i illu&b:e 
j OGmmie8ilo qM, ·.c!e· qunlqu,r mac.cirn qlle ~K~ hou-resse 
, de prooo:ler, o go~orco ullo (l!;ts.va dl~~o,to a aei!its.r o 
1[ o c~ qnn M lho querin i:npô~, <em quo de ~na i'arte 

houv~!e es&me ~ cbrn• di> oon;pll:lb.in. 
~ga11do a e:n~naa que ee t><~ha de oí!lll'E!c:er, da1a~lie 

I 11.0 go~erno Rutcr:iuaç~o ~nraade<tip:r<lpr:i~çiiods ~•tmda, 
i ma-re&t~do-~a um 'l.=t!tativo pa:a este Uttl• Do.!>~ ~e 
i devi1l. inf~ri: qu~ t:tl: o vdor q_ua o gooCJ:no estAva obri• 

1

1 gaéi~ a tl.e.:: 1 empm:v;c.m ttoco<111 ptcftiedade a~ ootl:ada. 
A ist~ :C!pocdi qna, qualt;,uer quo i~!!! a u antoritlaçi!o 

I 
~~cabida, n!lllea a de,nprocrinç\':.c i!' eatrndl!i aeria !eita 
•cn~o p~ed<ncl.o él.n lJnrlá do goYerno ~~ ~=~ qns 
julgusso C<1l1YO.c.ie::>t$s pnrn ma.rc·ar defi.nitivlim~to a 

1 jus~o preço dns o~t'a!\ ~~eout.Qdl..9. 

I 
Foi no~te sentido quo· me c:l.tcCa.i oom s eomtc.ir:;&iig, 

sondo iaso c~mignndo ns. •egilllda paxte do additho que 
1 bojo se· di!Cl1te. · · · · ·· · 
I SenhQree, q-..&lq:ler q!ia seja a ~~so111~iio do CO!P(l 
l legisl~tivl), a governo n!io dam :1. ompu:n Uniün c In-

! G:Mtria •~niio 1\llnm~ q-:1a fur recouhooidiUDeuta justo, c 
qno fic:~r· n~orig11&:io por IU::l ~qmo que o gc~erno ~e 
propõe lllnude.r fu~r nas obras de~~" estrn~n. Eis o 

I 
pen~amento do ("'Vflr;lo. !'üo é UIXlll quo~tao Il'.ini:;tarial: 
u cawa;h pd~•t•mellte o ocmpn;hendo (dpo,ado>); 6 
u.:nn questiío industrial, cnja 11preoiRçüo pertsnce ao 
corpo legialstii'O, e qnG o governo julga .ie m~ra cqui
rllldo, c p6~e ser d.eciliidu :ocst~ cu em outro s~ntidQ, 
como pwcer mni& coúvcuicnto 1005 interoo.ses ~nompre~11 
ll dl). in<lns~ri!lo do pai~. (Á:?Oicvla•.} · 

Na omenda, s~. ptesidcnto, ni"IO M f~llR dos jnrM 
IJ.Uc o go~arno t~m rngo por futudo ~ eropre~tilno do 
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B.ooo:OOOJ,. Da~ejo:va, pol~lll. qne ficas~ b6m cl~~oro ~~ 
mnqua.lquer r&~o que no ajuste d.e ~tu qnn o go
=o teo.lui de àar i; companhia ·JU> QIISO de pA:a&r a 
autorillação '\un ootL Ctll discue~ílo, o.go~erno leftnl. em. 
COI:Ita, .oléJI~ dos o,ooo_OODJ, a in>ponauoiA !los toopecti~ 
voe jmcs. Portanto, a e.utoriaaçiío pa.ra o dhpoud.io dos 
(,000:0008, de c;.us tnta a limenda, niiO importa gma 
irupo~~lyio para o governo despender uma. sollllll& fu:a. 
E', c;.uudo muíto, o maxilno dentro d!J 'lnal "' pCidem 
faze_! ~ de;l\~ropru~íio projeotada.-

Limito-me, portanto; a oslaa ob;'3rvaçõeo~. 
O S.t. SalaWel :-Sr. pre.!i~mte, w l~stimaVR o -

~blll:ldvno sm que o minieterio de~va CtJrrer a dia<1t11são 
~to, ad~ti~os, e:ristindo entre ~lles alga;u; de r=ma 
llllpc:tonc:a, et~.t.ro. os qna.Ja por C'!rto so:=:res<ili& o qtW 
ae n!t<ro 3. comp•nbifl. Un\ii.n e Iu<l.a&~ris.. 

Felizmsnt>!, l'O!ém, o n~bi'I.! minhtl'<l· d" agrl<mltttra,. 
:teoonhÇo;ndo ~~Sts. ~oie à~ t .. \131 em. q'lla inconia o 
:mimse>rio, otilittio a •"~~• opinião a r~•?eito dn<;:nell!l 
eamp<Wb.ls; mae S. EL (permit~·mB q,ue lh'o c:.iga), 
oomqa~U~w reconl:eaesl!e a grsvlda:i& dCSISR q,nea:iio, <:l 
q12e lllg:1ma ~usa se de~e faz<r e!ll ben~fici::~ d61811o 
comp:mh.ia qu~ tirO :el~m1lt<!!! ssr<içcs Wll p:-t:~:ado ~s 
prol'l.Ilcili.• do Rio de Ja.r.elr~ e Micos, que tlllllv te!Il 
utili~ado e h & ~~ ~tili.~r á k:loura o ~ ~c=a:cio <!e 
srnb!>!l R~ pro1inniM, toda. vil~, fnllando <X>m equ~ll~ 
habili.ttde que lhe .; :rro;>rin, e:<:primio-•a de nmn ma~ 
z:oel:a ti<o mot~pbysica, G,lle Diio ~lllp:~:t$n~i ss S. Ex. 
en fa\·orr.-v~l oll. oentl'a:io ,;o ~dditi~to .. · · 

Eu eutoudia <J.!!~ o miciat.lrit> de~la.· franc•m.on:C di:
rlgir a oplv\iío da c~>n, c di.:m: com. tcl~ !l ;:larcza so se 
<leve C\l. níio aUendcr ac~ t~cl~mcs de ;:ma companhi::. 
~~ tii.o ~pcrtant~ &crviços tct~: !~lt.·:J .:.o Fta.iz, te~+ i .. 
undo ~ iàeiÜ <h 111aili p~deit• cetra.i!a dG wd.~gcm ou e 
tiO lmperio n:i!te. · -

En~rot:o.:>.to S. E:~:.. cli9oe <;.ce ó prooiso :nots.r qa~ c:. 
~mpanbil! preci<lli c.~ sQCC<lrros; :mu nii.o cl.~,)aron li 
natulll~:. desses 110ccorros. E' ~~rdado 'lae S. E:.:. ~o 
qne o aàditivo orga:úudo pela eou:cw~iio merec<!ta o 

· U~ti.l::l.Oil:.C da gover:J.o1 0 ""UOE:Utr~tanlo O f!'lVCnlQ Ui'i.> 
as julp obrlg~do 1t dcaptnc!~r ~<h! n q~&ntia cll;:uigns
da uo autig~, nt\o eando elln =i5 do q11c o es~a~ d>l!ltro 
do ~u•l pú~e o ml.Diaterio dtap6lldef:' 
. A YÍI:A dilto ontendo que S. E:c. nlio é c.ontrario 
&o &dd.iti~o, êo qna.l. e~; d~i o meu 'I'Oto, e~tando firnll 
n,eatc proposito, llind!t c;,uan<io S- li::<. lho foo•c ccn!m-
no, porque reeoc_!:te•~ u gro.nc!cs 'l'lln~•g.n• c;,ag :a 1 

. IIOt~<lado •O colilcm dl: ett~p:i!za U1:1iio o hd~~a. ' 
Ett ~~~U.\i.J:ie. moomo cl• palnVI'a; óon~idere.ndo que I 

br!ThentC!!I On\dores mo t~m prc:c:ildo ua dcí,..a iio$lo- I 
glt\moa !nt!lrl!ilto• ü"' companhia Uoi~ .~:,Irulustrio, s~ I 
lllo :o íu.lJ:;uae obri89.ào " Ot>fílr um pô':!tc~to a nxna. ! 
Ob3!lrf&;:llo feít• pelo ilobrc d~tLtnào pela 2' àis~rioto !1 

cl• proVíncia do ll!:!nt~~~, quo elo~ae::>.tclmol!.tól ditcor· 
l'tlulo1:re esr.e as.snmrto, er:sver.tUl<lo que" estrada da 
llOI'Il~ Unl~ a !naU!t!ia podis-ne ccueidemr oo:no 1 
blllli Plln o r~Iongu~tl!O 1\2 O!trada do !arro cle D-Pe· I 
dro ll, i::ltorna:~dt>-110 p~~ra Min~~ p~lo vnUe do Paraopc-
ba, '!&tO que O ~Otl '!'tolOngQU19:ltO d10 batrQ db Pitnby 
pàlo ~~o do Rio-G!'tl!lde ~lo eul d.r. provinoiAde Minas 
\inha ~iao cot~.~emnt~do p!l!o go~emo •••• 

Q Slt. 0r.O!I"'l : - E~tt. llerleitllll!on:.O illlgiiDlldc, 
Os .. : SA.uY:trt:L: - Se V'. E-.:. diz qll.e lliW a~&Dçou 

~t:l p~po~i91o, ní'io c~nik~iar~i ..... 
O S11. OTrol'Ct : - En di~ se t!ntosmenta qu.e · o go

VémlO t!nh.a cc.nderont\~o n iden de nbm:.aons~·so 11 s• 
so~~ ; oi &ó L.w, ~ naaa maio. 

O S11. S.u.o:rlll&l.:- E"~.ôlo C'.!Al::le~ do socGtdo • ll 
nbertur~ cb 3' o 4' secções não ilnJiortQ, a m~u veÍ, a 
oon,den:n~xuo do rrolo:t1gam011to da eatrt,da ~e ferro paio 
valle elo ·R10 -Grande; Ollten<la I:QB!Iroo qM a abarmrn 
d~~SS~B mtnMI póae ~eroir p= iiOO::'OÇ('ur n e:npr~:G ti 
contillusr o P"'lo!lgâmento da o.tltl'ads, danào-Tho 1).<~ 
rlllliiiO& luCJrOs suffiçicntea para cobr'-r » dcupeze.& c;,ue 
com e::~l\8 ostn\w ae ia:OlU. 

Sr. p:O!Iid~mte, on eDtan.~ic: qua o ~obre depntaào 
apresen~~do a es~~ U:üão c lndwtri~ como b~110 
.P~a. o proloogGment? da e9~da cia ferro, implicitP· 
mento oondetillmva esao p!,'lll.tm.!ta.man~ a_, eatraà.a ~ . 
fEn"ro ,i)lllo ~ul dll provinaia de W.tuu; GJ:Itrotllllta eu t.i-qa 

a 11~11 de apt111entar á mtb, e e::dot& ovmo fl.<latt!~ 
I1Dl projcoto autoril!IUido ~o f!O'I'l!mO a contra~ o pto• 
leng-ellt~ do ~onco prin'l.ipal da e!,ra<ia. du t~ s 
pa:rtir da bura <W l'i•llby a procuau- o vllllu do .B\o· 
Grande. 
S~~e!, e•t{o J:OI:o'IÜln:)iiio que, Jl&r& D pfolonp;&me:z.. 

&o ® eatta<la C!e fe:ro ii~ D. Pe~:o 1I, ó &alvez o· !lOl:lto 
ml\b prefari.vel.G pt~1o~gaJD8lltO do tronco príneii>a) p6hl 
~ul ila pronncu â.e M,lWI, porq:.te a principal dillltml
de.iic ~ll.SI cstnd.a de feno eta a CCTdilhe~r& da ~· 
do Ma~; mas, vencida !~t .. , O>ti derlll'n&tra.ia 11· pnti
ca.bili_dad:; deos~· pr~l~llgll":l~Dto, porquanto a s=a da 
M-mtiquall'a,. po: E••n lado d.s llro?lJO.ciB, al'r«e:>.;, ili· 
~mas a~presoõ~-por onde talvez a es~da poooa ?a&•lll 
~om ~mta íacilidad•; ;oüo d6_;ennillo o pooto por <mda :r.aq ll' a estrada, m\l" de~er!!'lll~ no prt>j5Cto qne1 par~ 
=do da bs..'"tll do l'mhy, vf. procurar c "Valia do Rio~ 
~ntllde1 O:lde ~ta ~llltÇ<:I e s~r llã<egn•el, is!,? e, ;:ma 
d:ats~:ta .tl.e 'l'lllte =eo legu~s, e, tnl!19po&t• R. serra. da 
M_antquetrs.,_ s. e~tuda s6 ~ a -porco!'l'llr =ptna. qW~ 
nr.o spres<ll'llao diffimld&dG a C())lo~a,;o i!o» trilho•, e, 
CGI:l R abn-tcn dessas vinte oiJ>cC> J~gnns do eotr<dJ do 
ferro, -,em, o Fr.iz a ttt lU:l& .. ;,.b,\id<.à.• d~ ·~·~D.ta. 
leguas; :;><l~qur.utQ, ilR barnt. do Pira1;r ao Rio-Gr!nile_ 
cndc e3Ul tio é ::&ftY~-g&.vol, ~!io bnto ~ !Ji:~.:o legnE~, ~csaê 
ponto o Rio.Granao apre..~t11o qu~>=ta I ~!>~lu ile !l&vc
.r;~çil~ som cmbarn-;o &1~= ats o ponw d~ cachDcira do 
B~cs.nba., il ;inhi ~o rio::;, Frnuc:sco o e•psç~ é po'l.~auo. 

(H<> um ~par:e.) 

... Ea -a~o p,ac:ei õetcrm.ina-lo, ::nns 6 m~::.ar a.o g'l.e &l! 
f o~~~ S.tt) a C':i~hc~h-a dO f'irtPOf&w 

Pelo rela:o:io d~ eng~n\l~trô nalfcld Cs!i ~.:ovaao ~na 
:!& cachoc!..'"$ <lo P!:•'P<:'~a para !>lll::o ells ~ !l!t>~g:Lvel ;·· 
I:Jaa esse engcnllcrro nao epr&~e::ltll ~omo cliGiculda<l.e 
l~tin no rio ci$ S. Francil;ec a e<>ehccir" do PirJ;pota; 
diz I!l~~ma qa~ com po:.~o. <loopeta poderó. t!ss. c&oh<>O\ra 
!-Qt l't:ncid r., • qu~ ns. ~etutlihdo ali passQgcm !1 cs:n8~&; 
napl'o.jocto õ.otermin!l.-~eq~eosss cs~rliM. ~~híl dt:'t~ 
Do ponto em q,11e o ria d~ S. :Ftii.D.ciseo c~>llCÇ>\ ~ sa 
D ncgnvd, c ~•a p~nt~ b< do ~f!l: dot!'Tmin3do ro~ 
exame do! engcnherros o. que se .,_,,i pro~~~o:,Jo u= 
rio dn. cach~eira do Pirapcrs pnrs aciin B· 

A~<>l!ll,J>o,., ~c uma ~·trndB de ~s lcgt:n.o s• teri 
aberto todo o .,.~l!o do E. i c Gr>ln~c o do rio de S. Fran. 
cisco; eu di~pQL~o-u:o de fa2er o;u•~~uer conrider~ç~s 
a :oespairo da utiliJ~a~ ac~~a e~trs.<!a, IX'~'!.M 'o 1:. utili· 
dade .Ll.s a&tra<iM de !orro ~ ·•a:nn ~~rd~dQ p':ro o lllu:.do 
inteiro, elln ó 'tlmo. neeessid.ail.~ ~gento pnto. o. \'!O\'inci.o. 
da bfitu:.J, ~ia ql>o, Col!~~~d~ 'lO centro d~ I r.:>petio, êl\a 
se ~~~'!ln om ?l!iO!<!S oondiçúel. do que ns ontrl>ll i~miís, 
nií;) tom!o nlll p!lrto da tõl1il', c <QIO f a:; e<;m oao a sJ.. 
flt.ndcga daMinso sejaanlta::ldcg!\ 11oRi~ dsJaci\iro>lOg!'> 
poréo, q'tle n:ns e'!>rad~ :ie íarrii .Otta~o cntia uttu; dn · 
~nat< ·~~~& •ertl ~ara~llattrn P')ttodo !llt\1', ees~o~ 
o\"!>utacios M:loebrim. cs benoSci~• qt:c dobi l'eouitar~il. 

!3t• prõ>id=t~, niio co:~tínu=·i aeot~"ospcito, pcrquo 
YGJC que s cmma<a eot:i. ClUI>9U"' e zn••lllo ~,>orql;t.~ t~l~ 
o :~~obro miDidto do lmpcrio t~r.\ <!~ b!.lllr u este rnpdtQ; 
m~s nii~ oonMlliroi •CI:;l. fazer ~l~Uia~ GOileVcraçoes e. 

. te :!peito de ou\ros arti p at~e el':istem ~:a me~t<. Entro 
ellCs ha um !ll.ternndo o~ v~ncimcntoa do. emprt'gados 
elos oorNioo. Pretendo "VOtar por e~ta !ldditiro, pórqne 
eutl'I!c!o que 6 't!ma repartiç.~n publica. quo. e•~i msll'IJ· 
muner11à<> ontre uóo, C$ f eu> ~:rro~oo;~dM niio tSt:l hcr' 
do sOl•iço .• nom domingo$, n0111 dii!IS':.sautos; m3.5 a. cote 
roapeilo m~:.ndei. um11 ~endn para qUQ a~ &ogmG!ltllll~ 
t<~ml;oom o orden.nd.:> do li ~tente do de S. João d':El-Rei. 

Esttl sgon~e, que ser.ve hs. mal& do vl:lte a:mos, 'l'~n~~ 
hoj~ o ~Idllllaao qila ~ncia ha mni~3 ttnnos, ·~tro· 
t•nto «J,Ue o eeniço ta:n muit.., sngm~ntado, PO!'lillu <ia 
\'i oomtos ml!!l'lnoe pnsron a. tar 11> p:itll " corta ; ~ 
~zenoia <1a S.Jow à'El-Rei. é Uo !:n:LJOr~~tlt<l c~ me t\ da 
ci<!Qdo de 0~-Preto, ent" te111 mn grll.llde numeto de 
empregai!OJO, o aquelb tel!l. ap~t.a o ..,ge!:lte e s~n njn
dant6 i 11 agenllia do S. Joi\o d'El-Rd 6 () intenu~dia
rlo .. de ~odau C<~rro~po~::deucla en!ze (>sul da 2rovmai~< e 
11o cspitlll, entra c:~ts e c serl\io, cnt:e allllpítal ao Ln~- . 
tio a ~odo o acrtíio de Mi!Uie; ent~io, ~i.o, c;.tw ti de 
jus ti~ DI! attenas i ~orte dcsto omp~g~do. 

E~istu =outro s.Ci.UU-ro e obre o qua[ ~spero otnit • 
opilll:lo do llullrs ministro, ti aquelle q~o mau<l.t~ trll.l:ll· 
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lerir a faculdade do Recife da casa em que existe pua 
um con'l'ento. 

Este additi'l'o é de importancia, e eu acho que o nobre 
ministro de'fe dar a sua opinião ao menos para dirigir o 
meu 'I'Oto, porque, não conhecendo nada a este respeito, 
vejo -me em du'l'ida; entendo mesmo que o additi'l'o 
como estl. não se acha completo, porque manda trans· 
ferir a faculdade da casa em que existe para um con· 
vento, como que impõe obrigação aos frades de aceitar 
essa faculdade, e eu creio que deve hB'I'er um contrato 
com esses índividuos. 

Sr. presidente, limito-me a estas poucas observações, 
atteudendo à hora, e esperando que o nobre ministro 
diga alguma cousa a respeito. 

O Sr. Cansansão de Slnlmbú (mini&tr·o da 
agricullura j: -Sr. presidente, pedi a palavra para sa:is
fazer ao honrado deputado por Minas, que acaba de 
sentar- se. Pede elle a opinião do governo á cerca de um 
additivo que se acha em discussão, e é a~uelle que con
oede autorisação ao governo para adquuir um predio, 
alim ·de ser para ella transferida a academia do Recife. 

Sr. presidente, a instrucção publica vai sendo dispen
diosa por falta de edifioios proprios onde sejão colloc&das 
as escolas publicas, e nesse ca1o se acha a academia do 
Reciie·; portanto, respondo ao nobre deputado que o 
governo aceita esta autorisação para acquisição de um 
predio: é possível que não se faça despeza com isEo ; 
se fôr possível, o governo .tratará. de obter algum con
'I'Bnto , ou algum desses edificios que possão ser dados 
gratuitamente ; mas em todo o oaso elle deseja estar 
munid~ de~ta autorisação para usar della como julgar 
convanrente .... 

O Sa. FEaaEIIU DA VErGA:-E'V. Ex. poderá. dar
nos a sua opinião a respeito do additivo que trata dos 
passaportes a estrangeiros? 

O Sa. MrNisTao DA AGI\ICULTURA.:-Não tenho duvida 
e~ aceitar o additivo ácerca dos passaportes, consis
tmdo €1\e em faculdade dada ao go'l'erno; esta mat~ria 
es~á.~rsgulada por l~gislação muito antiga, e eu como 
mr~~tro .dos n~g?~ws estrangeiros, e como chefe de 
polic1a tiVe oocas1ao de reccnhecar as difficnldades com 
que latão ~s psrtes, e a .n:edida não é profícua, nem 
mesmo no mteresse da polrttea, porque, por mais de uma 
vez pesseas com nomes mppoetos sahem da côrte sem 
que a.policia tenha m~ios d.e verificar isso; por c~nse
quenc:a, tudo quant~ for bc.Je dar maior facilidade para 
~ movt~ento e tr~nslto das pessoas é conveniente, e por 
tsso acetto a emenda a que ae refere o nobre deputado 
por ·Minas. 

O Sr. ~t'andãf• : -Sr. pre>idente, depois que a 
camara dehbero~ qu~ em oegunda discusAão fossem en. 
g}ob~~ament.e d1soutl~os os artigos additivos separados 
da let « O orçamento, v1-me embaraçado em tomar parte 
no .debate; po~que elevando-se o numero desses artigos 
a Oitenta, ou orténta e cinco, e versando cada um delle!l 
sob~e materia d iffermte, é vis to que nem a mim nem a 
qualctuer üu:ro~ será.possivol aprecia- los em dlscussão 
gera_!, e sobre ~ao 'l'anados aesumptos instituir um exame 
rum10oso e seno. 

Ul!l SI\. DEPUTADo:-Ficou a União e Industria sendo 
reboca.iora. 

O Sa BaA."DÃo: - Tem entretanto ~uccedid 
era ele r . J' - o o que p ever. a tscu~sao concentn u ee sobre nquelle 
que conc~de ~avores á. empreza União e iudustria, ~todos 
os d~mats tem ficado por diacutir .. E' nestas circum
stanmas que me cabe a palavra· e como não é · 1 
considera-loaemsua totalidade Íimihr me hn:e . pot~sfitve 
os • · f ' - • e1 a Jus 1 car 

que apresen,eJ, e a a~er ligeiras obaervações sobre 
outros _qu~ me parecem d1gnos de ser adoptados. 

O prrme1ro sobre que chamo a attonção da é 
o que se refere sos sem inarios episcop"•. e3 do 1 ca~ara Esse • b 1 · ·· mpar1o, 
blico s es.~ e 1ctmentos, que aliás têm prestado ao pu
. os mala re e!..;ntes serviços, porque é nelles ue se 
Instruem e preparao aque.lles que se dedicão à vidaqcleri-

~:1:n~~~~~a~l~~~~ dcl~s 1fe~~~~val decndencia ~or falta 
a~xiliados pelo Estado O d Oel.fechnr-se &e nao forem 

• e m·ia por exemplo .... 
O Sa. VILLEL.l TAV•RES: _ E sti f h 

falta de dinheiro para pagar-se aos profesBe;re:~ · se por 

O Sa. BuriDXo: - .... aoha-se nas condiçõGs indi-"" 
cadas, segundo consta de repe1idas representações qne a 
esta camara e ao governo têm sido dirigidas pelo vene
rando bispo de Pernambuco. 

Fundado em 1800, esse seminario foi sempre mantido 
pelo respectivo diocesano, e delle sahirão os mais re5-
pei.taveis sacerdotes do bispado; portlm hoje que este di
vidia-se, e que por conReguinte dimiLuirão os rendimen. 
tos .da mitra, não póde o diguo prelado oocorrer ts 
despezas que nutr'ora fazia com os empregados daquel!e 
estabelecimento, e portanto vê-se nas ciroumstancias de 
feoha-lo se não fôr auxiliado pelos ~ofres publicos. 

Com a creação da diocese do Ceará e do bispado da 
Diamantina •.. 

O Sa. Cauz MAcHADO:- Ainda nãoesU. installac!o . 

O Sa. Ba..u~olo:- . .• • perdeu o de Pernambuco me· 
tade do seu antigo territorio e população: e se se attel!
der que a caixa pia alli despenie sommas oonsid,erateis 
em obras de bene!icencia, se considerar-se que o veneravel 
prelado é obrigado a gastar quasi todos cs seus rendi
mentos em soccorrer familias pt bres e honestas qne vi
'fem ã sombra de sua nunca desmentida caridade, ver
se-La que não é po<sivel exigir-se delle quefaçaeacritl
cios e de3p' us mperiores ás mas forças para manter o 
seminorio d • que se trata. depois de rednllidas, con::o se 
a ohíio, as rendas do bispado. 

O Sa. . CnTAtao REIS:- Apezar de tudo, é o mais rkJ 
dos nossos bispados. 

O SI\. BuNDÃO :-Chamo pois a attenção daeasa pua 
este objecto. A com missão de pensões e ordenados, com
penetrada da verdade e justiça dns representações c} o 
prelado perl!ambucsno, tomou-as na devida consideraçif.a, 
e formulou oprojecto que constitue o artigo sdditivo cue 
tive a homa de apresentar ; por conseguinte, a idéa ~ua 
nelle se contém não é obra de momento, é pelo cc-n. 
traria a expressão de uma necessidade publica já estu· 
dada e reconhecida per aq_uella commissão, como se vê 
do parecE:r que acomp?.nha o projecto a que alludo. Seria 
para deplorsr que o corpo l•gislativo dGixasee em aban
dono estab:·lecimentos dessa ordem (apctado•) , e qne o 
clero não encontrasse da parte dos poderes publiccs a 
benevolencia e auxilio de que é digno. 

Creio, porém, qu~ esta camara não se negará a .curo-· 
prir com o seu dever, e que portanto adoptad. o additi v o 
que manda pagar pelos cofres do Estado os vencimGntJs 
llos em;;regndos dos S3minarios episcopaes. 

Sr. presidente, existe t&mbem sobre a me$& um cu:re> 
artigo que se fenda em razões plausíveis, e que me va· 
reoe digno de F.er adaptado. E' o que se refere ás compa
nhias da navegação costeira a npor das provincias c" e 
Pernambuco e do Maranhão. (Apoiado'" 

São escusados longos arrazoados para mostrar anti. 
!idade dessvs companhias, porque todos oomptehendem 
a ímportancia dos serviços que elhs prestão ás proviu 
oi as do norte, e r. o paíz em geral, pela rapidez das com. 
munioações e facilidade das tranaaoç~es . ... 

O Sa. PAEs BARRETo:- Apoiado. 

O Sa . BnAllolo:- .... por isso limito-me-a pedir so 
nobre ministro da agricultura que oom a sna palavra 
autorisada diga o que pensa a respeito da materia desse 
artigo, e dos f a vorea que elle concede áqnellas compa . 
nhiaa .... 

O Sa. PAEs BARRETO:- Apoiado. 

O SI\ BnANDÃo:- .... para que a camars, informada 
d!l opinião do governo, resolva o que lhe parecer jueto. 

Aiuda para outro artigo chsmo a attenção de S. Ex 
e dos nobres deputados que me ouvem: é para o que tiiz 
respeito á construcçiio da ponte do Recife, em Pernam
buco. 

O Sa . VrLLELA. TATAI\ES:- Que é de absoluta ne:;es
sidade. 

O Sa. BRANDÃo:- Creio, Sr. presidente, que todo& 
que por aqnella prcvincia têm passado, ou que p:lo me
nos têm tido noticia da importsncia dessa via de com
municação, hiío de reconhecer qu~ a sua oonstrucç1ío 
não póde mais ser adiada. 

O ~a. Vrr.LEr.A TAV.•RES:-E' tão neo~ssa!ia como o 
pão para a boca. 
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·() g,., Nu•Bs Go~cALT&s,:...lt' obra <tUe :1~~ p6do ser I 
:•:nús adiada. • 

O s,. BILl~lilo :-Seú! on oito a;m~s fuem que se 
.e;tndn eooa. obrn, e durantuue espa~ de tempo \allto 
~e t.m arrniDaio a utiga p~nte, que al!:lea~.!. cada · 1! 
%llotneJ>:o deoabar, tal•e~ oom. • p•ràa da~ ridllS do.- .. 

1 quolll!ll' qne temerarlat:een~ &lncla po~ ella tnlll'itlio. I 
9~>mpn!, pols, que_,ea&e nego aio ae rellolva, q~e ~c de

termine a cOllatru~uo da 11018. f~tc .... 
O Sa. VJ.l.!.F,l,l TATAU5: - Ou que ~e diga que ni(l 

'!!OS q1:1erem. <Üu= 11\ ponte, p<lr!iU~ &ndAM!XIOII eQ. <8%15&.11 
ubote.'J. ~ 

O Sa. BRA1nlle :-..... p:!Til qa8 n~o pareça que ca 
lnt~~~ de 111Jli0 g~:u.J.e praça commercinl, oomo é ll 
<lo P..'lCífe, e de nmR pop;U..çiio numero>n, deixão de act 
.(i •'llida.m~nte at t~7ulid a.c. iSIIl~ l)(Jd.ot"S" elo E11t~do. 

Os .... Y:u.Et.A 'TA;.uu:s:-J.é. não traniitlio stDiio d.e 
um ~ nm p:~ts•gairo, por ordem da policia. 

O llF. Bu-.llõ:o:- Sr. presidecte, do::u addit:ns 
mo.is to n~hilo sobre a tneaa, pa!Ge qnaes prete~~.do vo!:ar, 
<!I von dar "r:uio p~• <;ue o i aço. 
. um del.!es é o qus .orcn oollegios t-~rll a. oan~açio dca 
!llhcs d~a mnitoreo, e o on'N é o 'lno rognd,. d&r 
~s vhlYU3 à.Qs ofii.:::iae do e~~~ito qne DlOl'~ a.ntes 
.a~ 'telem ~om;Jlt!~ado -vi!lb'l e ciueo a.nncs de ser~~ as 
quotas f3ttc.> coro que •en• JX.&rido• >6 pecl.ruto ru~r
msr em \<lrl::do d.l. lei de 18~2. 

S<li \>;,m . one p:.ra o milita: (permitta-!e·m~ falhr 
~:n todn a iranque:a) !ó prlOa\CC'J a iDjc•\iç~, e qne 

. no ento!ldet <!e cu:tos iadi;!dnos rodo; O! ril:.orcs llie 
aá) appliesveis, mso tntell<lo . que á tempo de a~a·~ar 
com o·~ tri&tB ~yste<:lA. 

O the•cwo; por ernlllplo, imbnido naa i~é&• à?mi
: ,o:~teo oo.nt:'a o& quo •N~e:ll. farda, 1.-· .. a mjoot•ça e 
n~:[to do não n:eonha= com <!i~c\to •~ mcic a:ld.o dç 
;en• marido·, ao '1Íil'12~ daquoUca offioi~e• q11e oorrero. 
f41 tando •lUOO ;\j'OD!l5 t.reo O':l qWI trO Wl'S p:lJ'II COillpl&
t~re::;. 2S Rnuo' d.~ !cniço, e nem ~~ menos M M~nda 
em proporçiio alguma. 1Apcic4o•.J 

l!t~ ó pçr damaiu~voltlln~ e 1\ttoei.l~!tno 1 (~poi~
dct.} 

O S1. C. M~t>cunu.:- E lU viuvae dot sar1o1elll01 
=t.l.>r.=doo em alloru ~ 

O :Sa l'u~!>:&o: -~ ID aQha eotabeloeido <tU' qual
qt:er om,;al i• poua rafo=-r ~m o tmnpo do 1~lço 
quet.ivor, contn.d?-l~·lho o ~Ido por qnob• part011 
c:nclpon:lOllt<3 c. eo::c W:Dpo, por <J.'lO ':llCít~o, I:~anendo 
elle, ha <!o !iclll: su'\ vi'lqa priva<!. doa t .. ;cr.et ~ brtl&li• 
cios da i~i 1 

O S11 Cu~o• :õlA Lr.;:.;-Apollldo; o ~ o q~ eatall=l
lt~eu alei d.& 18U. 

O Sa. 'S11.•111>lo :-Por que l'IU!tQ, qnon~o ml!l!s oq~eo 
·11 t.r.m!.li& do luhU# milit~r elo 11m au:ziUo pau ll')De&
tamente eubaiotir é (ille por <1~~ f:trava~toc Ab
~crdz intarpr<t.'lçl\0 dM dbp<>Jiçlf:• legWc.thu 1e !lu 
h& ã.a tira: a equh~tivs rawUllera9~0 quo() Est.sdo lhe 
,r.,e,'e~ . 
U=>~ ~~~ !njuatiç.:~ niio tem qlW.'JiCIIÇ~, c •o ~ 

lc~~l&tivo c~mp9te oorrigH!l· (Apo:acl<::.) 
N 2;t~ senti~o. pota, c•U. xedigtdt' o artigo qu~ rooom

.nendo á jllilti\)a e boncvol.noia d<t c'::>><ra ..... 

O sn·. Cuo.~os DA LH :-E qt:e niio oollll:gn:t !dth 
:novo!; é a sxpltcsçiío da lei do 18:07-

O 5&. B,.u•ol;):- .••. l<'mbr!Ulda entrctanf.o qn~elle 
:n!io cr~ d.ir(lit{) nQvo, ~ qno apenns l':•~snte o qne ji 
e:s:ist<} oro. ~i1 ~ude llns l6is de 1 B27 o 18~:.1. 

O Sn. c ... r.os "' Luz : -Qoe se referem 5. lei a~ 1~ 
.lo Dozcmb.:o d.o 1 õ90. 

O Sa. C. MuuREIII~:- Q<W c~nadgr& um principio 
do jnstiça. 

O Su. ·Bu«~Ão : - Q<1suto :t orcuç;;._.. <la coll3gins · 
pnrtl cdncnç;io dos filhos dcs :nilltans, dQvO di;;et quo a 
'Ma, bu::~ longe d6 se~ novn, ti muito lllltjg~ ... 

O Sn Cu,•~• ""L~zi --ApohdiEsil!lo. 
o Sn. Br.At<Plo:- .... e iâ ro: diVCitan vezes tsmsido 

·roi\lo lY 
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p<lr mim discnti~a posta ce~~a,. e ncommand.sdli pi:_lo· 
governo noa !mui nlatotios. . . . _ . , 
~e amo n~ ~enado já foi ciia. n~dlWd11 a projecto .= 

d~~5 da .27 de .o\go•to •l~ 18~.... · . · 
O So.. C~tl.Ol DA Lm::- Apoiado; e o Additl\'C &gor.l, 

clfereolrlo foi da combina~o oom " Sr. ~tro . da 
gnsna; o goTarno de' e pois bapma·lo •. 

O Sll .• BIU.liPl_o: - •••• pr~ji!C!to UM qne pllli!Oil. ~ · 
e que f_.. re~n~~tttdo po.?ll Gllt.a oamara, onie ,5o ~ ·· 
tido a11àamento :-or niiô tQr8ido do. da pl\--a 01ilem do & 

Creio qns esU. ao ~csn~ dtl todos a ju!l.iç& é u':i • 
lida<!~ d11 :mccl.i.U. prcp~atD, e po= ino acusado e ~on
g:~r-me olll dewcmn-açõea ~cic ..... 

·· s~oe ·•e qll~ ue:ote paiz 03 I%illitana aiio mea'iui:ilia
meate rotribnidos, e qu~ ~:n ~ral tgoo5 momm pob."'l9 
" dell:;;o mts !~miJU; s tedru:iaaa i mioeria. . 

Se, pois, é iBto 11m11 verdade por tcdcs r<:conh""'ida, 
.:me pll\'eoo Q"-e dei::ar de accitu a idéa do artigo~eria, 
r~qoü1~ar 2 ir.j !!.Otiça que ~eb•ixc da cultas o::~. ::r»· 
ro!sçõ:'B i 1 s ,file eau clo.s••, liign• de melh~r •crt~. · 
p~, e9r~ <<:[l1lgna. ver o~ lllh011 da<tucllea 'llle os deài

dr~~ .ao moi! pe!:CIIO ele tcdcs a. •rm'i~ol pt:.blioo•, o 
qne e:.:!.'.uer~o soan tidas em·prol d& 1onr11, riiguiliarl.e 
e defeza d~ r.•ç:<o, csmüllllld.a, o sc:n \orem e:> lllei!Os 
::m &Sylo onrio p~.=-~ãiJ ãe.cctr.:r·a. cO!lYeJ.;ir!utc OO.ncaçio .. 

Por ho:.ra, )l<'Í!, do pai~ i•t;:, niio pódo contiDl<.~~: 
IU~im; e Be o• bo:~s ll:s:•mrJ.o• d~rem .a i!nit.adoa, c=·· 
pl";; q~:.c n ~!t.l ~e.pci~ adopU>c:.ca os que Ct'S dii.o as 
mr.i~ cult~• :~ações d!l. E:nxc;:a. 

A cst"" ~onoi~oraçiXl.J :J.tcr<P~O !JilO ·a ~peri~ll.Cill. ~ 
mMtrado @e rem <>J collegioa I:l.iliwGl <>11tt01 t~ntoa \'i-

· veirc~ do hoCli'IIS pnu .o ~:terei~, com " citcn::>~U.ncia 
<lD ire o. j I. pro~a~adcs p:aa a. -.ide clno umu, v'.a1o 
ccmo for:lo edccodo• sob o ~gimc11 milita~ .... 

O S-.. CAI\t.OI n~ Lt.: -S u qa.i~Cl, J:>OIIU!i.D mesmo 
ca~a con<ii\li'o-

0 :;,., Buxt>:O.o:- ..... de mll.noira qu,, em <t~z <ie 
ftra~r, c Estu.do lu=r:'l. c~lll a i~~ituiç§.o) ao :tlle~C' 
~cmpo qu: tnnqu'lli':s ~qnel\c' qce o a~l'\'~:D , !) q:.c para 
W.fondQ.Jo dtlrr!II:lÜO !OU S:i!)gll,, !l_I'F.I~itO CIR S~~te clJ 
san~ filhoa. 

Etr. oo~:1u~lto, JM!U!O qu~ a oamnra aat.:~f•d.nm.s. nc
lle~alda.do r~~ü, e eumi'r!r{ om dep1o davor à~ jl!S\iÇ>O e 
de hOll<'1:, •e ~aopt&r o Mtigo, c s;si::n t<>roate;:~ C-'cs:
d~ra~~o c <l•'f11.vcr conl 'lll~ t(1!1l ,ido si< boj0 tutads o 
chsso miütar. 
. E::~tto ~· ~ ellle.ltl'ddi~ •• oa que s& sebi!C! em a;~~""~~ 

h"" U!ll cont:a o qu•l c::[fieen.mc:l~t:'l m«!- p:ol!v.:o.:1o~, ~ 
l.t'O~_,!ld.o vcY:tt:r, n ''&rn a·t~r o quo dco.J.&ta 1tvte o .;,~c:a:ro 
q11~ fO~ ~usiderado bem êo eve:oto. (Jp>iod,..) · 
··O Sa. C. M .. »D:Il:•u:- E' umR oonsp;uçlio ~!nTar 

da faga dos escr&tQJ. (~poic:d,.) 

v S&. B~.\wolo;- Sr- pro::eidc.ato, '~"' ::n>igo d .. l~· 
bcl:d..O.o, 6 oo:n o m~Üi: ~i•~ ardo:r Jcs.ljo vn o mec. pB1% 
c.ompl~t~mento 1i>13 ola ~•r~o-rld~o; moa ~llla ~que~ 
cirllllmi'-'1U:li911 aindA not ;,br!giW • <:<>Wlerv..-la, n:o.o 
51lrCi ou qnsm ccn~orra para pôr em p~~rlgo ? illrcãto do 
propri~liadc tmui;o• opoiado,), ~.nOO!OfOar .s. .1uqu:at~çlio 
e prtj~;it.o~ do~ protn1etou-io& sgncol:~a. (dpooado•.J 

E' co:>h~oida a. hcilidai!.e cem_ qa.!l qul\lqlier osc::a!o 
pó<la i11# do um p•t'A ~lltro_mull:ClplO G a}n SZil: copn~ 
derado l><!m do o<illlt?; oo !'O'-" pas~!!'<' o etti~go, tere:n.,2~ 
que nenhum ~"%cnde>:-o pcri~rs ':'"-~" cor.t~. ~m •n~- · 
ciente H orar.ba para o. collSm"tii.Çu.O doe11o. íab~,_a, e qr.a 
nilo •6 ':.o cam P'l C)mo llS8 cidadM to~oe Ell AObm-áii em 
perigo ela pera.it os <:Sorilsos qao po•~ml'llnh 
· Os,. CAITA•.no R•;a: -H~ uma eu}.-~ma,àa qilo 
modi3.<~<~ es!a. dispo•iç.ão. 

o S11.. C . !lf.o.nn~IJo.~ :--N:õo ha modilicaçiio poui'\'\11 
neste sontido; o• bcn• do ovcatc d~~~m !iou mn depo- . 
sito; do coD~ario ó quc:er fortl\r IJSOI&TCS â :mo:~ 
alhei:.. \ 

OS;.. Nun:ss Go~c.<~VES :-E~ts idé& i~ est5. ma!lifi;
Clldll pot ontra ~msndn <l_uaprohibe qu~quor -rio!ono:.a 
eontta 0 estl11l.~O a que niio !ôr 1Mlht1dO ~~chor ~rio, &lé 
q~ sen logitimo dono o teolnm~. . 

O Sa. Ba.<JU>Ão: -Assim,~is, camqnllllW de,9Je q~R 
ne 1·~~1' ~olou o& ~~~9<'</l 1\ 1i~~rdado, OJ>tendQ que :IM 

17 



c â"nara dos o epLtados- tm rr-esso em 19101/2015 16:38- Página 12 de 12 

SESSlO EM !3 DE. AGOSTO DE 1S62. 

~vo pteatar o m6u anentimllu_;o ~ medida pro~u. 
porque a 0011.5idaro petigoaa e fQtlll 8011 propnelaria& ~ 
ao p&b. (•uíl<lz ap<>i.Jdor.) 

Voto FOrtaitto, eont:a o artigo, e ll'l'~io:ter U8im pre
- enchido' o mell derer. (Apoiado•; mui lo btm, mui lo bem.} 

o Sr. CansaDSh de ShaJmbú, llli•liztro ol(l 
ogncufj,.•a { p1"o(urn!<> •iltncio) : - Pedi a ~l:nra , 
Sr. p:Qsidcnte, psra aatwazer a :llgumllll perguntas do 
nobr11 deputndo tm P<!rnlltDbnr.o que acab~ i!.e lall&r. 

O nobre dapntado, demclllltnudc o estado em que se 
acb.!\ c. 6=hlc.:rio de Olin<l!o, disse que pDt' falta. de zceios 
u~ eUo .~ut.si 11 feoha:--se, p!iva11d11 usim a izfs:tucç:>io 
co cllll!) .,_oe gr~U~du mo::""") q:11e lhe pre.tau. -

Cem etrctto o facto assegurado p-::lo nobre d&;>~tado_ . 
6 ·vcrdad.eil:o, rr.o como, tantQ a.o go~erno como A eot.l 
llDgllSta callllir.~~o, j ~ o hi!<po diocesano_ dirigic nme . 
repw..:en~Çio neot.e srntido. [A.poiad<z.) . 

Pomllto, ~ a rau: ar:o~ ecteuC:er quft u llCS!as e.r- _ 
=ta~ciSS p&mittem fs;~~ IU~B lltl,lm'C"tO a!' a~s~ 
na s.ctrutliàll~c, o gotcr>->o JD.lga qu~ ellc' mtutç Jt:sh-
ll~';lel. · · · 

O semict.rio do Oliuda t~Dl prcõt~do llluit~s acniços 
aow.iz (o~i<.~os) ; um recor~çücs l:l<~lto gloriosas, for 
a!lê om .!l>O~s en!.l~io•~>. IID~ dr. c rc.-:ç.'io _das nOli>~ 
academi.S, o fõoo ds i IL' tracç:>o mais t:levr,dt\ .:1 o J Dl-peric, 
o berço das Ietrn.a p3tria_s, e ltoj~ tem :o importonte !l>:o-
3r;~ 11CO <U.CrOO d~ ln>trt:t: o clor~. 

Co:n o fr&ccio!lr.m~: t l d~ bi>padc de Pcm~mb~~. que 
· com a creaçlio da• !lc~es tlio~cs"pcrnca a pro.:itccia do 
Ceará, Rin GrRndc .lo Nortec. part.-à.à õ..., J'ú ,!>•".• totn 

·tnmhec climionido n• rc:>diméct~o com que oo sW..cn· 
ta;.& o oemicsnio. Sr!'11ildc rel" eHnta o'dioccoano, n_üo 

-OS ~le,:oros, I!' C C."":>prcgnÕQ<.d_o e•tabeloc~ClC<;t.c; :Uõ.iio. 
ameaçndot ~c !lão ter com que ~t Il?"llt&:~hN~· _ _ 

~crá d.o\orooo qae ~r faita c:c nr;:a'D meto ~cnh•o 11 
aer pri~ai05 do\ :>C~Ol'oari• wtl:ccção _sqncllu _quG ae 
dedicio no serviço d•l~jiluoqiuUo bi:pedo. 
Dc~jou o cubro decota~o saber qual ~ a >pioi&t do 

gcm!mo •~w· d('~ nuxi1ba pedi cio• pels;s ~otnpanhiu 
do nM··~aei:o ccs~ra d·l Pe!nQmbcoo e M_e!'anl>ü,. 
- -A. ;,p~;~i.iio ele g~vcro" não ~ d'"~ub0<:1<1A <lo cctto 
legisla ti .-o. Por o~~~•iiiG d~ 'lJi,e.:;••íi<> do orçaussnto cu 
:mo p<wo:t~ciei a fayor do pc~ido dM ?rimcilll cloatll& 
OQmpaultiaa. • _ __ . . , . _ . .. 

senhores, op~iillo do F=do de NDronha adqUire 
elld~ di" m~iGr i l!:;>t =ci:l, ~ i'~dG t~~ ola,·ndo s ~n:
p:n-~~ mais s.cpl_ ~' d. o q". a • __ • actu_ •o•, •i> to que eom· 
t=t!J!ts:~:lc t.orreno ou>eepth·el êe_ •1gumn c11l tuu ... !i:' 

· -pculnl qu! · !'~rs ::i !otti.>o •o h• i' de ntabol•ce~ _alll 
ums colonill pe~nl, p~~ Oilde cojüo tr~n,fcrieoa m'llto.J 
clc:1 Íllf~}iza~ Sc::ttencl~d~~ qtw &Xitt.om e:!! IO~UU iDI!&!11" 
!.rso p!u l!co, co!ti d•:runon•o <i~ .sD!\ ~!1Uil~ _opttlj11110 
pai'& Oilntor~~~•• do E H&co. (J!pcicdo-•. ). 

Saoào. pois, ecnvalli~ Dt.o fc.oUitnr .- ~v•go.~Zo~pl\tQ c 
ilh~ d~ Yorn&ndc do N o~:~h, a.•t:S. o gc,ver:~c> d!&jlO&~o 
o. a~l~r a prop;~eta ci.<l co•ap~~:~hl5 quG •o o&~ p•rol 
i:~;o: :~eio •:•p;ll~<l .reglll&ro, -. c.s•o ponto lmport~w. 
Anicl,j~lg' ql!o a nppllo&ds oomp&nhia utn no oa!IC) 
d~ ~~« dot~tl~ll, d!lll&J·GC·l\:c, tO 1\M ~udo q;;anto poda, 
ao mC!lloo o qa~ fôr I:ectlu;u-io p~~ comp~XlJar o n<>vo 

- c;n~~ q11o tO::llll aob~ el. . . 
NEo po~ao .dar Ui!or::ln~~o áoore11- c1a oom~auhin ds 

nnGpçilo costeir.1 do Mnrauh~, FQC<j,Ue, eomu já disse 
ao {l()rp<> l~giolnli•o, lt!ltii.o-mo escla<caimoll:03 'i:te iá 

- O%igi àR p:oaidcn~ia 'c!Oq..,clln p.ol'incia. 
O Sa •. C~av.~tE.o &as:-M.u c1!'.i:lt.l o rolntorio d~ 

companhia. · 
·_ -0 Sl\. N\."sn(I1>A. Ao1<1cn :n r.u .: ="E:Utem o reta. 
to:io o 0.1 b!I!I!JlÇOS da C<ltopanhi;1; m!W l!(j o !,"OV&no :~~o 
ti'ft~SC di louvurnc.see trnblllhos, o ll!lrpol~g'.!l~ti~o ~iio 
proci:t:~.ri& da ouvir a opiniiiO do go,·crno; mas oeuao m· 
tmog~de> o ta! !e.•pcito1 p~oisnu ·~o obter el(pli~ç~& 
aiiu~, e as ~gio d:~ pnm911R autcndni!e d.a P!o~c.a• 
Ent:otsn~o, como s:penss ta trata ele nmr. na~ruaç..o, o 
g.Jvern~ c li OO<:I!Di~c. do lo•·a·l:> a exooução ~aro\ o ~nu 

-enton<!~ mais oonvemQllte, segado oa esclaroCll:lentos c 
cl'ldllll que receber. . 

0 nç,b~ Jeputado laUO~ d,_ COIIWDicnoiu do IWÜI pon~ 
te na oidade ao R110!!o. - -· . _ 

--Sr •. presidente, a p~ldsde ~es~ obrn ~ aL~o te· 
collhecid& pclos l!lÜUDtenoa lllliCl'lOro&, por ser mdis)li)D~ 

-\

. · •~1 a C\lmmlllliaaçk d., baino ao Recife ~ ~- é!' · 
Smlto A.ntonio, ri:o\.0 qae a •elha pon~ que al1i ex!llti& 
d9 t=p:lll mni remotos- 116 a~ha artumada, e hOJe o 

·o !Dnlito 'feito p~r ama ospcoie de passadiço, quo é J?e~ 
1. rigo.a ~ pódg 0ompromct+~ a ~da dot tran~eutea. • 

I 
Para 11 obr. dea~ ponte forão faitu propo•~ por 

àinraos llltlpteite\Toe. O go'fetAQ tem aobacln_diftiad
da.le• 11111 resolver a qneatile, nio po-.quo l;h• ~"o IDI!N· 

· ~ muitn attençlio O) intl:fcNeS da pronn01a ~" P~· 
I l!Alnb;~oo, mllB porquo não tircr-" do corpo le~\1W 

·I llt:.toriençü:i Pãta!s.o:cr a COillpetcnte da1ps111. Di'!ell!OB 

1

- -pm!identes dil l"lllnlltabnoo, e oota, elme>ltB <' n~'&re de·. 
- puted\l por Ma:ranh~, que ultiJIInmllllto -.,r"tdl.o 110e 

diatil:loe daqueila p:ovinci&, damot~~~tcbíio a_urgmcia 
· :, d~a obra . {J!'çicio!os }O gO\'@f!lO>~Ol:tanw, ""o..., ~de 

1 opp:k a q ce pnsse ~m~ a.ntp~•a>.no =~ede:ndo ~IOl 
I n~n, ptO'ÇCt o. DCCC)SOlUa<:.c pul>llC:l• 
, _, • D o mals t<w po J>íi<o ~ t~w cuidoti? dn têcoll'!tzucçiio 
\ · <lçsta pon~. por totsu: ligada co:n o melhozamenlo do 
I ~rto aa capbol d~ Fetnambuco. Stlb~ . QS :>:breG do· 
i_ j,-J_ta-ios que l:l.O! p:cjcoroa apl:el!fllltadre para e~se :r:ne· 

lhorSlll~nto estsvr. eomprchendid.'l. a uuiiio do bairro ~ 
S:>!ltO Antoni~ eo1>:1 c <le Reei!~, !nutili•3ndo·•e a pas54· 
gem po~ a~na. E::n CO!I..~ner.cis desta c~asiàllt:lÇio, 
nne nii.o àciX11 ele tct >tu pc>O, o go~er:>.o = o .., g.pte.· 
si~ova a Jc ... o.r a díoi:o n obrG da pente ; Ill iiS vmào qua. 
ha. à~rMt!l :on ~:<:ecu9üo do p~~o para "lolhOl .l.'llCnto do 
po<t<>, conco!c3 ou~ cs.;s ohra. scj~ à l'Gdo jà e"ectua.l.tl. 

Sr. prc>idcnto, 'v. E:t. p:rmit\ir~ quo e!l< no•~ ?~ll · 
~ião mar.ifute rr;~n~!l or.ir.iiio 1~ <io outros addilil.TCS 
quo !O r.o:b'ão soc:·c s m~n.. · · 

H a um ndiitho o .:mll tub~n::cndnq:~e ~e refeteca 
trnb9lho~ · tm~r. cOri\in:ln~ZiC · Gn · u.nrad."'. U1! ~ !er.Q de 
D • . Pedro II. ·remo• eollh~do peln e::!:~.,~~~= qt:llllto 
(. e..--r;do uiio ~ p:oead,;r a trabnl\!OS pré fl09 à= oa ao· 
ob~•• a: talia !tPF>~nnclro. -

.. - · So ao trntnor.o do !<:er àe DNtllentc &-S ob: n.s llle.n• 
[ cionsdns :o:c~&as ca:end~t,eu dirà!quc .,ci:cn::nstan;w 
1 co th~ouro nTio podem oompottnt twi''~ d<:S?Ç%""· :W:e.s, 
; ro:.do ~ma •ator;.•sçii.CI para u~neos ;:>!el;t=:"'-•1!• q11e 

d~1em ~~r i cito& ~ll.."e.!SJI.-!Il &ntC"Cdcncul a:un diJ 
- se eo:1hceer aa -yantagm a da nova l inha, s::.cho qua. o 

art!go a qna allt:ilo n•tà co csuo ele aer udoptad?• ~'? 
colllo o que ts:n por _.tim fnvcrocer a _tu~ovega~ no rw ao 
S.Frallmeo. 

o lia. n ... ,a••~ FaA~I'.UN:..;.. E ' l'l ll~Yegsçiio du 
lJgêiU! - - -

O s ... M1M1no ,,_ A,.,çnTT!II'-' : -0 llol>re depn\ado 
pulA m;,.·u ü .,~~, lnciB !ombrn o .11•ldlti v o 'lUa t en:: J:Or J!m 
concrsde~- !~ um"' ~n•ignaç~o pnu. " nll76fl ~çao ?U. 
b6v>S a~ -p10vincla dsa Aln;;6as. O mau :>.OCI'$ Ulli!O 
=e fatie umr. inj'l'liç;. t e j11lguseq'1o o-a !OU coutntto 
"uta artigo. Mns en jã. u:nc·f~\tor o ma~ poBoamanto 
u tal rt•p~lto, C";Ut\~do pela prlõl:e~s Tl!:ll !a1~\ ácer~e da:s 
CCiendaa ao o~lllcr::to ; o por !u ' · _Ea:O:I~mo Ulum _ 
nl_)ilt\r a..~rl!. s;ue jnlg~ !!!l.o !!.ddltJ.~o .Ugne> ar. t.ttOil~~. 
Qa OII:T.II:-11• 
Limlte>-~c n &tea obúsr:~a!.-
N,l_o estôlo!ld:o na CIISo>algllll! ~ ll'llbores Íllle:ip~o• !lom r. 

pila\n,· o ::.ingc.em rn&is a po:li1lde1, o S:._prea.:!.mto 
ilaol!lra encsrrada a àiseu~siio , lliíO >e pro~endo a ~o
tação IlOr 18 aob.arem SÓCiô!!lte pre.-v!lwa. Cl srs. C~ll· 
zall3 C . llhd11t:cin>, P .. r~nh:;s, _~nlsmm, J anqn811'11, 
FGtr~iro. Lnge, Corrê~ ~~ OlivJint, L~nndto ~lie:::!rrnJ 
H er.ri').UOS Brand~o, !?M• Boro~t~ • • • ato Llmu, F . 
Octuv•ano: Barcellos, PL'"9i~.o. PiDto, C=ll:~ Fis"''l--ec!.>, 
Carloo dJ. Loz,_ Yieil"& à.11. Silva c Fornsmdes ela_ Cunha. -

O• Srs. Luiz Carlo3, :r.r~no Frsnco c Pcdnlira ausen· 
titüo-ao com pl\rtici!_l1:~· 

Dada 11 ordem do dia,l~ta &e, 11 s~ssiio A5_~mho.-
t:J.S e em qt:.arto dn tArde. . 
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SeJ8ióO em. lt. ole Agosto. 

PJ.!:IJI>Ill'ICIA DO Sll,, .Til!COIII;E ))E I:AlUII.Liina:. . 

do O!çameutQ, cuj&dis~ liC!ra euomadalllllltl!lllki 
lllltececiont.e, e elo approvlldoe os segllint!; :- · . 

· · c O gowmo lica :aotorU:~o· 11 iunour os ·®l:itratos 
·.· <11111 oomp~nhiaa do ns.'le~ . a Vll{rn' do MttraDhiõc}

1 S~nto.-Ealptdicnlt.-Oraem ao din.-A4clili••• U· 
par<>dot de 01'Ç'>,..nlo. Voloçllo. -ll•{ormA ;udiciarla. 
-P•~i~~ dt in(GrrM~~~~. Dt.co.::-10 do Sr; E•pi,..!a. l 

. podOl!d.a nugo;>entcas~~T33 aubvet:çlles e alwar o · 
· numero dBS v>agons e aa ~ae.-C'""'~!ho Blil -Cor

.~a <l• Oli•rira.-.F. X. 1:'~•1 Barrtlo. - C. Po.r~nagu& •. 
j· - Fa~~Jio IÜ ~gu!Gr.-Vtraato.- Dicgol"•lho. - Yilkin 

A' e QDZ~ h ()!'as e h'lle quartcs aa mllllh5, feita a o:ha-
maaa, e aohaodo•ao prooentes ~· Sra. visconco de 
(1amazagt"bo. P&l8ua.l:'iot~, Vieira aa 5Uva, Ca!azans, 
L.rnegu, Salatbiel, Jagnuibe, J, de Ale:lca:, Yillel.a 
Tsval'lla, :.fsrtinho Ctm~pos, ~ M~chaclo, Nebias, 
F. Oct&;iano, Fcrrcirm da Veiga, J. Maciuniu, B:~~ss, 
:Ribeiro dn Lu::, Fialho, Millc R.!go. Mello lo"rsuco, 
Raposo ds Cr.ronta, Pedreira, Pnco de 1tcn:!on~, Ce
neiro ci3 Mc:uion~, Coeta Pinto, GB!(>"..r'.!lo, 1"emfuo11 
Lage, Pa..W. s~ntos, &Uo, P~ da sn-.s, l:!an(>$]. 
F~m>11!1d~, Lwz Carlos, Ai:neida P e:eira., L- a, 

·cou~, .O.raojo Lima, Ss.rah·.s, P:>r&D!lfl!i, Dlillw, · 
C-.r1o• a .. Laz, C . . Otwui, P~m~~~bot, Lit:la Duute, 
V.r•alho Reis, Serra C11l'lleiro, NliJl.,; Gonçahes, 
Rsmique, , Ep&tl'i.o~n<ias, Silvino Cs,·a!ciUlti, Fi
gueirs de Mello, Bei:jan;in, Tei:o:~ira Juior , Cem~~ de 
~!i,eir.:, Cuo.ha Figaeitodo, Barcellos, Amuo da Sil· 
<rua, Cur~~. PM• Bllff'e'..o, A t:gnsto Chn';'l!!l, J::~n~t:eira, 
batÜll de: ·M•d, Pio to de Cam!>O•, F .. as~o, Salda.clla 
Mar.Dhó. Pauls. Fc~;eoa, Rod..-;gô Sih&, . ?inlo Li.a:.r. o 
"L!ànd...~lkno:ra1 ahrc-sa a ~l!lio. · · 
·- é\.:zi'!'arocem ~cpois o. Sl'll. Silveira T.obo, C~~ciro. 
<la Co:iliv, C. Madorcin, Blj~-iio. E•-peridi.iio. Fdix 
a'\ Cilnh~, Ar~z;iio e M•llo,!! ea"><>la, '!'a<a.-e! B••~, 
~lb&rio: · Se.z.el'ttL Ca•aleR:t.t:lug~if5. Fronco, F omec. · 
Viaong, Pl>d."' f.Jouiz, ~til. a ilóllcÍioo, Li::::. o Silva, 
Budoirm na M•.Uo, Gomea dw Souza, Viriato, Pattlioo 
do Souzn, SiiY:a Nane~, Feru~õ~Jdes ds Cunha, Fiol i!o 
C:~.:falbo1.Cc6~~. Sayii~ Loba. to, Ot~, Torr.l:I-H~:nom 
e So~e !'IJtnc!e!. 

F•lt"" oom psrticipaç.:<~ o~ StG. Gamn Ccrqucin, 
co~: de c!o Baopt!lldy, E.ort& c Ltitü;~ dA Cnnll~. 

Lê-&e c npprovn· S! ~ nct! da :Ultcccdcntc. 
0 5&. 1" S~Cll.tT.l&lO di 0011ta do iegl!Íllte 

Um oflicio do !' •ecrotuio do RI.lado, pmicir11:1do 
que por ofiloiot do. min~':crlo cio imrcrno eo:atoo. ao 
ll:le.omc: acm~do qoe :;.. l\I. o Iropcr~d~r r-olll!Cilte ~:•• re· 
oolcç<ie• ~uer:.p?~:>vão ~~ ~~:l! Vc!! toncediw n :0. Jón:i:!l 
Aug;;.;;ta l>ecauba rl~ Silva, v\t:vll do contedor dtunm
ril:lha. Ant~.sio Jo~f clll ~i!va, ~epartid"w,;n~ ·C:Ct:'l aliAo 
treo t!lhllll; o n Ar.>:u:cio <ie Oli~ciro, •x·p~aç<> do o:rer- -
c:it.~.- latçirGda. . . · 
. O:~:ro d.> I:leemo FCCtotQtio, FBrtioip~ndo quo O ' CI:lR~O 
aaoptou. () vai duigir i. ts.;l.l~l:.o imoorial. Ctl 'pe~r.;ntu 
rMoluç.1 ' ": ; •, cl~duando qoc D. lzah•~ :'.! .• ri~ Brel
u~;~, •in.-e ri.o corcncl rcf.·:111•dc de ~l<llna\.< :o• li.J,ba 
Anto:~io Broua:1t1 ~a-l P~roira., wm dil"'ilo oo melo 

· 301dll dR · ~o:t~-ntG do lcln mnrido ;· ~·, s :ttori~un.ào o_ gtl
. V~l"liO pera .,d;Rn!,ar do:;d9 ji ~ COUlpiWhill 8ro, í!oira ele 
Paou~t~ n VuJ"lr a iilliX':Ianciv. <!e ! 8[3 mczes cU 3;tb
venÇiio o tratar da novnçfi:c do aontrata.~lnteirndo.. 

· L<~:D - o&, o oii). opprov~~. 3~m .iob~te, n~ r~ci .. ~Ç~o~ 
<los ).'tOjcotos quo llppto•iio M .pen•óes Coneedies" lt. 
D. Ellgtl\oi!l A\vco Pc<eira Ti tora , •in v a <!o ::nnjor do 
·oorp) do e•tndo-meior <!a:. • cltl!lse .Lnd!o)áo .. do~ ::iantos· 
THor.o; a D. Mad•nllll RicmTds d·' llfoDot~• D•lt:o c 
Cutro -.iu?S do jniz do diTeit? Ciu~dio Ml\:~oc! de 
Cui:ro; e no 3' o<criptutllrio npo.,at(l.d.o d~ nlf.:n<Oego. 
aa ~rte L o.iz Gontsga de Andrada e ~hrndo; o lY-..m. 
a.ssia: .n às ~mendn ui~•tituti~n ao projecto 'l" e. nnto- . 
n &a o g;;,·crno pns s pprova': n :tceSrdo nju~tao.o paio 
b~oco .to .i>ru::il com~~ bHncos Cornlllcrcinl o A(;ric~lr., 
c Re~rtà o Bypothec:uio. 

ORDEM DO DIA. 

4-!ol)JTITOS Sl!PAR.\D09 ~O OnÇAI.ttNTOo 

Precedo-De A vota~iío do~ artigos additivos sep!lrsdos 

\ 

Tar:<lr~•·-Lt•.:~oda Cunlv.l.- .Vunu Gon~!uu.- S•rra
Carn.,ro.- r ..... d cli> SiiN. ~ 
. .• Sub·CC>O!Ide i. .do Sr. üsrralho llllill: . 

l < Acercacente-"<J: - Ficat!d~ o go,emo auton•ado· 
a fu.er ~itmr os pl"lÇOti das tabelli!s de cada uma das 
rc!erlclae coll:lpatihiBI!, tanto para )lllsaagW-n• como pus· 

I .a Cll<'gll.dO~ "-"POrts.- Arag<So c ;.{l/lo,,. · 

l . c o g<l9UI:O Ecs aatorisadç " c:ontratu a r.ocsmt~~ 
i .çf-1> àG 11ma [>O::Ic qoo sub_atitv.e a quo Dll<l o bai.r:o de 
'j Santo A:sto111o &O do Rcc.fo., IIS cidade d~tc: nome a 

'iual ao ac:.a ar:ui:lad~.- Sil<ino Co<4lcon:o <U A[b'J• 
1 qutrqu<. -F. Xorier p.,,. &rreto.- El"'min<>n<lcu à4 

I 
llei!Q, - Vicircs ela .SiiM.- S. ~ Yceedo.- Btr.'a,.in F 
d<o .'locM Vilir~.- Yilrtla TaNTtl. -11t:err:: Caeal-

l canti.- E ,•peridillo E. tk IJ. P.- C1m.'u> Figu<irtà<>. • 
I « Sub· :dd.ití~o n~ sc!ait<~o :!o Sr. Carvalho Reill a 

I
' o:.tros '6~!lor~ lllbro a ;=onção do c:>Jlltrato cc:n 8 

nsvegaçílo 4 : •por do_ .Marsnhiio: -E' ignalCõJeDte o 
go•e::>o autcnGado a li!Ilovar o coutrato de na-.cgaçio 

I a u~r 00111 a emprcza c;uo ac:t11•lmen~ !a: c.!t~ ,~r· i vi90 pr.ra. a pro~inc!~ d!) E!;lirito·SUitt;, ~~· po:1o1 i de Itapeuu.r•m, \i1utons e S. Mathem, ;;>oeeodo &OgtUeJl• 
tar o ree!?('Cti~:L &ul,~ençilo' e a1ter~ o :>'!lm\'1'0 de VISgen& 

i O ~18.!.- i . Pcrü rt1 Pir.to.- Sil-:a Nunr.6; » 

I ' E:uenda ao nddit.i'lO dOi Sra. Pucits. Pinto o Silva· 

I Nanes SQ!Ire a nova~ elo co~tr~to oom • oompliihh 
, lio navega-ril:::. . E!pi:i\o-S~~nto:- D~pol• w pabwaa 

- altUU I) IlUIIIC[O d/1 •iaga!lS e es,aJ.u- CICOtCOoe.t>· 

I ta·•a:.-; LnQ]'IÜnio. c• po:t.OIO ~ S.Jo•~.<lo Mucntrye 
ds ctn~<tc da Cnra>~Uu.- Caw:uro Jl411ur•ir-:.- ..t. 1

1 P1r1t1'u Pú1to.-BrllA:.-1. M4du,.cira.-S•'l'Cl ,.,·ur.~1• • 
c Ec:e-adA ao artigo lli!ditito em qu!:l s~ est::bt>IA!CI! o 

j namoro do <tt:atro vt;<JO por me: JJao p:>..-tidas elo5 cor. 
.,. .. reios torreatreg da p~>incia do Ctt~..~: · - A~cró!IC6!l-
j ~-•o :-A m~;111a pmvia•neia st~ja ntnni'ftl' ptcru.cia 

I. 

ela SahiR.- CGiimiro lfot.urtiro. - P • .!tcnb.- Ju:.
qwír~- J. M c:àurtirtJ.-P~rtirG Fror..~o. • 

i. . ·,, D~pcis aa~ P'la\TSS - emisaii~ clo quatro ::ni1 GP...""" l lioot,- acerol5eentc·sc-ll.O pll!'.- Lui: Cario1.- Car~ 
t•ci;oo &o.· Ct!t..na. ·:. · - · ·· · 

i 

. • O governo fica ~utarisnc!o ~ elevar e auatro ~tM 
por m:l.l: u pattidot doo correi~• na prodnela do Cem, 
om l'tlgnt do doao, eomo ô ll<ltuolmen~.-loguorib~. ~ 

• O governo manõ.:1r" t.em ::rgonc;a !or~o:~tu uma 
po11!C do n:cdeira JC>brc o Rlo-Grar.de, no lugar deno
minado Jaif:l'lTll, ~ntre 11 prc'finci11 da S. PAulo o a do 
l\!ior.K, ICjtUDd~ a plll!ltll e or9~to que i i. o:tio!6rn 2m 
sCC1'~t'lltiu d.o impoMo. 

~ E~ tA ~br& ar. .i. ol::ecntnda ~t.. nrosidtnoiG ;;, M'lllM 
oo S. Paulo, por ·ada>iniet.:açllo oi: ~ontuto, desP"''
õon!lo ne\b o gov~mo ~quantia de eo:OOQg.-Joaqaim 
Octol'i' N,.biat.-!Jri/Cl:.-A .. d1o Co1ta P&..-,ta.-Bt~rboc.:~:~. . 
·.ia ·Ct~••h!l.-Roo..o!lo Si:ra:-Fe•reirG ·d" i'tiga;-S~l•· 
t.~ttl.-L" i : Carlot.-fo'on:eta YianHa,-Jlibtiro "" Lu::. 
- M tll·> !'•·onr.o.- C~ril/o. -Lima Duarlt.- .~artim 
Franci:co .-B~.trUo dll Br!'l!a· Vi.1:a. ,. : 

·c D'~po :~ àns ·p:\lavra~ - ·rioJ n'n~t:i;&Yêi~ - d.iga .. ~ 
-do u ott e o nnl da provinois de .Min~~.-G. B. Ot:oni, 
- .Sarc'it'.:J .-. 

. « Nll ~aditivo r. ogisuado por 28 Sro. devntadoa, depois 
dR• p•hnrM - rios n:wcga•cia - scerl!!l~OIIte-te : -
~ b~ ~\~~h~ \'1\l'S so rec11nhccor o à.ceretu " IIlf'Jho't' 
libUS pda qu~ ·~ po.sa ligar o Port9·No>~O ao Ct:.clm 
.~;os vn\las dos : ios Pomba. o Pi;anga.- Crcu ~ccha:fD." 

c O SilV~Tno . Clltcnaendo ·ao com HB ai!J:IIinistraç<les 
dns pro,·!cti!ls · ~ujiUI u!~cmbléu garantiriio joro• !ld~
doncc& J1 eo:npnobi!l~ orgar.i•adaJ pn~S eon!trnoÇolO 
elo eetrndBG do forro, regiUIU'ind a o:uooçS:o dos ra5-
pcot\voe contrntoo, tl\llto ~m r•h19iio QO tempo ~ modo 
do pngnC>Olltu, pnra qoo oonoorrcr! cotll cllo.s propor-
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C!ion.aluíentil rOlllpiii aa ra~õio de G : 2, oomo para a pot
oeilç;o cl.1>1 ltt.:m3 ll!mlelhantemeute w.tlpllla<ioo.- Ti
bl!!'io. ~ 

c O gov81Ilo fi"" stn~rlaado p•ra conce&u i. eompa
!lhiA que so crguüsar c pti-.i.legio de n•vega~" vapor 
rui.l •gusa a~ lag;iu Norte e Mllllgullb•, da 'PrO~iucia 
oàJI .Alagôati P"r t:lilpo q_ue uilo ~;:;;r;OO" 11 3.; &m>.OII, 
debaixo du concllçÕ\la segumtes: 

. • 1. • A com~uhlli mauterã a navega.ciio po~ upor 
entrou cidllt!e• de J'.Iaceió e Aiogõas, e ~illss <l<! Pillar 
e Santa L mia do No r~, Cl()m eaea!$ peln porosção do 
~uâ..~ Seero, pocl.onlio esteud~·la a ollttQs po:1t0s ~elll 
oflensa ile ditcitos sdquirldcs. · · 

• 2. • O go•erno awoiliaú. a compl!l.hia cotn '!lms 
r.!~ve11çi<o ~ SO:OOOS, f:tl!tada pelm fórma quo julgar 
màJS .:<Jn V(!llleJ:IIB. 

< 3. • A. compllllhl'l go:r:~ri. ~o de.paoho l.ivr: il~ à.imi
to• = imp~rtaçlic de wJos os objecto~ quo fore"l :1e- · 
c;Jl's:uios :i. nl!criaa n&">agsç~o, bem oo!11o ficar.\ !senta: 
do l?postQ de meia siu pe!s compra dos vapores ele qns 
!l:~cn~ar. 

- c 4 .. • Finallllente, gcJmri do toa as u i!el!ÇÕQ! quB 
lí!m aiào couce<li<is• i• omprezos de navegQçiio por vaoor 
>:J.llia faior<cidu ,.}o Est~!io em i~enti()IIS cil'"!lm•tÂc
ctias.-E,pl'ridia?- EfaSf i o BGrroT Pimt'nttl--BlPjamir;. 
F. à<>l!oc~a l"i•ira.-J. .. c_ Tarcru B•st::.-J. l'au tk 
J( or.do,ç:; .. -L.on.iro Bc;t•ra.. > 

~ O gomrno Ee.a antorisado a ::nandu i;!sti~ir os 
estudos !JCCBI!GA.tios pAr& =uh=r e doeretr..r !1:1 ,.,~. 
lliOtts linbns pelas nns.oo ! C! po~s!l. <!rJi':ltnt.n.ienr e lig~--.1:" 
pGr trilhes <111 ttrto "a oottada de D. F~to I! -oe ~tn
poa do ~ul da prc>incia do· Mín~c~rncs o ~os ~1\!lo• · 
<l.c5 seus riO$ l:lllvegave[a. 

~ A:l i:JStr<lc~ para coto fim scr:io ih;du, o~ a 
ums com:niniia ~lo governo nomeada, o 8 t;_u1m ís
ct:ltar.!. o =Prt-J:I:O de qn!l!qncr cnp;~nbeiro· que elln re
quisit::r, nacicn~l oil esl.mngeíro, ou 5. ruroatcrl,. da 
8A~ada de !,'tto, co:õl quem "o~crá, w o ju!g•r prtfcli
Tel, ~ntra~r ~qYol!o9 ·~~naà ... 
~No F'i""d>:o c~so a <icsp~Zl\ so f..:t~ di . .-1l~~ntno:>.ta 

pelo tb~ouro; no N!ltllndo pela !"CClda d~ co.,pllllhia, 
$e%~~ ?r~~jilio d;,. 7 % ji;Br.!'.ntidos ..,, ac:c:o.c.Lst...~s- -
F. Ortt:u:icrr.o.-Fon.~rc":: Vt'ar.na.-SalaJhill.-Cru; Jfa• 
c:luzd!J;.- G"ma C=r<l"~ira.-CU'J;tw· Fõ"gutire~o~~Epami;.. 
r~!l(!a.: d.< .õ!tiiQ.-F. C. Vr~ndõJ~ . ..;...Jf, Ccrneiro cü lrfm
oor.ça.-J. P~u á< Hcndonça.-'-Pinlo Lim<>.-Carnei"" 
C<> Cunha.-] .. R . . d• Lima Duorle .. -CMuliorJo O::oni .. -
~~. d1 Pa"!a Sanlo:.-lnJonio Joa~uim Ct~ar ..... F .. P .. t!a 
Sil:'lliro !-cboa-~ .. .IL Ort~r..t_,....l!a7:r.tl Jo.:& Gcm:e, nf
b!l/o Hc:~:a.-Eoari<IO' Ftrr1ir« de fcigo ..... CJTWO .. -
Jgo•líniJoJ.F Bril<~~ .. -1. ü. R1~<iro da.Lu=.-Mariin~o 
Campo1.- Bor.tkira· d4 Mtlio,- Ca!a:an,,.;.:.. !1-o~r.~t 'dt 
So~:a,-F.., .. ~dra La!Jt. , 

c Fica o gov~roo '-lltorisad~ p&!:a ~!ovar, de c;,~;!o:· 
:nic!M.a = !> "T',JOO de ministsrio .Ia sg-ricnlturn a esta 
uamara, at~ a qll&llt;i& de 14::000$ c c~n~lgnGç~o qt!e 
a.c~o.al.me11~ pet(cbê a co!llpachb Pm11unbnc:anA · de 
na'Pegr.~o o:s~mo. a 7a;nr, anj~itflndo .. aeolhla ils.:: scin 
,-;.6~. ptr onn.o i ilh11 oie Fernando, e a c~ tender ~nn 
linli• dn uaTtg~ção a~ 11 cid9.de d'!l Ara~lii1l, ~om e•cala 
pelA do Penedà, na r,<rro,::. ca~ eot\diç\)eB qne forem coe .. 
t:ataclaa aom. o go\"omo .. -Ccrrl<> d• O!<ooir<>.- PintQ !t 
Ca,por--CarAt'ro ca c~nha.-.PM• .. d< Mtndorn;a.-.J.. 
B<;:t;('~·r~·-:.-3. a~~ Alaccclo.--H('11riÇ_Vt'.!'.-.Fiel d~ l'ar::a.Uae»~ 
-ca.ra:-aq.f.-Ft•rrdrl) d~ 'V:i,g·(: ... -Villtla Tararu ... -
Diogo '? •lho. ~ .. 

.r. .Fica o .. gove-:na nntcrisndo a •Pprovar ~incorpora
ção ds oomp..nhls. ~nn s;:, organ;.,i pata a ccn&tn1cç;lo 
d~ uma via de cams de .f•t~o, o'tl .. polo •y•teml\ tram
road, conforme !3r mluc con •~~L'ltlt.l, entre a oi<hclu 
<i11 C~ob.<JBir,. o a C~apa<la-Diam~tiu, na p~otincia. 
da B~ll.ia, com n:n 111mal pata a 'Villa da Feira do 
~ant"Almo., debaixo d&n se~intaa (!()aàlç39S: 

• i. • A com~ia &eri obrigl'da 11 romcÇIU: ~ obr1111 
da refur!d11 C!l~rnda dG}ltl'O do . pnzo .. ~ dons . •=a-. 
e~ntL'Ido' da data d.ll gsngoatara. . dcliDltnn do oontrato 
oo-i::1oanilo í~o {ac:o, e llo~do de nl!llhnm eifoitO ~ 
O!Jil:Hiot::.:l se cleatr~ ~.te pc:i.cdo não !orora. come~adas 
lUI ob:aa. .. . . . 
"~.· A colllp&lõhia. C!brlg;~ aa por clsL!salll o.:1NOSII41l 

.11ilo l'llcl~ om llWlOW ~e.:11po p:-e~~~~~!lc1 &ub"t\liiÇilo, 

gatantin do juw, =presti.tllo 1 ui qta1quor oufro Oll~ 
ptlCUllisrio do Eotaào. ,-_ 

• 3. • A COillpanhia goza:á ~e ~ciio ~~ t:oao o qual· 
qller direito de importaç&o e <la cJL:~ di1ltlt6 •o .·e o rna
t.rlal, milohinllll, instmmentos e uteru;Jioa ne~.euuioa á 
e><eençiio <los b'~ob:l!ho• ila. empre%a. 

c 4.• O go-no C!<lllceàor.l. 4 companhi~grat:ütsm&nle 
20 1egll85 da tene~:~os devc!utcs n~• nu.r.aa <1~ Orobó, 
\"'r"a e>\a'beleou ll.wabncn\~ ! eotni!a. ~ t?a.bsthudQre~ 
conlmtodoo, e promov~r a cl!lt~Ur. do algodão, WIDiua-
doa o• :robalhoa <1a mg:;ma. · 

. . c ~. • A ooc::oanhia goza.ri mal3 do privilrgio dll a 
plorar, dD!ltro da zooa ô.a eotrl<à contratada., qna~qn11r 

I minu '!U& oie!~l!~;r, · princlpalm!llte a~ de prodaotos 
· · chimicoo o nstunes, oomo o salitre, a nitrato de soJa 

e o bo"';%,_l'Odendo t&J?he!!! J.lar& M!c fim importl!.r i!~ 

\

' ta<: eis Jire11:.o0 ft& m aehm&• e m;,t;rum~nt.oa qtte ~ 5~orem. 
miot.er oos tto.balbos dG ~p\cmQiio <l .. • ;j!esmsa. 

I 
c G. • A planta, "~~' eoncliçõ<! da col:lltnl.<~ e o %!!aio 

r<>lati•o i d.ireoçiio t! trabalho& d.a e:.>prsza; o gOTemc. 
est.abelsootA noco»trat.oq,ue~m ~llsce!ebrn~,~LI.S 
s;lll cilndiçõe• mencionaali:J. - J. J. Fanand.<: C4 Cur.ha. 
- M. i'. ~~ !:o..:a Donlo•--Gor•all•o it<!•·- C. P~ra-

j

J 1la911ci.-l. M a,;urtira.. -Ltitrt? da. Cunh~ -Pat!JO Sc'!tt01:. 
- Rib<iro da Lu=.- A. J. Btnr'iquu . .. _ Jo1t -'nlonío> 

I SoroirtJ.-·J. 1. O. Ju,qwi•:. J5,.,ior.- Tibmo.- Aior:... 
j lim Francúco.-Ara,ôt> • Motro.-F. J. Filllho.- L. A. 
1 1'1r1õ•a f.'Nn.co.-P•d•o M'oni:.·-l'. C. Brondtto.-J • ..e. 
I ch~"<'·--J. Spin.cra.-PífiiO Dma -E•p•<idiil< E. 4' 9. 
1 P. -S•Ionra L<lbo.-Nnto de Compo.:.-l'. dt Mnvlon-
1 ça -Fi~ i da Carf'cdho~- Ga,z:;a!""inC'• .!f. de- rllTtra.- Ba-

1

1 rl!~ da.~.u~- Vir;~.- Ycria:Õ.-Crr~:. Na~.\a~,.- l"õeir<: 
Wl .Si!ra • .- Ct.lra:ar~:w ... 

~ QJi~emos CO"'O'~~~I\tivQ 8 ~O([Ui"-t~ te&'olU>iO.
L~l:; Corlo•--Limo D<o-.:.- hr:íN do Sr1to- s~r., .. 
:hi.tl.-'Pau ya. Fr;n;cc2·· -~ r. f/' illn.- Fonu~.l i'iO'li'flc.l~

HfllO Franca.-.t. Fereir~• f'inl" .. --Ftrf';uo- de. 1-~tiga.
Ear~o :It. UcHi -S. d., J{:lr,dc.- Calr.:.:a~~.-i'I.,b~ü·o 

i 
! 

à~ Lux.-r;,..., l/farh~Jo. -Lirr.a • Sil•·a Sç!n'ir.ho .. -
Oiiotí•« U:Uo.-1. O N'e~'o<-

< Fica o goVilrno sntor'sad.c a macdnr p~ce!!!ciet d~a~ 
i 5 r. s.<alinção da e~tr.sda às rodogem Uniio e Tllc!uo\ria, 
o . it de!oapropri•-ls, icdemnlaiUldo n ""tt.p..nbis d.o 
~::<Ce<>o ·d!l aval•~çllo aHm do• EI,OOCI:!JOOS de otDp>"e, .. 
timó ae Loucireo, pele ~uat é respoca7cl o ml.'!!D.O zo .. 
vemo: e pua ~sso fim ~mh:iri a~é •,oOO.OO"S <"'-< a{'il• 
lict>s cio v~Ior nominal de l:OOOB a jllr.l de G %. . 

·• Realizada a lies~>pr~priaçiio, oeosR:ú. a C~mpanhl~t 
ds ri!c:t.ber 11 ~rant\n d• jnt>:·~ qn~ ll~Jl:iio ~ett:-J:ll;m.to O" 
~"":.11.0 g.ral o ':lo. Cl\ll [mninc:as de M'U;s;;· ~Rio d~t 
wlllllll'O, O O !!(CVllnlO e~;utra;ad QCUI il W05!UO: <lOIOOQ~ 
nhia, ou. com quc:n mais TIUitage~ ofi'erccer, v set\OiÇO-d1t 
Gatrad•· ~ 

< O.!orocec:ocs ~~mo adàitl<'J .s projl'Cio n. ffO do lSSZ 
aut.:lruo.ndo <> g~=co • el~v~~ o. de•po-~• ocm~:~ ad.!l:>i
~tno~iloo doa COn'11ios.-J .. Car1Gt e o~:.t:o3. a 

< O sorerr:o fica a-:~torl~~d'l a tx:.'ldllr a he11.l<Ía~c de. 
diraito ô.o llecü~ do ln~~ e!:J.cr:G so achll p~la :;.ualquer 
dcn CClllV8'Clt05 dce!&. CJ.da~a qÜa onere~ a ll:Blhores ac • 
CODlm~cl .. çll<ls, p•danda g ... ~ aom as obras r.eccua.rias 
p~ra e~tu·~ e.t·K mudl.\ll9' at<i a qna~tia ~e ~:000/1. 
-ri!l<l~ Ta r""''·- F, C. ·llran~ac.- F. X. Pa~• Dar
t'dD.-Ccn-ta d~ ou~!ira..-Si:cino CGcalr.a:ui -Epami-
1!Cnicu rif Md1G.-.1~<>g<lo • Mtllo,-·IU.:trra Cooa!e<mõ<. 
- Cur>b F•gutir;do.-M •li' Rtgo. > 

• Embnd.~ "" utigo narliÜ"Vo •cbro P> mnda::a~a t!.t. fr,
oul.~~d• do Eocit~ :-D<"pois clllll p9ln\Oras - 1\cOI.lmmo
d~es-,aom'll•c•nsc .. •e-mod•llllte ~Oll~ato com ou r~:Ji
gl.ooos. - S<J!~Jhrel.> 

• :J governo fica .auton..ndo p.ora altllrs.t 8 t&balla 
JUiuexa ao decreto n. 2,TSI!. do 23 de Jru~ail'o do 1Siil em 
ordem a cllmin::;;: a. Jeopeza ~em o pe~soo.l da inllpecçiic> 
do Sludo doe porto!.-Dioc• r·•lho.-ÂI>T.ai<la Pertira. ,.. 

. c Fidia i~dos os ~enci.me11t~" c!o. of!iei&sa e 1!1!-. 
criptu~:ioa d~ •~oretGria !{a tribunal de: comweroio c!& 
Pemambu® •o• da Bohin.-Corn.lro do Cur.ha.-S. d'" 
lifoeo<lo.-Corrd"' ilr Oliorlro.-Pinl~ <i• Carnpo3.-Di,go. 
Y~lho, ~ 

c O go'forno õ li.utoriaa<!o a. ~lõlar Nvor a U1t11 de11ntl• 
gaidlld~ do iY•loG ~s jg~ de dircl&o, l'OiltGndo·Dt·illOI 
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tod.o i; tampo dll exeroloio do lll&gislr~m~~ quo ptovaiem 
haver tido, pnniwciaado pars que 111j" a:maoln:c:>ta 

. :amo~tiis a cada juiz de dimto a lUta annnr.l de llllti
,gnidc<!e,. àe oorte q"IUI niío t'Orra e<>ntra n1111httai :t prazo . 

. li» ftcl•mA~s sem a i~timaç!o ou rtcebimento da 
%eforicla liota at'aur.l.-'D • . T • . Nogvoi•a /Qguaribt.-JI. 
Dr;ntat.-}. McUt~r~ir" .. • 

• Ofle~~oe eoii!O edciitiYO O !egt>into í'flljeoto.
E•:>riiiO F~rr•írtJ <lo Vcig<l -Pw•ira c!o Siloo. 

< Oa p••sapotla. p~::a paizea eGtriiJlgeitoo scriúl regi
d~ pela ltgi>lsç&o qa.~ ~gora a~bn: o• psa•apol'WA PII<S 
o io.terior cio paiz, r~vog&da :aaailll a tzltiala partO do 
a..'1.ll8 do codigo do proetuo criwinal. ,. 
. < OHerecm~~os r.oli>o 1dciiti1o o s•l!llinte projeo!o.
p.,.,.,~ F•anoo.-Tibtrio.-{!. Pa•"•~goci.- 4!. IJMli<U. 
-Fcrfia~~• d(l. C"t:Jaa .. -b'a.l~4rirto~ -- FH! M CCl.rL-·IlUw. 

< kti~.· O h~ch=l Domicgoa GomM For:eiro. Yel- · 
looo 6cs. dllpenaado elo r~tl•= aoa coúu pnblico» a 
'l!'~"tia da l:OOOS, qno ew 18jS zoe~~tara como jw m:.· 
~C'!!~ e da or;bl~m do :.e.~ o do Pi!:W.An:ada, na prc
VUl(:•a da Balús, plll'a auxilio das de9pezq dr. viagem 
que n~su qull!idade tevo de !azor. • 

O.llí:rteo~I03cemo ;;.d~ivo o att. 12 dop:.,;j~eto n.lo.:l 
· do onno IIU>Ild~. ~uc eleva o• •encimon~:» da lliagi~~ta
ttL...,..-Bar~o•a c!.t c~r:ha.-Di,,G Y•lho.-C•Ia:ons.
'<:crr(~ dt . 0/iceír~ -P.odrigo Si:ta.- Cotta i'ilito.-

. . P .. r: :!e H en$onp. • .. 
. .._ Fi ::r. o ~vamo 3llt~riando para f a;:er a= dc•po-;n5 
.ne*t:\fiaa par~ (ltlll«'Ciom.r o impcl:nir todoa Oi- tra· 
ad~s e 0:0:!\1luçõelt celtbrudM entre o Iroperio e SA 'DO-
t~cllli. O&~t>t.ng~ira.s . -C~r-rwí,-~ ~e McnJQ;~ça.. • . .. 

c Fieiio ao.r.prici~ o bgar ~ctndma::.te vngo de 
prl!nlliro v:Üoi>l ds 6~tsriA do mio.·ot.erio do omnn- · 

· ·11ci.ro •, c mais nm do igno.l c::t.o(v>ria ""~ . .,~~ a v• !I""-
-4. :lo .JmoroL- ], <Ü A lencar.-Fil litira àt J/rllo•• 

, .. ~ Co:~U:úa ~m ~;.sor desdo j~. 11 s~~otisa.:n:o e<:nce
<ü:•n so govMoO ~:n '"I<:U<lo no t) 2• art. 6' d.a lei c; 1,100 
d~ lS de S't•mbto de 18f.O.- .ú.t:nt; o COllt> - Cortf~ 
~. C:irl: ... o.- Cot-:o1 cto Lu::.[~ · 

<O glf<mo 6e!l Al.\tcms.do a com~c<~~r so Dr. Jos~ 
A-::~tolliocl.o .!o1sgslhiiu Gastro o t<al:slho .e lU! deopezM 
'itt~. fn ~~m _a c~ufe~ç~o o P'!'~ !íotçi'<O d~~ proj&ctos de 
CO<l>go ~D>I !l M prc~sso ndi!OT q'" <>fioro~~n ao go. 
YO::LO impeziflt-~rl'.! do L..c:.-1t:Jml3fi Çcu~:1.-Cru:; . ~~,,.~a •. • . . . . . . 

~ tis lliho~ Ine:lO!'el> do! (lffi:ines dn o~!llad!l, ~to! com
{'leta:r-.:tl a icl:!.d~ ds hi, t~m direito !1 pe!'C!:fçi:o do 
.aKu~o·pic da sen' vails.-L~mtgo c,.:~.-Ccrr4a. d• 

· OUrtiro.-l'arloo dQ ·w. ,. 
c As~ ... do• ol!iciac• da ~:x:nàa 011sa<los ~'<>tn eon

scn~mento oio e eu paio, ott dUjlptia:<!llto j "dict.l, ·" nR 
t~~' ciu !O~I<Ii:'~,, .1~::n direito á perne)?Çio d~?_ monte
J'>O.-.dn~enoo Ccno1<lo da Cnu JCar.hu:l<l,- .rrcncitco 
('arí<·< d~ _t,.... : · · 

< Ec-.O:lda ao .. a.a;u~o a, OOJUDliselo do OtÇAmOilto da 
m~llhn r!lati~o ~os li!l:os meMree: 

.. A'~ pgJa~as-<io •~us j?&ia -noGt'e!!Oil:ltA·~• :-ro· 
Vllrle~:do aot• em bonafioio doo ha:l\~iros oobtevi'P!I:lw 
no 0850 de ID~r1a, on log<> qa.s chegu•m A maloricàdo.
Lom•g~ Co.tc -Carln• ta Lr:::.-C<rr~a d< o:;u·ra > 

. , \ . ,\: O goveroo liaa aulorisado a elevar :1 lW o n~m"o 
.O\ nprendi:o.s at~i6c~ dos 2l"Ont.cs ·de mar'..nhn da 

• .lhb.i& a PtttDamtuoo.-Pin:~ L;, •. ~ 
c O gové:no fi~ au.tori:~»do a main~u •cnsttuir pha~ 

r6es na Dartil de Paranaga.i e lls do :oorta d& proVl!llill 
de Sll:lt:I·Csthu'.:la, c pats Iõlelbor11r o sctual pbM>l da 
Moeda, ua bMn de San!o5.-(arlo• do L-.:s.-I.am•go. 
.,.-Cord" d• Oiiooirc. ~ 

<Fica o governo au.torbauo a ·eonced!!r um& ct~pa. 
aae offi~iau <;_:IB mqaererem s que honT6l'li:ll sorvido ~>O 
exercito datllil\<l a lata da io.~epGndenaia.-Jomq:uirQ.> 

• FioiQ i..ent<:s do direiw•, upudlot>.te, ou q,aalquu• 
outt~ ta:r.e de impor\a9b, oa rnAObilli=oo, &te~iliq3 o 
lp{IU&lhoo n~~G.>aarica para a empre:sa de illno::i.af.üo a 
su oonirnttde p~~lo govemo d11 pr-... lnaia do M•uanhiill · 
c:c x: 98Amori-Mu~ WUUam o SU~attoS. BaWn, 
o ~!llb~IU os talloat oomblllltores o npparel!loa p111•a a 

:j 

1 

dátri~uição_dogu aw·aqnantida<loprecisapa .. ee~ 
a ·e!feiw. a d1ta illamin.ação • ·eea aa~!'liiO no f~ 
IIMiln ooDIO··a. ~ne !omn Jiectuarios para a llibst'!t.?.i· 

· çio. A moomo ~Ençfo COlllpteb.en~ •• ma terias p:i
m.a:~ imporbdPJ ~·ra a ptoduoçio clo_gu:, devcnoo • 
Mrm .. do co~trato 5:ur-se annar.lmi!Íitl o. ttallll~ 
detau mata~,aa.-Y;,.;.,,~,-rar<alhn R<ii.-Yieir" eM. 
Sib<> -&;ra Carnnro.-/(tJRt• Gf>!Sfa!oe:.-Go,...: 4 
S ou.rcs.:. . · 

c F leão <lispl!ISados do p11game~to du mul~Ú ea 
~~~~tiverem incorrido 011 Btre:natantcs e liêdora da 1~ 

: . ao t.etT<mos ·dl:l:nu\i!lc! 'la ptorlacia da B3his.-J ua
qu•ir<>.- Gcora..rno • ....,. E·p''"/a .. • 

< .àiJ lei• ~e 3::DOrtização 6cão diopenaai!u rdttin
motc ."' i:_IDILII'lade ~ _Senhor ~am J ::uo da L111p;. 
t=o ~o umbú, pror..ne1a da BBh1a, para a coll3err.&.\'W 
oo pat!muu:o qae aatuoln:ente poeslle n<q11elle Sf.ll.O· 
f;aa ... io, e m9i• dos bens qu adquirir sté o valer Gt; 
.S.OO:OCOS. - E•pinola . - Junquma - Ga,;arino. " 

c A. casa <i8 &!1~. Miauicotdia da cid~a~ da Ba'Ut 
fi~ relevaê~ <la •in pe1e. oompra il.o ptedio e111 q,.flll:.. 
dou o novo a•y1a para cr.açiio, ednca.ç.iio !l llr.f'SD -M 
e:<po>tas c orpbiis c!esamp!Ltadas, oob a cionomim.çie 
<h R·JCOUUI:ccto do Ncus Scnho=s w Mi•cri=or<!~ 
- ~ilu:-i~.-Ara~il> l Htllo~, 

c Oa . req,ae:-imentos on pcti~õe~ .t'o~em ser àco)lttl:t~ 
· c3os p~\os j.:i::!S de l• in.tandR, CUida OllO XliiO ;&bâ:) . 
p~go s~Ua, sendo ob:f:;do tó:oe~~ este impo!t.? 'l.'IIUlt» 

· !a:e11:1 tia RritoS co:.elnsc<. A.~ p~tiçõe.po1t-m ;gnõt:>:..,.l!:! 
sor dcapechada• aem ac'lo pclu aatondad~s a~mi>J,,~
ti~,: !t~d.Q C iQioO! tO er.gid~ ~15t:lCU!~ ~ et::4'!l~~C.et: e 
quslqn~ pr_~CO$~D uàmi:1istrat!to.- C. J!ad:.·rc,.r.:t. ~ 

c Fieiio relG\"üdu de mnltu tod&s u pt'MOIOii qo.e ~ 
. gistrarem titulo• c!o }'ropriGd.aàc oto posn d~ br:u ~>.to. 
~!ll'&lÍII:I d> !o= ela "a. uu tet>•rtiçiic• <lu -
exi5tentco 11as ;;ro·ri::dn3, ~.üs m<~:ea dcpoi~ de pnbli~ 
eata ia.iQlto naSUl631llw: pr~vi~eiu.-C . M4:1"r~:r.a.. • 

~ Az vilildl!s de e!l~nvo~ 'POdiri\o llllr elfectaadu ~ 
6SOtiptllnu !>!ll'Üe!>i&Trs em"papelaell!d:o àe 4~S --J:
Iinha Ca ... por.-!ulda.ohtJ Marinho. » 

< Ao .additiw do Sr Viriato ao mini~te:io . .!a -ag:\
cnib~:. n==to·eo:-Essas ::Scnçõ~s v;gor~.l.ií~ 
j~.-Yitira tfc: · Silttt • · • 

~ O governo é n.;tt3-;oado a llll!'fril:li: o~ lun=· ~ 
con~Q\:cr dos ditr~rentea millio~nos, :r. propor~ 'l"'ll 
for~:n Tagllllco, e "oom ~Gilll t~dc1 oalngat~Js nas =· 
F•oti!~• accNtll:ias oJ."o !o:'t:ll clup~a-av~in.- s;~..-.., 
Catalr.Df\ti. -Leitz;.:~ cia Cu'nhll.-Ar.Gra:!c t Sii:~ . -B.n-

···jami~ • 
· <A p!X:lti~adl! plel!a iio pt6cll~ daomindo ~
c!~a dB.!I tnboço~ na c!de<io do Oaro-P~to fie& :i*'
t~nc:mõo ltO Jwapital d~ onti~ade dn meams clct~, e s: 
ru~tl~ mtoa ad:oini~tra~!n at:.t.criudr. 11 rooolllll!r a 
rtllda t!o J:C?.m.o pnd~~~ nr.@ o. pro4~:et~ CODTertldc
apollceJ da Gl'nU pub!le!l -!.ma D-.Jr.tr.- Bil>l'r.> ~ 
ua .. -Ft:ltwlc;; l'tannc .-H.,Tto,-Mtlht.Frafl.(o. -SQ. 

~•tr<: tobo.-Pawl:o so.,to•.-Sa/QÍf•iri.-llrltor, - -Cr 
rilCC. > 

< Fiell dit~M:ida do imPt>oto de"% cu meill em.~. 
. oompUhi~ <:Gahyba , sata~looids na provinGi& &o. 
s. PNro õ.o Rio-Grao.Ue do Snl, p.1la ~oqllisiçi'.o i!:zs · 
emb . .re11çii~ a npor qn9 tiver ~ompndo o <la• qoo hw.
-vor <!e oo.rapar pan a :13vegação ilnvial àa = 

. provlnoia no ~p11~ de de.; &'>noa contndos do 1e1: atlõ
'bal.ecimll!lto. - ilarcdlor.- Ar.: :I<' o d> Si~«ir«.~ Si!«: · 
l{unu. ~ 

Os Ollt:roo,uu oito rojcita<ioo, Ctltr'OO ~iio joig~ i'n!-
~uW.cadoo. . 

Oe :~rtígos ac!ciitivoa approvados vilo ia =~ 
de orçnre~to a lixa do ter<lll re<ügidoe pAra a S" c:lit'-· 
oaaai'to. 

VG;n f. tDeil& 11s •~ga.Íilte:; docb:açõ.."5 d~ vo~, .tep:iol 
do ter '!do rejeltsd" um roqaodll\octo olierto ido pã 
Sr. Silvino Gavaloan~ peil.indc. p•rn qna s ~~;s~iio io 

. additito :10b..-o ~eatmdli.U~iioelnd.nslrl~ fcsM no:Wml:. 
c l)eo]nramoa qca ~otámOli.JODI:a o ad~tivo ro~" 

., enomnpa'(llo d~ cttr11da Uru:10 o I:.dllSb'Ulo - So!noo 
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Cavalcanti.-Antonio Epaminondas de Mello. - Benjamin 
F. da Rocha Viei,.-a.-A. M. de Aragl!o 1 Mello.- F. X. 
Paes Barreto.-Manoel Ferna11d1s Vieira.-Casimiro Ma· 
dureira.-J. Madureim.-Leandro Bezerra.- Saldanha 
Marinho,-v'illela Tavares.-Martinho Campos.- Feliro 
da Cunha.-A. C. Tavares Bastos. > 

c Declaro que votei contra a encampação da estrada 
União e Industria..-Mariim Franci~co. > 

REFORJIIA JUDICIARIA. 

Achsndo-se na sala immediata. o Sr. ministro da. 
ilgricultura., interino da justi9a, é introduzido com as 
formàlida.des do estylo, toma assento á direita. da mesa, 
e ahi procede á leitura. da seguinte pioposta.: 

c Augustos e dignissimos Srs. representantes da nação. 
-Do ordem de S. M. o Imperador tenho a honra de apre
sentar-vos a seguinte proposta. : 

« Art. 1.' O supremo tribunal de justiça será dividido 
em duas secções, uma criminal para conhecer exclusi
T&mante das causas crimes, e outra civel para. conhecer 
das causaa cíveis. 

« Si l.' A sec9ão criminal será composta de seis mi~ 
nistros, e a civel de dez. 

« S) 2. • O governo designará os ministros que devem· 
pertencer a caa a. uma das sec9ões. 

• Si s.· As secções serão presididas pelo presidente do 
tribunal, e as 'onferencias dellas não terão lugar no 
:a:esmo dia. 

« § 4.' A revista será julgada. sómente pelos minis· 
tros que virão o feito. 

< ~ 5.' A di visão do tribunal em sec9ões não terá. 
lugar quando elle julgar os delictos e erro11 de oflicio, 
cujo conhecime,nto lhe compete. 

< Art. 2.' Os ministros do supremo tribunal de jus· 
tlça vencsr{õ o ordenado de 4:800# e a gratificação de 
4:800~000. 

< Art. 3. • Para o julgamento das causas civeis e 
érimes em segnn0a instancia crear-se -hão, além das 
relações actualmente existentes, mais sete, sendo seus 
:respectivos distric tos os seguintes: 

" P~rá e Amazonas. 
<Maranhão e Pianhy. 
c Ceará e Rio-Grande do Norte. 
" Pernambuco, Parahyba e Alagôas. 
< Bahia e Sergipe. 
< Côr,e, Rio de Janeiro e Espírito-Santo. 
< S. P8ulo e Paraná. 
c Rio-Grande do Snl e Santa-Cs.tharina. 
< Minas-Geraes. 
"G .. ygz. 
« Mato-Grosso. 
« S) L' Os membros da rels9ão ila côrte ficão reduzi..; 

dos a quinze. Os das relações da Bahia e PErnambuco 
a onze- Os doM aranhão a sete. As relações de Goyaz 
e MaiO Grosso oa comporão de tres membro~, e todas as 
outras de dnco, à.iE'~ribuindo-se por eatss novam ente 
creadBs os s•emoros excedentes das relações existentes. 

< \\) lV No julgamento das causas civeis e criwinaes 
pelas reia',Õ8B se pL-cederá pelo modo seguinte : 

c l.o As p~onnncias e recurr::os de pronuncia serão 
pro:feridos peio desembr,rgador a quem fôr o feito dís
tribuido. 

~ 2.' O juiz ila pronurwia ,não fica impedido para o 
julgamento. 

« 3. • As Eppellações e revistas civeis e crimes se1ão 
sempre viJtBB e julgadas por tres desembargadores. 

< 4.' O jn.lgsmeuto dos crimes de responsabilidade, 
orJem do hr.h•%.s-cnrpus, prorogsções de inventaries e 
:Jgg;:avoa set9,o <l.Ecididos por tres juizes, sendo um 
relator com vnto e dons sorteados. 

< Art 4.' Os ile;,embargadores venceráõ o ordenado -
de 3o000~ e a gratit\caçao de 4:2008000. 

. • Art, 5:" ~a rapi.tr.l ~o lmperio, além dos juizes de 
d1re1to pr1vnt1vos dos feltos da fazBnda, do commercio 
e audí1od.a de marinha e guerra, haverá mais cinco 
Jmzes de díreito! ~ous com jurisdicção orphanologica, 
e ~re~ com exerctelO cumulativo da jurisJ.ioção civil e 
crJmmRL 

-< Si l.' O juiz de direito da 1• vara terá. 11 seu cargo 
a provedoria de capellas e resitluos, O juiz dos feitos da. 

fazenda exercerá cumulativamente 11 jurisdioção cri-~ 
mina!. 

c Si 2. • Nas capitaes das províncias da Bahia e Per
nambuco haverá quatro juizes de direito, que exerceráõ 
cumulativamente a jarisdicção civil e criminal, e pri
vativamente occuparli.: o 1" a. vara. dos feitos de fazenda, 
o 2' a do commeroio, o 3" a. de orphãoe, e o 4' a da pro
vedoria de capellas e residuos. ' 

« ~ 3.' Na. capital da provincia do Maranhão haverá 
tres juizes de direito que exerceráõ cumulativamente 
a jurisdicção civil e criminal, e privativamente occu
pará o primeiro a vara dos feitos da fazenda e provedo
ria decapellr.s e resíduos, o segundo a do commercio, e 
o 3' a de orphãos. 

« § 4.• Na côrte e cidades onde houver relação para 
a substituição dos juizes de direito 2erão nomeados na 
côrte pelo governo imperial e nas províncias pelos res
pectivos presidentes os supplentes necessarios escolhidos 
entre os formados em direito que tiverem pelo menos 
tres annos de pratica do fôro. Terão estes supplentes, 
quando snbstituirem, aB mesmas gratificações dos juizes 
de direito, e fica.ráõ habilitados para serem despachados 
juizes de direito de primeira entrancia logo que tenhão 
effectivamente servido durante o prazo de tres annos, 
computudo todo o tempo de exercicio effectivo que te
nhão vencido ainda. em periodos interrompidos. 

c O governo decretará o modo da substituição pelos 
juizes de direito entre si e pelos supplentes, 

« § 5.' Nas comarcas que tiverem mais de um termo 
para a. substituição dos juizes de dire1to servirriõ os jui
zes municipa.es da respectiva comarca, na ordem que 
o governo designar; e no termo em que se tiver dado 11 
vaga. ou impedimento do juiz de direito respectivo servi
ráõ juizes substitutos municipaes (actuaes supplentes 
dos juiz~s municipaes) como preparadores sómente dos 
processos, competindo ao juiz de direito substituto o 
julga'Qlento defini ti v o. 

< ~ 6.' Nas comarcas em que ae der falta de juiz mu-· 
nicipal para. a substitui9ão do juiz de direito serviráõ 
os juizes municips.es das comarcas !imitrophes pela 
ordem de proximidade das ditas comarcas e proximi
dade dos termos respectivos, para o fim de proferirem as 
sentenças definitivas, ficando os substitutos municipaes 
do termo enc3,rregados sómente do preparo dos feitos. 

« ~ 7.'Noimpedimento ou falta dos juizes substitutos 
à.osjuizes de direito de quetratãoos §SI 3', 5' e 6' ,os juizes 
substitutos municipsea aseumiráõ plenamsnte no respec
tivo termo toda a j ariaàicção propria do juiz de direito. 

< Art. 6,' Os juizes de direito venceráõ o ordenado 
de 1:600~ e a gratificação de 2;400$. Essa gradficação 
serii de 2:6ors para os que tiverem completado de 
annos de effectivo ser~iço, de 3:200$ para os que tive., 
rem mais de quinze snnos, e de 3:800# para os que ti•_ 
verem mais de vinte annos. 

c Os juizes de direito que contarem mais de vinte 
annos de efiilCtivo 6xercicio terão as honras de desem
bargtdor. 

< Art. 7 .' O governo designar5. os termos que devem 
ser cabeças de comarca. 

« Art. 8.' Ficão abolidos os cargas de juize~ muni· 
cipaes que por ai sós constituem comarca ou forem ca
bEy9.s de comarca; e ficiio limitadas no civil Ps nttri
bnições dos juizes municípaes dos demais tErmos ao pre
paro e processo do;s feitos e execução das sentenças, 

« Compete exclu•ívamente aos juizes de direito em 
primeira instancia no civel o preparo e julgamento dos 
feitcs nos termos em que rePidirem, e bem assim. o jul
gamento dos feitos prfparadcs pelos juizes municipaes 
llOS (oUtros termos. 

€ ~ 1.' No cri ma, aa attribuiçõas que tem o chefe de 
policia, os juizes municipaes, delega.dos e subdelegados 
de policia de form<.r oulpa e de jnlgar os crimes de con
travenções de posturas de que trata o art. 12 ~ 7' do 
codigo do processo criminal fieão limitadas até á pro
nuncia e julgamento exclusive, competindo aos juizes 
de direito proferir taes seutençaa, devendo para este fim 
lhes serem immediatamente remettidos os processos e 
réos. 

« Si 2.' No exercioio da jurisdicção criminal os juizes 
de direito, além da formação da culpa e julgamento doa 
crimes, que pela legi~lação vigente já são de sua com• 
petencia, terão maia as seguintes attribuições: 



SESSÃO EM 1.6 DE AGOSTO DE 1862. 135 
c 1. • Formar culpa cumulativamente com as outras 

autoridades nos crimes commettidos no termo de sua 
residencia. 

c 2.' Formar culpa p!ivativamente nos crimes de que 
trata a lei n. 562 de 2 de Junho de 1850 commettidos no 
termo de sua residencia .. 

c 3.' Processar e julgar exclusivamente os crimes de 
contrabando commettidos no seu termo, e julgar os pm· 
ceasaàos pelos juizes municipaes nos outros termos. 

< § S.·· Os juizea municipaes contin~ão a processar 
privativamente nos seus termos os cnmes de contra· 
bando até o julgamento exclusive, e a formar culpa nos 
especiaes da lei de 2 de Julho de 1850 até á. pronuncia 
exclusiva. 

Art. 9.' Os juizes muniripEes venca~õ o ordenado 
de 600$ , e a gratificação de 1;0008. OJ que forem recon
duzidos e tiverem milis de quatro annoa de effectivo exer
cício venr,eráõ a gratificação de 1;400/J, e quando sub
stituírem os juizea de direito venceráõ, além do seu or
denado, a gratificação de 2;000fl. 

c Art. 10. Oa juizes municipaes cujoB lugare.s ficão 
abolidos serão considerados em disponibilidade até que 
possão ser empregados, continuando a perceber os or
denados actuaes, comtsnto que não exoedão ao periodo 
de umanno. 

< Art . 11. Os pYcmotüres publioos venoeráõ o orde· 
nado de 600fl, e os da cô,·te. Bahia e Pernr,mhuco a gra
tificação de 1;800fl . e o> daP. d.emai> t;om&.l'cas u g t·ati · 
ficação de 600$. Os p;~owotorea interinos ven<';eraõ as 
mesmas l!ratHi.caçõas pertencentes aos effe6tivoa. 

< Art~l2 . Os chef;s de p )lich< s~rfiv llomeados <1'en-
tre og doutords ou bachureis em di c .'i to, · 

« S)l. • Em seus impedimentos serão substituídos por 
pessoa idonea, que sempre deve ser formado em direito, 
designado pelo governo imperial na côrte e pYesic1entes 
nas províncias quando não houver suppl€nte de nomea· 
ção do governo. 

< § 2. • Não é o brigatoria aos magistrados a aceitação 
do lnger de chefe de policia, salvo o caso de substitui
ção momentanea. 

< Os magistrados, porém, que em qualquer caso forem 
nomeado~ e servirem, continníío a contar !lntiguidade na 
classe a que pertencet·em. 

< Art . 13. Os chefes de policia venceráõ o ordenado 
de 1:6008 e maia o da côrte a gratificação de 4:4.008; oa 
das províncias da Bahia, Pernambuco, Rio-Grande do 
Snl, Minas-Geraes e S. Paulo, 11 J!:ratifioação de 3:2008 
e os das demais províncias a gratificação de 2:400/1, sem 
prejuizo de melhores vencimentos que possão ter os que 
forem magistrados. · 

< OJ substitutos dos chefes de policia venceráõ as 
mesmas gratificaçõae pettencentes aos effectivos. 

< Art. 14. Aq gratificações marcadaa nos arts. 2', 
4', 6', 9', 11 e 13 dependem do efl'ectivo exercicio, não 
podendo em caso algum yeucê -las os impedidos por 
qualquer motivo. 

< Art . 15. O official de justiça que intimar ordem de 
prisão em virtude de pronuncia em crime afiançavel 
deverá, se fôr requo.rido , acompanhar o réo & presença 
da autoridade que ordenou a prisão, e na auseucia 
desta, perante qualquer outra que seja competente, e a 
autori<iade arbitratá logo provisoriamente a fiança e 
aceitará. fiador idoneo ou deposito sufficiente para que 
o réo se livre solto. A obrigação do official ser& expres~ 
samente declarada no mandado. 

< § 1. • Igual procedimento terá lugar no caso de pri~ 
são em flagrante quando reconheça a autoridade· por 
incontestavel ser o acto occasionnl da prisão crime 
afiançava!. 

c § 2. • Os efl'eitos da fiança provisoria duraráõ por 
espaço de 30 dias, ilentro dos quaes dever& o réo afian
çar. se definitivamente. 

< Art. 16. A acausação e defesa produzidas pelas 
partes nos processos policiaes serão sempre summaria
mente reduzidas a escripto pelo escrivão. 

< Art. 17. Sempre que não !ôr possível effectuar o 
julgamento do réo no distrioto da culpa, terá. lugar no 
juizo do termo mais vizinho, com preferenoia o da 
mesma comarca, ampliada assim a disposição do artigo. 

<Art. 18. A appellação da sentença de absolvição nos 
prooessos criminaes deverá ser interP9sta dentro de tres 
dias. 

< § 1. • Fóra do caso do art. 79 § 1' da lei de 3 de 
~ezembro de 1841 a sentença de absolvição será imme
diatamente executada, sendo posto em liberdade ·o ré() 
absolvido. 

< § 2. • O recurso de appellação de que trata o art. 79 
da referida lei será extensivo aos crimes de que trata a 
lei de lO de Junho de 1835. 

< § 3.' Os prazos fataes, para seguimento e apresen
t~ção ~os reou!sos_ de despachos ou sentenç!ls criminaes 
nao tem apphcaçao aos que forem interpostos pelos 
prom()tores publicos, cujas faltas ou inexactidões não 
importão a prescripçiio dos mesmos recursos, mas tão 
sómente a sua responsabilidade. 

< Tambem em nenhnm (laso serão prejudicados os re
cursos interpostos ox"officio, ou por qualquer pa.rte, 
quanio por causg de falta, erro o.:: omissão do official do 
juizo não tiverem seguimento e apresentação em tempa 
D.O t ribunal da relação. 

<Art. 19. Os juizes de direito têm nas suas comarcas 
competenciu para concessã.o de habeas corput aos detidos, 
de ordem do chefe de policia. 

<Art. 20. E' extensiva aos estraugeiros re8identes 
no Imperio a faeuldade de requerer habe<~s C·lrpus. 

< Art 21. Ficão suppriruidas as correiçõ>s. 
< Art . 22. As disposições da lei de 10 da Junho de 

1835 são exclusiv~mente applicaveis aos cásoa e crimes 
indicados no art. l ' da mesma lei e aos de in>urreição. 

< Art 23 No fô ro das cídsdes em que houver re-
lação só po:leráõ exer.oer us func9õ~s ele s~Ecitadores 
os formados em dheito . 

< A.rt . 21 . QJatro mmos depr.is da publicação desta 
leis~ podei',;õ szr nome"das par a os lugwes de snpplen
te3 de juiz ds direito de que trata o ~ 4• do art. 5' os 
formados em direito que na pratica do . iôro tiverem 
exercido dou~ annos pela menos as fuucçõ e3 dd solici
tador. 

< Art. 25 . Aa disposiçõas dos arts. 2' e 3' da lei 
n. 793 del6 de Setemb:o de 1854 não são applicaveis 
á instituição das novas relaçõas. 

< Art . 26. São applicavsis aos desembargadores as 
dispoeições dos art~. 2', 3", 4' e 5' do decreto n. 560 de 
28 de Junho de 1850. 

< Paço, em 14 de Agosto de 186.2. - ]oli.J Lins Vieira 
Ça.1samlJ.:J de Sínimbtí.. > 

O Sa. PRESIDENTE declsra que a camara tomar& na 
davida consideração a proposta do poder execu.tivo. 

O Sr .ministro retira·se co:n as mesmas formalidad.es. 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES. 

O Sr. Espinola pronuncia um discurso qM se acha. 
no A ppendice. 

Vem á mesa, é lido e apoiado, o seguinte requeri· 
manto: 

< Requeiro que pelo miniaterio da justiSJil se peça a 
seguinte informação : 

< Se Antão de Almeida Branco, nomeado major de 
um esquadrão de cavallaria da guarda nMionat da villa 
do Urubú, na província da Bahia, é_o mesmo principal 
autor do assassinato do subdelegado Andrade, e cuja 
prisão foi muito recommendada pelo chefe de policia 
Dr. Innooenoio Marques de Araujo Góes, sendo presi
dente o Dr. Tiberio.-Espino!a. » 

A discussão fica adia:la pela hora. 
Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás quatro 

horas e tres quartos da tarde. 

Sessão em 16 de Agosto• 

Pl\ESIDENCIA Du SR.' VIICOJ!DB D& ~AIIU.B.AGIBII:, 

SuMliiAB.TO.- EaJpedienle.-Naturali•aç'1iel. -Pedido ~ 
informaç'IJes. DiiCUriOI do1 Sr1. Martinho Campo1 c 
Cunha Figueiredo. 

Ao meio-dia, feita a chamada,e .achando-se presenter 
os Srs. viseonde de Camaragibe, Pereira Pinto, Vieira 
da Silva, Cal11zans~ Luiz Carlos1 Teixeira JliJliorl Sa~, 
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>.!>1hiel, Fonseoa Vianna, Brêtas, Baroellos, Vilella .'Fa
nres, Martinho Campos, Silveira Lob~, J. Ma~nre!ra, 
:S:.a;neira Mendee, J anqueira, Pedro Momz, Carra~, C~
'J'IITho R9is, Carneiro de Mendonça, Lame~o, BenJamm, 

.:P.~:>dtigo Silva, Gasparino, Araujo Lima, _Carlos da Luz, 
:.Pi"alho Cruz Machado, Dantas, Pere1ra Franco, C. 
,Ot:foni; Tavares Bastos, Fleury, Silvino Cavaloant~, 
JP.areira ds Silva, Amaro da Sllveira, Corrêa ds Oh
·,Jaita, Esperidião, Saraiva, Pedreira, Fernandes da Cn
Dàa, Conto, Silv.a Nunes, Costa Pinto, Jaguaribe, 
:Mello Fr~nco ,• Cunha Figueiredo, Espinola , Lima 
i1u.atte, Fausto, Bandeira de Mello, Souza Mendes, 
.:Ymt-0 de Campos. C. M-adureira, Paes Barreto, Ba
:rerra Cavalcanti, Henriques, Eparoinontias, Mello ~ego, 
Li!llll e Silva, Ferreira da Veiga, Saldanha Marmho, 
1":arllnhos e Paula Santcs, abre-se a sessão. 

Cmnparecem depois os Sra . Alm~ida Pereira, Lessa, 
:P:a11lino de S< uza, Carneiro da Cunha, Sayão Lo~ato, 
~;{ebias, F. Octaviano; Brandão, Pinto Lima, F1el de 
Gmnlho, Paes de Mendonça, J. de Alencar, Bello, 
.!J>.ibairo da Luz, Tibe~io, Augusto Chaves, Cesar, Fí
gnei?a de Mello, Ottoni, Torres Homem, Leandro Be
:;e-mi e Serra Carneiro. 

:Faltão com participação os Sra. Gama Cerqueira, 
r~'fmu9 de Baependy, Horta, Leitão da Cunha, barão da 
3eils-Vista e Angelo do Amaral. 

. Lê se e approva se a acta da antecedente. 
~ Sa, 1' SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPED1EIITE. 

Um oflicio do ministerio do impsrio, communicando 
1!18 Sua Megestade o Imperador fica inteirado das pes-
1<m! que actualmente compoem a n;esa desta cru:nara.
·,:nteirada. 

Outro do ministerio da justiça, enviando fl autogra
;pno da resolução applica11do ao official maior e maia em· 
weg!l.dos da junta do commer0io do Maranhão a dispo
~iQão do art. 14 da lei n. 719 de 28 de Setemlr' d~ 1853, 
;;a qual resolução Sna Magestnde o Imperador consente. 
_,\ archivar-se, fazeDdo-se a divida communicação ao 
3ellado. 

Outro do Sr. deputuo Manoel Fernandes Vieira, com· 
;.mnn.icando que deixa de coiLparecer ás 3essões por ter 
!Neeb\do noticia do fallecimento de seu pa\, o visconde do 
JM.J, e de sen cunhado o desembargador André Bastos de 
:Dliveira.- Manda-se desanojar. 

Um requerimento de D. Francisca Theolinda deVas
·z·oncellos Gonçalves, viuva do teneut~ · general Lazaro 
. .'it.~<! Gonçalves, pedindo qlle se lhe mande abonar o 
2Mio soldo de seu fallecido marido, sem prejuízo d 1 
yeoaiío que percebe, como se tem praticado em casos 
li!enticos .-A' commiesi'io de marinha e guerra. 

!IA 1 URALISAÇÕllS. 

1-ê se, julga-se objecto de deliberação, e vai a im
pimir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 
:projooto: 

.:·Art . I.• Fica o governo antorisado a mandar pns· 
'Enr cartr;s de natnralisação de cidadão brazileiro aos 
~ubditos portugnezes João Marcellino Vieira e Elsute
no dos Santos Pires, 

:• Art. 2.' Ficão revcgadas as dísposiçõ~s em oontra-
Jio.-Silveira Lobo. • · 

Lê re, e é approvada sem debate, a reda~ção das 
:smenilasdo senado á. proposição desta camara, que con· 
·:>'lde a certo 1 empregados publicas licença para trataram 
!la sua saude onde lhes convier. 

l'EDIDO DE l~FOR!UÇÕES; 

O Sr. Ma~tinho Campss: - Sr. presidente, o 
::!!eu honrado collega, presidente da província de Minas
<Sera~.s, apresentou _ha dias um reiuerimento para ter 
ifecae;lio de contrar1ar algumas observações que eu tinha 
!lntenormente feito ácerca da sua adminiatração na
~uella província. Parecendo-me rLuito incompleto o 

requerimento desse honrado membro, peço licença a 
S. Ex. para offerecer outro re~uerimento, completando 
as informações-que S. Ex. havia pedido. 

O Sa. CuN-H-l FIGUEIREno:-Estimarei que seja bem 
desenvolvido. · 

O Sa. MuTI~no C.lMPos: -Para bem agradecer a 
bond~de com qus a casa me tratou concedendo-me a 
urgencia de que estou usando, farei com que o meu 
requiU'imento não seja um tamanduá ; ou, pelo menos, 
se fôr tamanduá, não seja tamanduá-bandeira, !eja 
simplesmente um tamanduá-mirim. 

Vou ler'lo m~u requerimento. ( t é.) 
Para justificar, Sr. presidente, o requerimento que 

acabJ de ler tanho necessidade de acompanhar o hon
rado presidente de Minas· Geraes no discurso com que 
S. Ex:. teve a bondade de tomar em considersç1o as re
flexões qu9 aqui fiz contra a sua presidenoia. 

Queixou-se o nvbre deputado das observações que 
foriio feitas contra a sua administraçiío; e, queixando se 
especialmente de que não tivesse eu f<ito inteira justiça 
ás suas intençõ3s, protestou qne farão ellas as me
lhores. 

Sr. presidente, não conheço outra maneira de apre
oiar as intenções dos homens senão pelos seus actos. 
Aprecien-!o os aetos do honrado membro na pre3idencia 
da provincia de Minas, não me era lioito crer que S Ex. 
tivesse um proposito contrario ao que esses actosrevelão • 
Não lhe attribui intenções torpes; attríbui:a S. Ex. ~6 · 
mente o esquecimento, algumas vezes, dos deveres o.fli
ciaes, e o proposito deliberado de restaurar e erguer 
exclusivamente um partido naquella província, dando 
cumprimento ás instrucçõss, ou a di viuhaudo as intençõaa 
do ministerio de que era delegado, embora queira in cul
car nma política conciliadora e imparcial, que realmente 
não teve 

O Sa . C.:NnA FrGrrEIDEno :-Isto é o que eu contelto. 
O Sa. MARTil\l!J CAMPos:- O honredo deputado não 

teve meios para j nstiticar- ~e das accusoçõee que lhe fiz; 
passou ao lado dellas, não as atacou de frente. Quando 
parecm que me re!pondia, S . Ex, t eve a bon<l •de de 
emprestar ás minh•s accuaaçõea termos e proporções que 
não tiverão, para sssim apresentar uma resposta, que 
de outra fó rma a verdade dosfact Júmpedia-o de :iar-me. 

Qaando S. Ex . disse, por exemplo, c:>mo que querendo 
indispôr-me com todos os eem nom•a-i cs, que en os 
qualilicâra todos de ébrios, desordeiros e turbulentos pelo 
lado conservador, e de invalidas, octogenarios e paraly
ticos pelo lado liberal, não h~uv& exactidiio neata su!\ 
as;;erção. Eu não posso crer que a intenção de S. Ex. 
fo,5se tornar-me odioso a todos os seus nomeados. 

O Sa. Cu,~nA FIGUEIREllO; -Fique certo de que não 
foi. 

O Sa, MAnTr~no CAIPOS: -Seria uma intenção in
util, porque o meu discurso deve ter naquella província 
pelo men ' s tanta circula~ão como o disourso do nobre 
pres!dente. Sa não foi essa a sua intenção, sem duvida 
foi a de torr.ar inj nata a minha accuesção, generalísan
do-aedando·lh~ proporções que não lhe dei. Ambos os 
discuraos estão i:npressos e presentes; o m Bn já. o estava 
quando S. Ex. fallou, como eu mais deuml\vezdeclarei -
lhe em apartes . , 

Eu não dies6 que o ~:obre deputado nomeasse, entra 
conservadores, sómente ébrics,. desordeiros e oriminosos; 
diEse, porém, que \inha nomeado muitos ébrio3, muitos 
deEordeiros, muitos homens processados e condemna.dos . 
Disse o, e mantenho a minha propoeição, que não póle 
ser contestada, porque ella é exactamente verdadeira. 

Pede o honrado deputado os nomes dos indi viduos 
que assim qualifiquei. Repito a deolersçi o que. ji fiz ; 
não hei de totn.ir a trib :ma um psl?urinho. Refen dfz ou 
doze lugares em que t&es desacertos farão comettidos pelo 
nobre det~utado; ·tenho-lhe dado assim todos os meio;; 
para defender-se da accusação qm lhe fiz , ou confessar 
que foi illudido pelas informações qu~ lhe derão , sem 
que aej !I neeeasario e:x:pôr o nome de homens em geral 
inteiramente desconhecidos nes~-e recinto. 

Por semelhante fórma não tenho nem tive o proposib 
de augmentar a affl icção a esses infeLzes, porque ee foi 
minha intenção censurar os desac~rtos do honrarlo mem
bro no uso da autoridade, não foi nem podia sor missão 
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lllinha ~njnriar ad~ri011, • 'llllli!O!. ainda pllf a tdb~•
~o oe~•~o éla• · ammondac1es_ e paUtuea doa !uttsloeroeil. 
LS. Ex. lllov6decont.e.t:ll'·!r.O! era-Jheimpoai· 

~. pclrque Moa011 !aotoa 'iuo tn1rueri. alo inteirlun:mte 
~clei,.,., to:ioe, 

O Sa. ·Faaumu 111. V:r:~u.: - Nr;., todo!. 

. O Sa. MA!ITJ-"ao C.uu-:11: - AplO,.,!:to o optute do 
n~b~ ~epl:tado pol :ntu ·do& dútrio;o! da millha pi'O• 
-oDOia pon l.li! rrt!IOõlder que a tal polverbaç![o que 
di~:e terem aoffrldo' a1 UlÜ.bac a~cu;açil•! ó ~e ema ee
pe:M non, ~a utiio e homa:npalh~; ~ a d:;namisaç!o . 
~rodigio;s . por~uG de;><>is d&:'ra pul7uúoa~o •icotl ela- . 
~u:rn, qo~ tnd~s aa ÃOC'Dia~.:~• qua fiz ao tu .. nr&'!o pta• 
.a.ulen;e de M ., .. ~~~neciüo ec:o. uu inteiro -.isor. 

O ~a. SnJ.tBiu.,-N;;a todàa. 
O !<a M>.u'"'" Cn••o3'- Tod9.'; d:~n.lio o. IJ.tle te 

I!lostre o oon~•ario. lnd:ignoi o.s po,·oaçõe• pelo• 8EUt 
· nom~s ; q !lll>ldo oe n obre e dept:t.qcs qu i•erom digii.> 1& 
~m :al. villa ou :nuui<iEi~ ~ll> ec ll<o:iigaci to<la. •s no
~~:eaçõ.:a ! or!o bou. 

O Sa. s.u.,aaL:- (lllllnda eu I..J.lu hei o!e woa• 
'trar-lhe. · • 

o SB. Mil\nl<l:!O c ...... :>O, :- B ei de "Drit e fef~nêer. 

O Sn. ::.,,._. Dt:.LliU :- Ot !&dos l::l:li~ad., eão vu
ChdeinJ~. 

O~a. · M'AnTI!!no CA)Il'O~!- E !lo!.c &. camRnL qa~ 
CJ!;C.>a ~'>Qlcn·~Ct!l :l!\\ll ':tO JDSJlriJ tomf\ré.~ n :l.Otntaçiio ~mo 
l;m m.,i" de t"C~r.c'n~ k'Cial Ect:-a o~ ~st"cl"dos e 

· ~n4~c . ..,:-~o~~ àlf1& ~&M p-:o7a& de .:\tkla c! o go,·é.t.C.G· 
~o s ... Conh11 F·i;cuei.r tod.o , t::uitus bn fi.C~ qu~:n i~:;o n5o 
sa:vló do rc!:!'bbHi~uc;U.o sc-cli i, ptl3 co~tr~rio ::ouito~ 
têm con~a!l~<'.n na m~= viu de iA!el'l~:"11nf" c tw:
bçlJJaci~t. 

Don ~x~~plcs , c f!llLu oi c~C!I~! d~ pOft-~çõe3 <las 
. rsill! C<l provitt~iA do Ri., de J~no:ir~, por serem ma i e 
c:Jlnheoid9.s nifF:tA ct;:o ~ aicdQ b.c J.IO-:ICI.CS J ids nn.t~ri~ 
àAdes not!~âadn• polo s~. Cuno11. Fign•it<:!!i~ forii<> c•
mnrra.ós s r: c.:..m~ntr.iío; re!ir.:J· XZlt .:.c: (h.npUo d•tr"f'".l..~ 
~lldG oiAu li:\ pocco1 dias &o d~riio Iactoo d<&~~ Q"tr 
ido à.i%! t QUo maitos d<ts3es , not -.lU~s S~ ks. of'cr~c.cu 
camí:~hc pÍll& !~háDiÜtação SO~I:tl~ <n\ecd~<iit' qll~ era 
uu:.a uuim&çiio o p~<mio pnra ccr.tin:~~e::J a ~"~ mhou· 
dueto ua vid.!l publi011 e ntiv:ada. E ::l catro oii>t ric:o à o 
c:it!&ü9 do P~mhyb!l\lB rui. pri!!:d l'O a~:l;;titt:'"' d•• $Ubcia. · 
Jl!go.do, :.o~E'Ido p, S. Ex., V; .• ao em ~oDticu•do 1!1<· 
ptctncnlo cl~ c:nbrlnt;uQ1, :i e.:>ncnct:> a ckao• d•o qu•lli 
elfeoti1·~ c jog•tins, e <U DiíO t•nho r~ctio de rer o~ntca • 
tlc!.o DRS D~n•açüc~ qu~ r.gprl\ fo~o, tcf~rin<Lo ealeo 
!$\!o~ . . 

R •8!11 ao St. p~i-lmta de lliillu a ci'fo&a fui!a 
por al~~:un• do' mi:U< !!OIItMM oolleg•• ~r aqaalla 
prn~in li !l, qu~uto ~ no~t~OJaçii.:l dos tr~• filho' J o com· 
x:an<io!lor P<:e.l~ Lima n:. ci~ado cl~ .l?crah' buM. Sr. pra. 
oideot·.:~,~:u.uüo ~i~e'llm4 pa!a\TA ~ootro..o cMilator dcEsoa 
sou!<crc•; não il!tâ = me:~• .!lnbitos atlõil81" ~:>jao\»lll<:!ltc. 
5 viognem; ni;o ~.-.~~ = 111 011!1 h"bit~s !logar s• ~uali· 
d~des mots~ qn e ó J::olorio t lle.o :e:ll; m~~ m~utoub() a · 
ac~&s~çilo qo;:c ilZ ao Sr. presi<i<c'c da 1\Ii:lt:s <lu te~ no· · 
:.:Joadc pcSGM s~nJ a id:litc itgnl ; m:mte.uho ~a& n~l!Fn· 
çiio, o nfio po"' ser contestado ..... 

U.>~ S.• •. Dt:PVTAI>o: -S~oca•adc' e f~euchirQe. 

O Sn. A:Aa.TlrinQ CA>U~s:- As conliiç~u qa~.i!to i · 
. idnàc eHlio m&tcll~ll~ ~!Illai, a niio ad qt-.e " m~uor de 
2~ ~nnoa 116!?ja aplo para e111prego8 p~r •cr fauodoito; 
o llobro deputado,q_no 6nm ho:nflm muito cnl.onàii!o e!l! 
ju•ilp:nd~noia, po>lerA cd!ii.ClU' n 'lllia: t1 à ~~~. d•mont• 
mm<l? 8!!11 proJ?Oiiçiio; e:~ niio seu o mllie habllllado 
Pi\TQ lQO , .. 

. O S!ó. G~t% Mo~.cll:ulo: -O nobro cieê'ltado lllÍQ ouvi o 
o qllo c:1 à.laae; send() c~~Sadoa o ÍIIUD.~~irc• erR facil o 
-equiroeo. 

Q SP.. liiAl\,.t:ooo C.uu os:- O qne é ~rto .~ que do; 
tr-'11 tiOIDcaJ.oo, doca nao tiuhl>o cap~.cid.~ae l~gcu por· 
i'llta de id~<!e. · 
· Sr. pr~si~entli, ett nlio e~tr~tllhol a·lloma•\)!4o de trrs 

· _p:l':o~~ dl\ nm ma. falllilhl seni!o "t: pnl. jA d~legndo de· 
:poli :ia, pnro oQrgoo ~o ll~llei!l to llle&lllll mlllliolplo i ~~ 

• TOMO ·lY . • . 

I 
! 
i 
! 

hon"e~~~~~ eatraohado. tal"" · ti-ruse l!llm ... tao o srsélr 
dever. · •· · 
. Sr. preJ~íi!ento·, nlio lri oe ha Sraa<le CIOn..-.nlel>dâtm 

:nomear quauo ~,..o•• a. Qetmll far.;:.Ob,· ·pai o t::'lll 
filbo! , .P~U cargo• ele polilliâ o j'.l.dicinri~e no meomo 
J»uru:ap•o; pareoa· me q"e •• 1~ ~.Pdo cü••na~ ~· 
rar.:h,a3 no• ernpregoa de jaotiçs e policia ~ eJ:i&lc!ll 
'}118 nio pcMá.D to4.ot flllll 01r301 ICl' oecupaa .por 
pt2oo.u dil mesma f.:nilia. · · 

Mas, ·sr. pruidento, Mo 6 de ~tx.nb.r isto tal~~ 
J!~!que nS<.> M c-te tsc~ o tlllleo aP. e&~eci~- oueM ~ 

· fo' e 6 a reg r o. da pmiaEtncia da MiDK~·. e Fe'~ droo.cl~ 
. ~'? honud'!dEpntao!o palll lhe rr.<:<.rJar qne t<·o Sr.Palila 

L1111a propo~ ••:t• Glhos, ti~ ~Y.c111~lo de cima. por-<1118 
e•t& f oi a T<;ltfi da pruid:!.llcin de Mí~; secroYitio o 
filh? do preudente, e 'lu.ando o zeor.etario, ti.l.!:o ao freai· · 
d~n-~, kve de ~er rtt:>ol11io pau um• preoidencia d~ pru~ 
TJ:t.C1a, no~rou·:~ o ~o dg noc-pre~ide-nt9pt..,.~i!Cf0-

. t .r..fl("j iour-:nt'). " f'A."-.c;andn o Se-. j)1'e.aidente o ttn\:e~o t 

e·-ee 'ÍCII·p<~ideotc, immadiaU::l8!ltc•stvieo _prcrnW!nlóol 
n~::O!)O~ 01:1tro liltlo do Sr. pres!ciento 1,>\'C~sdc.r·f:tc&l ; 
P•~oe qao foi o caro do-~' du. 

. Üll Sa. Dc•n.,no :-E' i'rtc>.so con:o~~c: u babill
taylieo clt'S co:nea~oa' 

Ç>, ~~. l-fA R.':'I:CDO c~ .. POS : - E' p::-s:ei~o <:! CDti l!t".% ~~ 
lu~oilitaçõ5s Co.e ncn:cs~a r Eu ditfli JIO :)<lb~ dep::.ta.ao 
<!OO é P'<'<::"o t~obsm noata& uc::cc;;~iie• gr.ar<l~:.re::l·&o 
.r.~ gc.m~t., con \'e&:.icccb.s .. 

;;-,. s~. Dz:PCTAl>O cU ll.~ apane. 

· · O s • .. M.utTJ:1no CJ.Yf"Q~: - St pre;.: a~·ati!, .<tc.::la-. 
dcira impardalid.o<1e X>io foi llOt:n~ da po:itic~ d<> 2 de 
M:õrço, tlll. Mi-::.~•, ~UI!"< J.ob..Uo d.• -g• ,. =• <lo Sr. Cu· 
Dha .fi~ta':iredo~ 'tnar mt1ito ptincip:::lr::.Qtn'c dGb.l•Xo ::iO 
.sotutU \"ico-pr~:aident,~ E tant' t-e:n Q~~ 'V'iOC·~idmlte 
ma&tr'!do 'l"e comprebu:d~ pmeitn:11<ntc ~ mi•>iio que 
lht ÍOI d""-11 de o:ttegat O gov,ruo <12q_nelJa provi~Cill. 
a~~ hom.;~s. m.Uo c:sagcta<lo~ do J•~<ttido con•Jr~a~o: 
ij\n, que c!r.t:n o t~m feito, tanto, s,. pto>i<le.rn~, qae" 
J?rtlVincia ~g atinas eoU. àan,io O ~p!!~ta"cl1> quo -t'!~:lo 
a•ado cuuta• oa todos •• ontas ilo 1r:>pn-io n~tnal~ 
mente ; ao n:iaiatcrio decshido Clll ruiio da o:<HII":I'IIÇ!!~ 
rt!t~oiçul'tia e nl' p-irito d!' partido ·iD to.lt)ttln~e do um doa 
Utu. m~m~ro! mai!; \"lroe:dnenit.u; ctut.in~o. d~b•l~o .a~ 
aà.tnioi~trc~o de ;:zm 'ininh~rio ~u~ &':J di: ó m~~Qe:aQc 
o .:u pe: p~1 ~ tdo•, u:no. poli~'-"' p•n~ov~>a ll~=enlo 
Ie.ot~ra, o tan~ mai! reao:<>r:., qn3!UO "~ >cns .. iliadcs 
.oontft~· que "~o F~~& f.T<>lonl(nt· "' w:oel!lll1:t~ po!i~ro 
p;.t mt:.i~o tem;>o, e ·~ rorti:iciio a:om ra lll~:o& do go 
~.;,uo p•rll aoru.m ditllcoldaoil:':' r.o DuVo n:.iWI.totio ee 
p..-r 7enturn <;'liz"t tor f>Oiiliei> a:a • 

. O viço-p:esi<ieDt9 ~· tiillU, Qcja hontsü~ede pê:JO&l 
nmg!ltiW tem roea~ do qac e11 d056jo <la ccnt~&lar :te•:a 
C11ta,_l:l Di lo hODe~to ol nrciaàe, <i um .b.olDtlll :.;;o -Lo> 
cow ponvaa .babilihçlioe iDtellectuacs, como do um c:;l
r~~<otilr fra.:Ct, por CO:lSeqt:eooill o mais proprio qu~ _I& 
~a GJC~l!>er r nrA CDPtin:lat 1\ politic~< .:!o Sr. s .. ,;;o 
Loõ~to, tlepoia do <iUéda do cini•treo do Sr. Sa}-r:o 
Lolu>to; • a onm .. ra dO& deputa~oa póde ajuixu d a po~ 
llticc • f!:O?eruaçno aotunl c a l'rotiDcia d~ 1\ii.:a•, qlllln
d.c eoub<!t <;.ne c roa .da• •o;.e• wail< nttonõi.a~. I:tai~ con
&<ieradM no pal~cio do got;m,o, ó a do tõ:ll WPgi•tr~o<io 
quo j ! t;:?c a aor• l>"""' d9 jantar n'um' eRlo de =!.e
r~noia f~crt~ do jary, dnri\Dto o jalgQil){,n\o, taltc:o 
para uiio iui!uir o e~r !mpacüal uooee jalgameuto; isto 
ó nm ~c c to nu.tl:en~ico o p~vndo 1 ••• 

·r· ·· Sr. ;>~ide!lt~, um do• I:t8ll:lbros desta oai!J\ '1119 ~ i mt!. ~opoHo, = dos D.<'fiOI; maia ·dignos c~ll~S"•, 
l._ercte"Cltou ato mt~gi,trado ::Jeata cat> ccmo n::090 in· 
telligonto o ~robo . E\1 11Do OOl)t~Wi ~la& r.v.alidMca 

! 1111. aoQU4açno ~ue ~. o hoje :-e pito ~m nuuto po:u:. 
• po?qiiO rc•p'l~ o.•te mEll ro1re lll:l!go, atá nu ~·011• 

.. I 
qoe el14 OJ:iru c corulde:a; 111~1 t4U ol!rlga® IIN:Ilver
gir <à ~UII Ojli ruil.o; !otelli~ct. O probld~de JlC:O pll
i!om sor oonteotadt.:. a aa!ejo.i~ rle direito, mo• pro~-

, do oo.mo mag!•tr~do., •• ti ~ov::i:o quo llQ• entond-01, 
·1 lllllloa _pôt om almoeda a J ttlti~, airo, c uo mo ccr.u~. 

o so eu >) 1<>nb~ose o drri.; COD1 ~· " ccxo.gum, ""ss:na 

I ·· po•qao n~cl& lncro e.n me calnr; "''" pMa di:e.r.,e . 
Probe o :nngib~;ado qu$l'eg~ j:atlQ"-·aO ~tJ.vorsarlo, que 

I fl~ fncT~S 11W PeU• -ami~Q~ I. 9A~t.1 t1~ jo.•:iça' ti pt~~ . 
. 1$ . -
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bo tl ina~o partidilta oeg~ e d~~or.do q~ 
eóbli80&ptll"8egnit oe"" aavenu•oa? _ 

-Eu nlo··o OOlllpr~beLdO; úll\.TO {, '9 jn= qlie fll\)0 il3 
hontlBti<iada do JIJagi&uado emq_nmto ti"f'lr·!Q por pri
Jneiro attribn:o ~· jn•liça" imparoiJ.\i-ia.de, oomr'-'llhei· 
r. io.epa:a~el d& moc!~<~~Çilo e ~=idBde de antlllO-
. DisStJ o ucbre presid;m· o de Mln• que nio tinha feito 

rocçiio lllli; qae OOUO<!dm algnm.Nc d=illll&l a pedido, 
e milito pcucno .a a ::o ac•~m a pe<iido 1 -.nu deelarando 
~FO O$ mot:.i~os d""oao deminaeo dadas, a en: proY& 

mario·~ s. E:s. ~· pubUoAç<i~ das f.•lh~. 
Primeiro, pt>rmitta c Sr. jm'Std!!Dto q~e ett oonteoto & 

litl8 propooi~iio de que In!& im11!llChJ.idM~S n!io foi 0011• 
t06t&da nu1aomea~ õ>a e na m•icha de ~ua ::.dmini!tra\)lio 
om Minru~, e m••mc-s. Ex. di••c lJo &en diMtt.""SO em outro 
lugar qu~ libaraes e ccm!ltn<iores o aool!sãrlio ooutra
dbroriomoote, aqt:.~lle<J de Ni\OC&n~tlr.'l.tcimmentc fllits, 
e est~• de que w>noM!irl!. c psrrldo encservsilor; logo_, 

. " "'18 presi<lecci~ 01ic !oi _re;>u,a<!e imporciol po~ todos. 
E que houv ... ~o quei·~sr,, c m~itn~, ~ :llo eo:o S. Ex. 
disse : que :l.iio !J.;.,u-va qneln a1~tna, ç:o~a-se, alóm. 
dti:!~a :ma CO:i.i:fhsi!o. com a co-i.'í:!spc:!.de.::.cts. dr\ proTI.nciu. 
nas gazetas e àaii c~t~o par!icuinres ~- poYquacto, t~ 
toohol'l"!c.obi<io c~e.stantomento moi~"-" qudl<I<S. Ill'l:litaa 
mform!lÇÕes, Q(!Ue e dop;;~ QM i•~~c·Ai a n:.inba 1'0~ 
ooct~s a edmi::~iEtrt~rio do Sr .. Ce::tbtt Ftgne-iredo, .:ln 
toà~ ap~\"Ínci_s de ~!inas, :un:lJ dirigida,; 4 m~m pcs
snJmeJ:Jtl!~ c ot:trlis. a o.nik'l!i ~mlgo~ mew.3 d~!a cas~ c 
de{<»:~ dclh 
· Niio :.~,.,_~ p~11< ou~cil 'c:; se co,.toc~eroecto i1 r_,.p?ilo 
\!9. ad.ministtrfçãoJ ria S. E:x. E• -Y~i!:t!.df' qne sa à€u. ::ta 
adreki3t;rnçü.0 de S: Cu:J.hq Fi~f'in~do um !.acto ~tl'J. 
_niW so póde ncg:i\l', ilOtiYe n crença d• qne, roc o müús
terio do <:r- s~yão Lo bs~o. :t.:nito a c f A~' • .,..,o~ ia~ pa:a • 
~oMcin de Mm.~. UI!l 1l~iUt:tnt9 c1!l ::n~~ ~turoza1 
loto<!, dMte• qt:.a 11té no• rolsoto,•los esorc~om parnphle~ 
contr• ~· !et:.t ncl.-or>nrios; c ch! g•cd., alli o Sr. Ctlllh!l. 
Flgueize<io. c~nheocr.d.~ ~ocnlm<:>to "- tof. !mpre<s~ 
q11o o huia nreocdidD 1111 pro'ri~ci~, p•orn~0u pda ma
llileots.yão doi •c•n !lls.I;eirs.;; i~"'J:>irar ..Jgu1111< ~~·<lillli
dade noJ ;whJilla :-c::cio•c• ~011 Dl'U!I advcr~arloa, c iliTG 
aa r4<Ie c!Ucr c-.::e foi" .u~ um" ~dminHraçii~ violenta; 
~-lt:..i nilo clli>ÕUm•:lil.an~ccu>:\; v . .Ji w~daoxpmalo 
<!é= :~obrJ deputado por l'i!i"namhaoo, ·que qullllleou 
n politica do muilinctio d~ 2 do Mar~o :!& bypoo:-it.,, ma~ 
n111"1Nra; S. Ex. mll!l~a.,tntAI di>~Õ< a• eonaSJ, foi 
f.uenio tud.o quo.nto em (>010\vol f~ur. Maa d!,te 
S. Ex. : • Et1 s6 fi:ro drtllio•1l~3 a ~ido <>D decla-r.and.o oa 
motivos.~ Ore, Sr. 'D:etid.ento, ~u $J!••doe,• so Sr. prc:>i
dtl.llte ao !d:inQS e.•Ú,-!edat"ç:lo, qn~ ~hKILOU mt:lW a 
!:!!.!..aha stts~~.l\o ftCbro um l'Ontn do eca ••dm!ni&t.A;Ao 
c;c.o não ti~h,. d!•cntid<> !licd~. O qua fo: ~ Sr. p>:col
dm>ta liC~S"' d~o!nral"'o dc1 l!l~ti~e• ~,,; n~a !nnonção 
p'ojad.lcüJ. p<>r'in• a pluU<~ ~~• d=i••il•~ politicas 
~r:..-Fc: niu couvir ma.i-' ~o aervjço, publico. 

Mllll, Sr. p!ealr!Gnto, houvu vantllgcm na ttoeB ~ • 
pl!.ru~ -por nôo eo:~nr :na: a to ~"rvlço-c:-11 c~rtel;. po• 
p .. •a as quali<i•d.el dos dcmilt:.dll.:l, ~ m••mo ~s ~;;rviços 
qu9 hou•e~"'m. ;>r•>tai!o; mil! o bcn~ .. do p!e~_idellte o 
cp.~ fe~t Tenti<> o o:uxilí~ do UI!! eficfc de pdi<>i6 doeU, 
i!u!trnl'::lento o ~divinhndor do p•n••,•nto a<Y.:re~ elo 

·· Illi:li&~:i.o. nu.nco. !nlts.riiiQ a s.·Ex:. moti.vot:J. paco :LUoSar. 
Qaanto ao Sr. Ln<igero Gonçalvc,, àocl,..-o ao. :l.~bro 

· O:cpntado q_ae so ·qui:e•ne examinar a ao a ccnducta, ou 
oocupar·m~ ~= e11a, on bmNU"is nn'rilio sm dislltU-.os 
do Sr. Sayão.Loht~ de temi'~• ~nterior~ En btl!caria 
iufQrmnç~e5 ~u; dtscmsos ptotetid.o' pelo Sr. Soy ;;o 111· 
bato !lesta tr>launa; maslluoó meu1>roposito, !l.i\o tenho 
t9mpo :cem -.sejo tr"l\tar d.o St. Ludgoro. 

Qui!!. é a im[><>rtanoia do~ motivo• n!legailoa pclo Sr. 
Cu,ha Figueiredo 1 As quoi:<sB prine,ip~ea d• mui lo.• de 
m.Jac lll!ligo~ ~oliticos <à ptoviauia de Mi"A& coasi.~tem 
niol;o,q'lle sú\d:a do!Ili!tidàs forilo i::>jnriados nas proori» 
poi'~ri"" de ~tiRB ae!llisa~~s. A um deu -•e oomo r.:tÔtivo 
•·e::tist<)Dais ele p.rooessoo quo nUDca _soiíre~üo, ~.outros 
COD~tll:l.•SO :.té bP!!l senso I 

Vejas .,IIDlara a in~onvenicncia de acmclhRnte nllc- 1 
gllÇi\o: Ó um gQV!lmo que BCCUB!IIlOUII llllWOllaSOrBB <ie 
haverem foi.,o nom!lll~31l de homat:n. cealittl!.des du bo:n ·I 
aanso ! .... 

O Sa. Cvm14 FlGUEIREtto: - EeC~ OPganAdo; nponto j 
051l.om~a. 

O· S.. !áll.Tt11'111o C.liiPCis: -Digo a V. Ex. que Dll 

Bag!<:;e-m hou'~ !llljeil;o demi~lido J:!,Or falt~ de bom !IUl• 
110 llll~gaa. liJI. pcrts.m cix ~m3 d~$~, aeglll)do infor. 
!llAçeea qu~ dallí me mandirão: e outros pOT allega• 
çõe& bl!sa de processos que nunca. som~(~o. . 

O Sn. Lou. DvAll.n:- O 5:<. C'amano Feneir& de 
ltt•ndon~ foi domittido per d3r conto 11 ~innsos, e 
entretlilll.~ olafel!oou-~e csbabno:nte. E~ o cGal:tço bem, 
ó tUn !lom~m pre&tante e mttilxl holltl:do. 

O Sm.-·M~R'tiJrHo G~<>s:-Aooutar crln:.:.!.cs!r.l em 
. ot:.as e&saa, pnra Cllti"OS sujeitos foi um tiilllo <ifll"~OD!ll• 
meada?~ ~llll.to o govemo impetial., como depoil 
moatrare1- · 

M .. s, Sr. pres~donre, o àe;ejo inuooanre do :h.=dll 
pre•idellt9 d,.; !Jro"'linda da . Minas d~ lllleg.r moti-rot 
p~~r~> as iii!!Di~~õcs qua deu tocou ~tá o l'i.di...-..lo. 

S. E:s;. demitüo um subio!eg~do da ci~~de da Pam
. ll;rbnlla p~~'llle r.í:o wo~ava ll.e"tro ds. cidn:ie. Morava. 
oõte oub~ieg•do, '"' Terd•do, a dna• 1•~• "meU; de 
.W.t~wcis. : e :>om<on S. E:z:. psrn snb!-tit:>i· lo outro 
sujc1t-0 qne tsmbcm Itiio moNva JlU cidadcj e lrim a tres 
icgune c meia d~ cliat3ncia l E:a alguc>a Cllt:sa de sr.:io 
n~ allea:~çtlo do meti ~o, deeta ordem T · .· 

S. .t::z:. prcced<Tla melhor demittindo 11 bem ào ser· 
-rlço, ssm exp!i~ar;~o ~lgn~. 

A cp_..,,.rn 6 to•tconcnh~ de qtt@ ~ilo 5% a~c"-'"~"' ac 
h~;;.r::do pr~sid.ctl1.~ d.â provh;cla dB 'Mi:cas, n~:n ~o go~ 
\'CTDO q~c O llCn:e;~tl., [Or chs.ma:cm PCi:í.S 9tnig~8 p1\tt 
cs:rgo> poií:ico•, coco •iio,oaluge.:-e• d• policia, ju•~Çii 
e Oó ]'O• to• da gaard" r.nctonal; llll llcl"ns.l not'GI. {ó;:ma 
Cl:l gov~n; ctnl!'~l·i. ~agcLllr::ti5.cvtod»: u cen8t:rU 
qae ti% so hc.nndo pre:;idrnte, ~:r :>nmear bor:cena ill~&
p~s, d'e~tro O&le!lSaillig;>~-PIII'Il oa difi"cmnte3e&rg011. 
· T.omllem, ~r. F~<l>ideute, ~claro, n~ '1!!tll~ rendillo 

do grA~idií.~ Pfl!'" cotr. S. E.:. ~ t()r nom~do "lgun! 
iíbDrsee. So ca :n<J!!u.'!o~ foi o. brm do Rrvtco publi~~ .e 
todla a colldncta de S. "-X. nrova quo eóll;;>n>ecu libaac& 
qutJ:.do niio pôuo noroea~ Ôutros. 

P;r;:Jitti. 11 ::amara qn•• cu declot"e lõlaio, .ole=a· 
m~oo, do cl.~o d!llfll\ túbc.n~; lli!.o pcilí a S. E.x. •nciiD\'M• 
ç~ de umto ~o ~utotidde po!ic.W., d" um~~ cargo oom 
atttibuiçõllS politic,u .•.•• 

O s .... Cv!l"n.o, F1ot;E!IlEJlO! - NCIXI ou <l!uo b>Jo. 

O SI\ N' .ut.Tllflla c .. '""• ~-- .... \lO!Ila n:mc" !>édlno. 
!nMÇilea dtlllt!õ ordem a 11enba:n dca mta• ad~GreWCI 
110 s;;o•amo. N 11 pl'Qpda pxo"'liccit. OU1 'i ae roa ido Wlh.CJ 
puoo.do dez_11::moa c mtà ~=!r além ;i"" port.n c!a ro-
5\<i~~ir. d;,o prtPid<ntes. 

Quanto o b011rnüo ~rennmtt l'O<lit.ava eJ.gma nOIIIN 
do peo•o•• :1 ~J.:lOI;l hr.vul t:ol!lead.o, deoliuou o llO:IIt ci, 
çm m~ [!w.r,nto ::o u.lto p<oximo, o amigo. ouju 10~
llar:co, -.It•rado po~ S. Ex , d~rome11te ~•elava R& r•· 
ç\lu d~ puontusco """ u..a c!d.i>il!o tem '-'Cmlgo, O 
no:ile doa3~ meu pw.reite tl oM!gui.llte: Frnderloo Aag:at(l 
.i.l.lv~s do Sll~~<; ::!. Ex. chlll!loa·o fro.m1;:;:: •• .. h~~ 
da Sil'l'll C11.mpcs. 

O Sl\. FlGU::Uill~o :-S~ hou-.e troaa ~e nom~~ DIIO to! 
de proposit<>, P.s5~g-..ro-o no nobre dept>tado. 

· O Sa. Lrn.o DaAnn :-Eu tambom ""t.av .. Fefll!ll>dido 
. que ello tinha o ~oi>l"Wlom~ da- Si\V:l Ca.:npos. . . . . 

O Stt. M.lRTll'illO Cn:Pil!l: - Por =a rsz:.O muito 
~implcs; tonos ar.bom quo elle 6 tnen pR!Illl~, e pDr ~::o 
ont.,.dem que ~e<e ter o ~et>. sobri!nome. 

Mu, Sr. t>Ie•i<lt!llto, e11 não querô eottig.ir o aotne 
,le!ll!e <nflll p ftl'antc para quo oaja i.P;presao nos at:;::a.'a 
desta e= ar~ com e:!l:sct!d5=, e•.Fo. qne elle terÁ o 
eeunome OO'll conllecido q~:an.é!otJ.vJr um a9sonto neut:~ 
c!l!!n, elo qnaJ é m-aito Ciigno. (.dpoia4••·) 

Depci& d3 citsr o :1oma desse mõtl paren~e. di~~e 
s. ll:x.: <Ser&onobro dsputnoooSatumcd::t.fabtU.7.~ 
O que qlliz dizer S. Ex. OO!X\ i<! to 'i Q'lo o:t OCIIB!l.."A'f1!.· 

· nomooçõe~ qn~ houvesne pedido! 
o s~. Cn1i.l. FIGv:emno, - o nobre deputado 11uo 

me 11Dilio n.!ldfl.o -

.. O Sa. iláll-:'t:UXO C.l~os : - Doo!r.ro :t cam!lra quit 
:2io pedi, n= -, n~m outr10 qualql'.er nom(ljlr.llo !'()1i· 
t:.ca a S. E :r.; Declaro mais qll.(l o D.r. Frederioo An~to 
.AlTIII1l:! da Silva me= niio padi.o tclnQm.ea~ .... _ ~ 
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_O Sa. Cv~u Ft~Pt:a1110:-E' ..-IlNs~. 
O S.. . . !úa·:-tno·c.._t~ros: -··•eooaceUli·la,eBt;,.,!D~ 

fo~_!llilo, a~elall?u eUe ao governo que tUlha partido 
polt~co, e crt. o ILbe:rõU.. . . - . -· _ -: 

O Sn. Ct'"~B& Ft< lllUnEDO: - E' s=cto, nomecl- o 
CQUIO liberal.- _ · 

0 -S!I.- MAt.:-::tno CAnoa: - A!ll!itou-e, porquej~ ztll 
-jmm1111icipd reeanili!rido da cida1o de Pitat:guy ant<!a 
éla __ Rdmini•tração à.e S. Ex.: 1\ceiton-n, F<lrqnc _nczedi
toll !' .... gooe~ç<ses <le mtU!.oidilo e t<>lornl!eia elo boaudo 
ptutuonte. 

:f:!io pedi ao Sr. prssia~n:.c dn pro'l'iaoia d~ Mit:.lll', 
l'tplt<-, não •O esta l>ODOOI:.Oiio, co IDO nen.\:u!lla outm; !J8- . 
crevi a S Zx. umn oattn cancebid~ p~u~o ma!s ~u 
~~no! nestM t~'lllos: ~ DiVlm-llle d~ Pi!li~r;oy c:ue o 
j_ü:l7 de direito lll'I>!?ÕZ. I:W.o d~ tcl pnrR promotor pnl:liCil 
<111. COiõl~~n. Nil? c-:nlteço esBe fuií.o; mtl3 tento bfor- . 
lllaçi:í~ de peo:•oas mr.iores da tcd& n 1!3:cepçã~, c!e 
~ti~ Plle n&o teffi D. p!'obi.rl1\1e, 11 não ~~tln~ 'l& qnn
uclado: mc:aes 11ec:eSs&ri•~ p.ra •em•lhtnt.e c•rgo. 
Sou O?fo&io!olliata do Jr->7~ ~ que V. E". servo, 
~_to:lno clireito depeàir-lhe con.-.s alga::~s ; =~•:lul
~Cl que $":1 da minha oerigtoçiio trnoomittir·lhe e>tA 
ln!onnoçio quc -:~>o Je1ão, l:.liu. da quo V. E:..- niio foç' =.• nc:x:or.\'01:> 6e ?ro:t.o~r pcbli.,o qn~ f à p~u<l.ice.r 
os 1Ut~·a~ da justiç" em uma lo.:ali:lcde quo d~ejo 
To::i':-rs~r&r. eomô a toco ~ p:~iz. ~ 

E:s, Sr. prCllldo?nt.a, m~o ~uo;:;to ~ no l:onrado 
Sr. rot~·elh•im C~:.nb• Pign•ir~o; c t11mbcm :>!'CÜ ·lho 

· a :tDll<>an~" do um O!!;ptcgado da umo. rec-<~bedoli~ c!o 
P?rto <l•_ E:iecirtl pnTa um"por•o &o•o erc~ao,all's l-"gllll 
ClD~tXO ~aq-:1eUi!. Por 0\'-:C.~~guict~, u!o -.e~d.1a ll~~me
lbor' roo • Sa-:n.-no, n!lo podia 1 er do•or~do ns pr•'pno5 
filhos c""'u:atldO as :co:neo~~•s teito~ per S. :Zx. Felil:· 
monte, Sr. ptcsidcnt~, nunc' prostet culto ao• deo!~ da . 
fahh•. · -

OSa. Ca= M ... couo:-NelJlcol:lúpoGta~ 
O S11- M4!1'1'1NBO CA"""S :- Nsm oomo p(!lltn. ~;:~ 

nunca tiz venoe: o o ultimo dcs dO!lso• ca fab:.l• a que 
ao IlM• pl'<Mts.r oolt.o é r.•guramentc C' D~s qne os sal· 
\eaao.- r ... ,t.j !<o. 

• ~r: ~rca\<lonte, ctrc u d~•cnlpas a. quo o holU~clo 
~m•-n.,:rador d~ provi:lein ele :Mi:o.•• •e aoc~rrau pam 
dsf.::::<ler·.., doe lllôlllotOtoo erros q:>.e c=cette:~. ns 
~omeaçi:o de aul<>ri~Q<lcopolld:U!S e jnclioiari&:lllB'l.llCUQ 
provinoia, f~ra utDa _eo,,çro a qnal sol\ obrigsdo " pr;,. 
\eStar; • 0• JCino<rot {cgtm do tat<i ro.l d' 1UG f N oinciG 
c:Qmo o D....CO d~ ~. > di•.,. S. E x. 

NKo poYO compr~~•n<l.er o ~· .. rr.cnto de•llõ inerep>t
llllo· A cidade do Ouro·l'reto,:lllli~t•mt:ltl\ o nr. hieto~is 
ifa JlfO('it.('iM d e 1\i'inttl\. ~ 1lmR dnqnt"'i!U que mni~ i•ut&-'111 a •odos o• Miotllr~ por snu tradiçéoo. Nilo h~ Mi
:celr~ que niio deva maitn' hor,.. da mtlcio ~goz.ijo, do 
~a.li!f•<;.lio o eule.-o :!l~l3"c~:;,o e ts'l!o á ioilsta das 
oclebrej pot'~ia.e do i:Lfili:.G~u:.: l!b-\, tt '!\S dt\s ViC'timns de 
in~nfidcuoin; quew um• v91-""' •em lido uüo pódd !11!9: 
!lo Ou<·o-Psoto C0""-0 o dinbo fq;o GB OllU:· 

O ~:.. Cmna I;'.cl!EII\GO; - Ell es ·l!li ler-C:e :ovo
em MinQs. 

O Sn. M~.n.'rii\no C .. uiPo~ ~ - A. e~te ~eruam~to d~ 
S. E.._, do qne os J':oH,.~iro• fcgem do 0:1~-P:eto CO:llO o 
dl~bo· "dll omz, acocpanbã:t apçiado•. u~ti<lo• dulls Olõ 
tres v~~ee, d<> nobro i!opllt~d.o por Min~~- Geracs, quo 
tü~ a·~$MO, tilo inimigo se tem mc~trado daqUP.:ll:l doa-

... dita~n proviuoia lla•t~ pre~cD.te a<:st"-0· 

O Sa. F~nn111IU "" V EIG ... ;-M&is r.:xügo ~o quo 
V.E::t. . 

o::: ... M41!.'rJKUO c~~os:- o tempo o demoastr~~r~. 

O Sa. FEilllCI:U. 110. V~!,;..:-~tn d11vlcb; o temt>Q 
o dtmoll3~rsr~ -

O ~.... M.-aTit<nO CABrns :- Nõo tne Q.imi.>!io os 
OFOiado• do oobro depnt~do por . l'.iinno-GGTaftl a 611tll 
rldioulo lt•IIQ!I<io fObro oa no-• oomproTiDci1111-os ; o 
no1tr;, dep11tndo ó o meamo que ain<i~ ha p<>noos dit.:t :oe 
dllll8 ~no recinto que> " pro-.inois qne tinha :o~ dn 
qOiint.,.part~ ,da )l('pnh!ção _-do ~mperi.o.i.:\llllmoUU Ull! 
gn.udo o)õc::lnwo· o woonvecue:J.Ola p~llüc&. toodo aq111 
menos <!A sexta pllrlll ch reprOO<U\Ução IIMÍODlll• 

l 
I 
I 
I 

· O S:a.Fzu:rnu ~-' VaJc.c.:-Nio apoiado, Diodillt · 
tal. . . . . . 

o s ... MAil'l'fl'llO c.-:o~ros: - ·Não admira"potd"q-aa o 
h_om:ailo dt!lln<ado_ procu:o lsll';llt o ridicalO 10bre a p!O-
Vi!lClll de M 1nns -Geraes..... · · · 

0 Sa.haun-.,,.._1>_. v,,& .. :-V. :li:z. ~qna·o~u'!rb~. 
·.o Sa. M~IITI!IIle> CAliP(JII:~ .... dil:'llldo qaeos Minei:_. 

:rQ8 !~gol? do Oaro Pzeto como o diabo d& ora.z. Conto; 

I 
Sr. premlen'-<:, ~co em dcf.~e da p:o-.iucia de Minti•
Ger.aes, c ooQ;ra o L! o arado !iepataào, •eu• plaaoa e IGUI 
pr.:.J ectoa, ae os de l•~a!i.tar uma oombra •encrona. õ.ii 
11o• ·a'lMil• p:<J<boia ,.:torioll.·•• e .~ glorilll!i !ODl»rt· 
es•• 8\JED OrA VCUfl~&~!d.&. hn do le·...-ru:.tnr· ·BI) entra o iiõb..; 
dtp!ltadu_ ~ a~ oell~ ptovi!lcia, cnjoo ic.t~eo•G!I eão tiC 
tua! com~rc:h~G.Jid""• •E<> mHh~pre••nt,.do• peloholil:adà 
de;>n~ado I 

I 

i 
I 
I 

l 
I 

- O Sn. Can M .. o& .• oo ~ o..-::s.e>~ :,...,_ DsNlUl>oi:-Nõ.'.l 
apoi2do. 

0 Sa..-~fAt.n:rno G_.:uw:-Maitc ma! comprehencü • 
de.•, repito:'' n-.n àiR i:eoli:l!ali:t!JYojo~to de tentati'tt. de 
m~;moidio oi<-r t. ó.i~~l\>"-0", cl.~ )s me :l'l!ll~rJmet:o a 
compro<a~l<> .. .• 

O g,._-C"!:% l>!..C1rA1>o:-N~o é mo.triciillo: ó a ou:aa
cipaçiio do• !;lho> 

O Sn. llhr.-r••no C&s>o•: -Se !og<'tll os ~ros 
do Ouro- PrctQ r.• l!:O o .i1sbo da cn:: ... .. 

O SI\. C ar,• M ~clL~Do :-Nõ.o tome ioto 110 ~ d• 
· le~:a; o '!CO " " '-!"''"' di:.&r fci q-:10 ~· deputa11.u• 11~0 
f&D&~O pelo 0-:tr~~l'rl!ta. 
. o SJ\. M .O.IlT;•n~ c ... -., •• s:- ... o hcnrs.õ:o pr<.!id~te 
de lUcas-Gorn.co t.:>m l'l!>.iio dco~ixo Ge rMi• de 1UII !!O· 
!'90tO . .11. <OnfitAl •ord"clo,n, no.t:>rol ~~ Mloao, a ot.lt. 
ot.{'i.lal oommetci~l, ó <> P.lo <i.o J•n•iro (aõoi<!Ãot); ~ 
~o~ •o• ontn!UGtCl :Se! ttio 6111 proeut'" Ocro -l?nt~, 1)1'0-
o-::r&•te o Ri o rlc -Tnueln q1•c ~ R v.:•hdeir& c~piu! U. 
Minr.,. 

Q Sa. Fu""'lt.o. nA V~:o .. ,-Logo, j o .,.tA e::plioado 
o meu f""'" 

!J .~!1. - 1>l.o.aTr1<11n r.AYP<II: .-:- E11, i'~ra jnat!5~r 0'3 
:\!tueLre~, d•J!l ,~l:.O~"t~ cy._t~ bSt'i.l:J~yÃo. Mns 0."• ~r. p.t l• 
eH~!lte, ua accu•·><>""' do co!lre pl:'@si~ente <'.11 J)fOVÍDCin 
do l\finRs. ~:::~~ coofi~!'r\o i~pr;rtsnto, t:tnit<t ;m;wr:lUlta; 
da mniL~~~t ann•'!l u·c Fp.:~o~ d~ ~!itic~ ba. ~::1.\etido 
1:0 l"'pt>i••. e:;> vir· o.!e co <;Ul\lllqnt, como na Â.ualt'!a, 

I' Ql filh~ do ~.Gr! n·, t~~c:.&C!a~es :nlo poi\o01 goverh.H' & ~r 
cu~to• im?"r."'""' e~l!.r.•; 6 pensOS!' ~uo pc»tâo a~qul-

1

·1 rir 1~1ln.n<>i • . .-~-i, ·::o e :olr.ç<S~; &a-in: ~a Tnde~l'OS 
pua al:alia, e o• h!ili"!l~ P"raaHungrl•: á a regta 
do JlCtS!C' j.(OT":r'CO 

A proi""'Í\'•;" do "o'!>ro pr.-.id.:nto tal~1!1: O!M'eml G!ll 
si um ~om:d.!lo m-uita util ~ ROt'(;.'!TlO la:p:rrinl; ! ! IQ: I poli::!~~ <!e :!,·, com5o:.tç• p-..m coia o ~=i" te--c>_ J1061-> os 

I pre; i<bnt~ n...s ci:.n~=t~no;í.aJ om que c bolllT.~o- pr~-- · 
sident.fl àe Mi:r ~t' ~~D!~!'B"' tct~~o Qchl\Jo, iato ó, i:..;)t~cio ! 110 seo. !lllln<lo ~ilid~l, f>lltMJ.tló·lb~ o• moi~ de !dor· 

· :xutçi>Qs. N~m pOdo !O:: por t:\?"'1108 ; <•• lull<>l).O& nlío t~m. I · grnnde at!.oiç~on~s Tude3~oa ; n~o }'Odem ter; r~titüo-se, 
1 logom, ó v-~r.lade: os Mineir~• •ão oR:r~gncdo li ~lla 
1 c:1:";m~' !lo}g~l:n do d.:!\bc. ~cãistoqc.eqnl~c1i:.orS .' E:r., 
J d!.oa o.m.t \'JrJt:d~, oobrc a aua\ o g~verno de•s re-

I 
.. · ilCt:~ir. • 

O Sa. Cc,nA p,.,~ .. ,r.>~oo:-D~ qc.~11lC queb:o, qc~i
~Jr.io·a~ todo~ . 

I O Sl\. :tlhn~,~~o _C4>1I'o.,-A meomn MCUII3Ç~O que 

!
I o honmdo '""'idonte fe~ ao• M'neiro~,ctltendids anim, 

tcaho, Sr. ~7re!t.-l~nt'-l. iutima ~ati:sfsç.iio 6m co mesa ar a 

I 
crc:r que b.ndo <erfeita ·~ Bm:JloiroodctodQs u provm
oiss. O f<·~awbuc=o. ee ã dlguo e napaz de governa: 
a pNvinci~ de ~'ÍX.&~, é di~~:~~o, o muito mais capaz_ d~ 

I g~v~mcr Fornn·'"oU('O: o l\líooiro, ~o cl digQo c oapa! c!o 

I gove:n'lt o R•o-Grnn~a do Sei, á digno. o muito msi' 
oapo~ aiada c!o ~v~rMr a proviuoi• de MiM~: ted .. Íil-
teitB ~~"pot>Oabi,id&ae dd otlil& actoa, D.õio podná cl1:ter 

I áoeroa do noD>c:sÇÕ<» d" Rntoridc:.d~• importantM-foriío 
oa infornmçü"' que mo d.utiio~-, por~no urá obri~çill 

l 
do conheoor por st: niio pc;dot~ quaixar·oo de "ban~?IIO, 
~e ver JISUS govlltlllldo.s :fugmm d:a c:.pit&l ~mo o o1abo 
QA onu;, 
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HO SESSÃO. EM 16 DE !COSTO DE. 1862. 

_-- O ~Can l!.t.taUlO:-E' o :tCIICltaáo doe rnllila\er!ot 
"llio .~ filboe ~.:~ p.l!itica, e aim a potil.lca !ilha dOI 
Jlliniat«iOII. - -
'0 8,.. M.u~n•ll? C..uM , ._ Vur. a J"'noc:onei~erar 

·ov.trll IISIJO<ÇÕ" do homadCJ preeidente, D:•ee 8 E:r.. q1111 
·Jiberttt ecoDS~~rV•<iMe• qaelxirio-e ~•~n'·IIIGoçõee quo 
fizera, o que-i•\0 jasti!!~"' e moatra •a~ icnP"rcialidaije. 
2r.ze<e qua o holll'Sdo pre.ic!ente 1!"-~r f~z..r•oo& ór61' que 
Teio de a1llad.aeno7lll·~ws du lmoe~-<d.-.r dcoFr•n· 
cezo~, e que. novo coo~eile P!Uk2n, ~~· d;z~r -•qni eo tão 
u informaçõe3 quo mgo a.coobioohio,a :_ o •oott.do ~ 
qu~ deixei a no-.e prorlncia_ ~ aata. - O IJ<1nnclo preei
<len~ e<ctueoou-aa '!,OO fallaft_ de _noa>es~ que todos 
~s oonooeemoo; aeWI!III'Ügoa nnnalhol!.. cujo• iote!csolea 
tavo por cotnminlio proUlovet naqne!l& provmci& (n!lo 
~POi•M,, quei.Uo·58 de papo ~cio, urotilo de papo 
o!>. ti: o. 

&. p•fl>iciellte, ha ainda õJ:II cu>ro mot!Yo Pll:ll u 
queixss desses aenh~res, n c.ae motivo o>e•a ... r :nnito 
pçnde1:a.~o pelo mioioterlo ele 2 de Març •. d••am pro•:>· 
CU ~eriU TEB.O:C:ÓdB do tocl.O$ 08 mi.:•sU"••O· D• n:ui
:uli:OI ti~·llD.~ li~d.o ute grundo benobciv d~ P<>li\ica 
da eoueiliar~b. e em t-e:'·&e capacitaà.;;, {I paiz de quo 
tncio llio c.-a liciw aoa >Wtigo• do gov- ruo, qoe z:B:D 
t.làos o~ diroitns e.-d~ ii""Cúllhecid~• ao• ac!ve .. Qtio~ M~ 
o minls~r.Q d" 2 dll Março, 1:1e~eH(\ Q~' <"21ttbro~ J Ca 
~pac!a, t'lt• periliad~ a fuc~ cro~ otto ::in4,mo~ Tolt.Ji!o 
aos alluo• rio l84G e t8SO, tendo f~>tJ crer aoa•ous at'li· 
gco .quo bvilL-se vol~do §. politiCA d!!Sscs =os .• _. -
· - O~ .. Ca.u:: MÁtaA.DO; -E' ~llgaa'>; c~mo om 18l4 
e lS\13. · 

O ·sa. MA.l\.Trr.:al) (\urros!-..... "'~hct:.-r:o na. impo!o ~ 
stbilidoào õe conc>pondcr !G"p:ct:ltiv" <I• •CU •migos, 
porqt1o o• t<':npc>o actu•o;, póic-se rcp~:nr m•i• d~ nllla 
-e:, ot<> r<>;n:>orU.o crtun:;s. Os llmil!o• <\· Sr Sav!o 
Loba:o. tco.•b imptnd<mt•ment? :b~o c'P"" nçao destas, 
e aiitl •o .. Rlizr.ndo ella•, o Sr. Sayiio ~n"'•'O não ;:ô~c 
em tod~ n aott mioi~terio ~gtadAr 1\ seu' a"'iJ[ns : S. E:z:. 
tc..-o :;;~~•CIO de dar w:rl:.:u pan. o apoio m..nit••tacl.o "-O 
1611 mioi•tario, logo cl•;>ola da ~.rgso1J.ad.o . ~biUilnndi> 
para L-rtpor~-1~ no eoceeito pub!ieo o~ n'l;•11)3 do Sr. s.
uiva o a~ Sr. s~ e Alhn-,aerquc, <iDO llÜn padClldC r.;.W 
aooU>ponb•r 11 .... , politica zetiririo >O- Do então por 
tiimte AS iU~.,Õo> !crun !'4)tdià>OJ pa:ll d~-uns libera.e• cio 
::il:lia bc: !é. qnt acrcdit.s•üo ter ;:os.•hcl a conti:lus\lâo 
de li:IU pt.litica de vera.dcin. modo:e.ç;;o cotu o micia· 
terio dt = Q.o rd ~>rço. 

O S11.. Ca~ M&CZI.&DO!-J.IIyp~rhiA ~'! tlO ornM:in:s~, 
govor.~a".ldo ~• hbtr•8$ com 1\ ~~p~osahi!ld•<!c do• cba
maiio' c'JI!~ervaoiares, l&nto qnc ao teve cic u~u t!n P•· 
la'll'll-reerguer. -

O Sa M.ur::<Jto C.I.IIPO!: -A e~mnrn roe pennittir& -
r~'?Oll~&J.' a ur:ao ob~ .. r~a~li' <lo llocr.o.rie prer.idcnta de 
:r.I:.Uas, quo j:lll(oll [.>odoi red~rgni: _ coatrll mim nma 
ac~s~yii? q'Jo ilavil> i!t: fei~ P.. sa& pn:•id~ucia. 

Flll.I!.J:~o doa Dt!!o1i~s do ecmm"""' •n~ric>t do 
pg.6o..,, p~~t!!nd~ S. te:::~:. 'l."" cu tn~ p:-~J<e,!aoi cá nutcri
CÍj;M d :>. tribW>& P'~ r.l>.itnat o ctima. 

O ;:., Cc.u= !lr.lcullo : - Não de "'O snp~ô: i~ te>. 
0 s ... ll::u.T" no C""l'Qs:-Aqui tstilo suas pa!n-vras: 

. . c_ Mu, u:eas SG:lboras, CGDlO .é posthcl dimicuiro csta
l~g:' do• ~"m~•. _ c;_u~udo Vt:nos ·qu\1 b.oweu~ ·oie &lt'> [XI· 
Sl\''-'0 30:nnl, c-..ll \'Oõ do aoa~oçoa.r n nutcridad~ em ~~~n . 
l_>tltlosa t nrefa, p~lo COilttnrio trn;i,ocl~inv~ctivn-la, como 
q~o l_~ll~Rild.o de llll!emio o manto ds r.ro!cc~io eobra os 
Cl'lCllD~30S. ; · - -- -

S:. presidente, 11 res~to do cor:~~m~~ndo anpcrlct <le 
~assoa minhiiS pruavr"-' forão toiao em b<:leS.ei'l dn ju
:.:;-n. 

O Sa. Orro1u :- Nem ó licit.o interpreta-las d&.iwo 
r:odo. 

Ó Slt. MA.u'IT.'IRO Ü.lm-t>S : - A• DC()oaaç~o do honra• 
do pn::li:lento on coton cer:<> qn~ Dlio pteoiso iiDPllbllllr -
P= aq~:~elles que l:IG co:lhece:n. 

O S&. Cos.u._ FlGlll<rnno : - Fliço jusnçl\ ao nobr& 
~p:ltcdo; foi 11112 pens~monto gJrd qu., eulifll. 

O S11. à.f.1RnMuo C.~;:uros :.:.. Não h~nvo3 r.m miohu 
__ plll&vru ~WlÍlll:n ~ooroçoll!Rento 110 crime. Talm oom 

l 
I 

i 

i 
I 

i 

neeio de pa~c&r q11e ia. illfillir em 'procee5!JJIII!ldsn1e, 
en ma abiávu d61UÍI> do fuer a aceo.••çi., '!De jloéie·. 
rta tw feito a. H>~peito de Mgocica llaqnella' lOcalidacJ•• 

0 ·sa.. Q.uz MACIUDO ~-Fa!~ OOUSid~raÇóÍ<a!-gerui .• 
li.Ül~etnll ... ~~z d.o fe:r:.er iDjuntiça •o seu caracter. 

os ... !JnTmllO c ... ,.:-os'- CG.rt.:Moola 1Slia iDjCAI· 
ti9" ' mas eu pt'ÇO -.. o h<>nraJo p~id&ote lio..-nçto pan 
~-Ih;: o lll~>mo coooelho, P""' nio prevaJ4!cer-M 
J>iio da autoiidade <!a trlbunP, mu dt< polli\li\0 da~
cl~nte ~aproTincia, p&rK t<:r onidadoem aeo• aOio!, pua 
c;no Dt< ~re,ideDcin d~ Mina ~a :na da q_ul!qusr el!l que 
S. Ex !'<>.a& ar bar-oo ~:ão e e pzavaleç:\ dõsla pc:•~io 
pan. pl'l'.tor ll!>()io, forço e aOAtOÇOQmBDIO llO crim3. 

Os._. Cc~n~ F!tUE<UI>O dá .n."ll apar~ 
o !;a.. MAkn"~• eAroPo.s: -Direi 1>. s. E:r:.: llt. -em 

-~,.cto <lt> 'u·- ~: .. idcmci~ !"'lo qnlll-S. Ex. "" •=gou:r 
pod•-• Cl."" " "" tiobA. . • - -

O Sa . .--.,,.,u. Frot:!lllt:liC: - Vamoa -yer. 
o ~-- MAa'f!C>bO c..; • ..,.: -. ~ - indo inte..-i•, !a· 

=·o-io •nl'lr a forçn ... ~ ... ! a~ preside.oc:is o. favor de nm 
r;;o prontt.u·Jhdo, ~ ,..ll~~,a~ tflds:. 'O'Otopct~tce:a.m~ a p!'?·· 
nua ·ia. . A·,..r•a do Gm_ ~é> qat.lquéf o P"'"id&~>te da 
pr('Vit:,i :Lfli~O te: dif\-Íto do tat C(»iDiio C<"nUL~fl á dChl 
Jui~.,,. c'>mpl!':'2n~s (Qp ·: ia;to.s ' , tlc\"'O agt1o.rd.u n d~e\eRo 
dos tri~un~c'l. · · 

O !:.a . '-'""""' t:"toCLtr..l<l>o: - Agora :~<po:.ie o fActo; 
O SJ:.. -H,.ntB.IIO C•!U'os :- E11 uapont:l. O Sr. CP. 

i>e <o, pr···::.t">••io c ;ro:o;mciado.l!u, teiltada eompetent&· 
m~.ute a pronun··;F- J~;;.:,;; r.v honrt..do protDotor,. e ~~c 
··!lo· Sr. P.h(!~ rl:~ Mf 't: , d~:.u:nontc.s grliciOt<J, ... _. 

o ~a l·c~&~\ Fsc:.ct.17\UC :-A ciio ll~O aeTo Dt!aa.. 

O Sll. M...aTt ' IO Cut~OI: - .... em c;uc scdl!claral'S. 
(iDO &:11\ !'fiiDDOci~ e l>l"O:llSSO eti<O 5d\ll fUildllll!;nto ]egi• 
timu. PT:<olltt>nt~ ., . r:o~da wgoi<i~de de llm IUBgi.s~ado.-

0 Sa rr~a. FlGCii:tllll:llo: -Aprcscc.:a ::m doc<t • 
maa.th !lfttl. _ 

- o ~ .. M>ltTI,UU c .. -..1'03: - .... e porta.c.to qll9 ll 
pro11uu~ia -.:! !o~\IVtl ill•galmen.t! c~:.O:zlto.cl-.. 

(llu dt<t•IOr .1 -pC •IU.) 

O Sr. P!re- da M<•' t•• o declA rcn em ttlll& par latia · e 
I ~m ••t: rehtc>io : c o in:erns~do ~t-rM~n- a~. ono<> · 
• o:o n~;nTnt, "dar·lbl tod• a J>r>.bliCI<lacie. O h ?nrado I _ ~r..,Bonte ~ez·lb.e aioc<a 111aia do qae o Sr. Pi.-ea da· . _ 

}1o•t": deu ntr a gu•~da tia bQllU aG aoaruado para· 
1 t:~prc ~ tn.t•r ,.~ nK tn•tadl! o~ na. '1'illir. onde tiDha ~8 ser 

1 
i'lg,a~ c~ru." ,.;~· b·unu:ia ~ ~ppl.t;'lto, q=-o ainu 

1 _ qu."""DQo ttHxuuo~o nu.o fo3-EO Dlo lh$ eab1a..... -
. o ;· ... ci;im· F•~rr.laCDO:- Eeti eogaun:io. 

0 ~I\ · f>I_.~Tl~Di> ~ .. lto~J: -- .... q-ut O G~OUl_pWO.;, !la. 
1i•g~m. 

O Sa. C t:'!lU ]õoc•,l'IB&l>O: - Esl.\ eng!llt>J.cl:o. 

O 5• M"'"'"""·l c.··~• :- ~i'í.o e; iuformafv<J, Tot-
dadoir,,• qca ,, ,,j,~. O_r.:;>ttltii~O distv n~o 1llUÍt<> ll~lnrrl; 

j o Sr. C•o~d(), . ícml em •nventar ;:OOl!rl'o• nf<!tos, 
1 q!le ~Uo t!lE5illO j.1 :in\1a ali\ eu:in~d~ e nproveit3d~ Dr.. -

I 
j:utie,q>OUti~a o ai<i t •" 'lll da >!'!I rcmorca,nilo __ dc•;>r<=on 
o.IIO<lllio mcit11 mRi• r><li~ 3uo p~M..,. o teu. lin:m.ento . 

. ; lho d><vll o Sr. ~~c.ideLta d•lhD!'J· 
j .Aqn~ll<• q!lo t•oluie~ prolllOVl~O o ~eu proc~so CorZo 
' a.ingen::nioo p·!~ ~ro:-C:>ÇR dA forç~, s pelo blrror qnll · I e1t. o multo ma i& )\ir1d.1L o p11-!~M5o :réo · :.n:~p;ra,"ã(' : e o 
. Sr. c .... do te v~ ~· Eet julgado ' SCI~ vcn t Gào, 8('lll oca:-! aaçio; 6 i~to, Sr. t>;-»idthte, ~-~~ D6l:l:Gl!oil:~ 
i. que o9 !IC!lrndos am.gos àe!a& Jlll.! do dire>to d.e<tll» 1\C.r 

ca primeiro~ a nnir sn&D voze• á mwh~> pata coDJ= 

I sst!l!!hàuws d~uu1oudcs do governo de Mim~; p~rq_uo so o 
· ~~ . Caned:~ era, oomo os honr~d.oa d~pnta~os dizem, i.n-. 
I noce~:te, devia ser jnlgl;do, e o u;m JU!galli<mto.•;u e::s:• 
1 tt-ema c!a todo• ca •~<>tivue qco puilc~m d.enJrtuar t. 

l
' 11b•olviçíio; entrat>.il~O é i.s~o o que n:lo ac deu. _ 

! 
0Ka, Sr. rresidcnto, ~nl lllinhJI!Fa!"'Ol'$9 t'Onsa algnma

ae. ~~ <JUO ••_J?IU'<Ç:t. com p:atoeçDo o.ada a ~éo~, a o P';?·. 
JiaouCia da lúiuas, :í vi:>t<; d;>oheto.& qnQ Ytnhu d~extur• 

__ fGde diz~r oõitro.tant.o T - _ . _ 
O S11.. C•ttdthau.llo :-Os rõoo, 01 que Co:!!lmetl:itlic

attçntsdc~ .:i>nlr" o juiz ae direito, foriio abJoilido!J-
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O Sa. M.o~.aTINHo - C.o~.Mros: -Convinha que nos ne
goaios de Passos, por motivos da morte do subdelegado 
Rosaa, não se autorisassam procassos de vinganças, es· 
tendendo uma vasta rê:!e contra desaffeiçoad(,B pessoaes, 
que nem são desaffeiçoados políticos; mss isto foi o que 
aconteceu; e,ten·a~u-se uroa rêde contrr. uma grande 
massa de homm• importantes, e isto de m aneira alguma 
facilitará a punição do crime, ao contrario , prestar& 
ao criminoso ou criminosos uma grande pror,ecção, fa
zendo suspeitar-se da v~rdade de semelhante proceJso 
e àn imparoialide elas autoridades qne o fizerão. 

O Sn. CmmA FIGUEinEDo : -Não hJuve autorisação 
para isso. 

O Sn. Cauz MACU>D<>: -0 Sr. 0anedo o que fez foi 
em cumprimento da aviso do ministerio do iroperio e da 
p3rtaria da presidencia da proviuoia; mas uBs>a occasião 
o inutilhá.rão. 

O Sa MAaTINno CAMros: - A re3peito das couaas de 
Passos, eu não quero cansar a paciencia da camsra, 
por isso inserirei no meu discur.1o as iDforroaçõõs que 
aqui t enho, e qne são muito differenleR d r.queUaa que 
te'ie o meu honrado amigo, depntado pela província de 
Miuag, a respeito do qm\1 não t~nho em vista nem a 
mais ligeira idéa de rluvidar da sededade do seu carac
ter, que sempre respeitd muito . 

A respeito Ja guarda naeioJJal a informsção que te~ · 
nho é qu~ nã\9 <6 havia os tres tenení.as-coroneis, eomo 
confessou o meu nobre nmigo, mas muitos outros, en · 
tre os qna"s um que tinha sido chefe de l egião. 

O Sa BnÊrAs :-Não foi chefe do legião. 
O Sa. MARTINHO CAll!J>os: --Eu leio a informação 

(Lê.) Q;1ando fnlleccu c!nommanda.nte-supHÍC>r existião 
em effecthidad~ de postos J osé Caetnno Mecha·lo, tenente 
coronel chefe do 0&'mrlo-maior João Bs.ptista CarvalhaeS-, 
Viceut·~ Fer.reli"a Carvnlha?s e José Pi~enta d~ Abreu 
tenEntes col'cneis coroman:J.antes de eo!'pos; J osé Leite 
da Araujo, ex- coronel chde de legião; Msnoel J sr,quim 
:Ribei:ro do Vai!e, e Antonio FerrGira Pinto e Santos te· 
nentes coroneis d11 !\Utig>~ g11&rda nacional com paten
tes, eto. 

A respeito dH par'tioipt~çf~c de J c.s é Pim.enta ds Abr:?u 
110 asc.a.~!>Sin:~to dÕ subfl~lege.do Ro~as, €u podin recordar 
o dcpo;mento rle testemunhas rBfedJo pelo meu ho:m;do 
amigo; e ;:cerescer. tar que o dd egado de policia, tGndo 
feito o procef.so, q~:u1do tratt vahse do juJgmnentoJ 
den-so por f,u3nelto; istn mo5ia•n. cem que boa venta de 
se instaurou o "procezso; o del~gado pEs9on o. juríadic
ç9.o no ~upp\er,t 1 .- o au;lp1en\e prouunaiou outros, mas 
nf.a a .Jozé PimBnta de Abreu, man1ada a prrm.uucia 
ii.G juiz U!uuicipal, cujo nowe ignoro. 

O Sn C.:P<vz lYIACIIAD O: -E' um mngis tr.ado muito 
h,:<nesto. 

UM Sn. DEPUTADO: - Q~0 faz honra f.. rrwglstraiura. 
O ~a . MARTr:.;no CAMPos:-~-=-Não sei q.uem é; mas diz 

r, informnç.n.o que aqui tenho que iucluio então na pro-· 
nu.ncie a José Pimenta de Abreu . 

QuRnto á quobra imudulentà, pela qn!\l dis1e o meu 
honrado amigo a ohar-õe elle conc1emn!ldo, as 1n:forma
ÇÕ·3B que tenho são inteiramente diversr.s. 

José Pimenta de Abreu, em conseg_uencia de grandes 
pr:•jui.zos no commervio de gado, causa que d~ggtaçada
rn€nta todos os ::mnoa acontece na provinda d,; Minas, 
pêr<lue o p;Gço da mercadoria é muito variavel, soífreu 
uma quebra que foi reputada fmudulenta. . 

Mas note~ cams.ra esi a ciroumstaucia: toclos os seus 
credores reunidos sttest!rão que a quebra era caoual, 
e o p1•ocesso pende ainda de decisão do juiz de direito, 
Gstando os credores j ;. psgos. 

E' esta a informação que tenho, man pagos, não como 
o meu honrado amigo (1isse, onm a fiança prestada pelo 
Oilmmandante-supericr Paula. 

O Sa . BllÊTAS: - O facto da fiança foi antes desse 
proceaso. 

O Sn . MAUTil!no CAMPOS :-Diz a informaçã l que te
nho a esee respeito : < José Pimenta de Abreu é verdade 
ter soffrido grandes prejuizos em gados, e sua quebra foi 
julgada culposa pelo juiz municipal; mas os credores na 
reunião conhecêrão e attestárão ser a quebra casual, 
e €s~e prooefso ainda pende do juiz de direito. 

<Tem soffrido horrível perseguição este 'mfeliz e toda 
sua n11merooa familia; o d~legado Manoel N<rciso Fer·· 
reira de Brito, depois de ter organisado o processo, deu
se de suspeito, passando o processo ao supplr.nte Antonio 
Ferreira Pinto e ::lantce; este na eentença não in<'laio e. 
José Pimenta e outros, mas o juiz municipal, sarv~ hn· 
milissimo do coronel Paula, inclnio-o. 

• Qnando foi preso José Pimenta per o~ca siã.> da d(• 
precada enviada da côrte, foi geral a iudignaçi\o em 
Passos, _pois era clara a parsegr:ição; os amigos de Pi
m enta se apreaent~r1ío e obrigárão-se pela divida; f0rão 
João <.:andído de Mello e Si, Antonio Caetauo Machado. 
Manoel Jc~é de Paula, João Pimenta de Abreu, pai~ 
Manoel Ferreira. de ::louza Brandão e outros rnuitoa que 
tambem se off0r~cêd'ío ; então o coronel Pf.ula, corrido, 
tambem se aoraElentou. )! 

Mas n0te ,{ onmara que isto não deixa de ter ral~ç&o 
oom o que já tenho dito neste recinto: os amigos do 
tenente-eorr,nel Jo>é Pimenta de Abteu ireputirão sem· 
pra a sua queb ra a ttama urdido pelo subdelegado as~ 
sassinaclo de accô!do com o oammandRnte superior 
Paula; isto é o '!ue cumpre ao governo imÇfrial não 
esquecer, pai11o tornar as co usas d&quella commando~ 
superior em fac~ diversa daqualla por que forão tomadas 
pelo Sr. ex-ministro da justiça. 

Quanto 8. benefica inflnnnoia do coronel Paula, eu 
direi !lú men !:tomado amigo que 5S obeervHç0es qu;; fiz 
a 1eap~ito dos negocio-: d•J Passos farão bsser • .-bs am in· 
f r,rmaç·õ:!s que) muito a meu p!:zsr, sou oh'dgndo a ltr ; 
inforroações muito diven;fis das que o mm honrado 
amigo tev,-., e que com const rangimento ne r1~produzo, 
porque não desej ava con\rilriar um dos n:ens meihores 
e m~is í ntimos amigos. (Lê.) Quanto á henefiGa influen
cia do r?oroüBI P aula: Na sleiçKo espar:ial, uu~ndo 5El aos 
iibe.me' o tenente· coronel Jo~é Caetano "MH (Ihado e Jo~ é . 
PimGJ.tt >~, foi o derrotad-J o coronel P~.ula , e sue. chapl"l 
ven:nelha não v.d.mite conciliação ar.a temro r.lgun1 ~ 

Em SUlJ Í2Z(!nda> comendo com elle á. IDBS P., n1or0p. mui
to tempo o ceiebre-Cayona-oriminoso na íl'rnnca,mu
nicipio vizinho; este c;·!.miuoso tirou a p&lle a um wgúto 
vifo, e o er.strou •..• o bem conhecido n,,nto de Fr0itas 
liv1·cu-se err1 Pssso ~i por meio de recurso, e s.1hio da 
eas;: ihJ coronc l P t•.uh cQm um seu cupataz , 6 fd por dle 
protegido, etc , etc ., eta. A matriz de P;,.sos, para a qual 
todoi! cco:Jconêrüo, sendo ell~ o director, estão us ma-
deiras apodrecendo e a ohm parada, cto. 

A polí.da em Pas>1os ... basta, estão ~uspensaa as ga· 
raatlítB em quanto fôr ddegailo Brito, se!vo humllia
simo do corcnel P3ula. 

:~r. presidEonte, m nã•J rep·éoduzo e~tas in!:;rmsçõ~o 
p'lra pr-oüursr deõairar um homem que o ministe;·io 
passado nomeou; reproduze · as int,.ncioi!8ltr:ente, porque 
(Wnvar.a q no os nosso~ conciclad.ãos do inte;dcr, o.'i homens 
que por sua fortuna, posição e relações de familiu exec
cem g<>nnde influencia sob?e o e-spírito da população, 
ccnheçiio quaato ha de di!sagrüdnvel e de vêrgoDhcP.o 
pBn; 0lles ern acoutararn eü~ suas caõaa toda a wrto do 
malfoitor<es; e fbzer-lhEs vt>r que a nossa oi•1ilisação já 
não tolera esta mal entendida bonhomia, e ([UO um ho·· 
mem dc'l bem deve có:-a~ qusn,lo é accus&do de receber 
em sua casa um f!lcoinon. 

O Sa. BRÊTAS :-O Sr. Paula não era capaz de rece
ber em mg, casa h~;mens dsssa qmllid&de ; o Sr. Paula 
é ocnheddo por r. uaprobidada e por sen bom Eenso. 

O Sa . Cauz MACHADO:- O Sr. Pun1a é um dos cida· 
diíos mais estimados do snl da provinoia , 

O Sn. Lmz CA"i\LCS :- Hajaiexemplo os serviços im
ports.nt9s que ultimammte tem prestado o Sr. co!onel 
Paula á população atacada do fiagello das bexigas. 

O Sa. MARTINBO CAMPJS :-As pencas observP.ções 
feitas pelo honrado presidente de Minas em resposta ao 
meu diaourso supponho tê -las contrariado victoriosa~. 
mente. · 

O Sa. C miRA FIGUEIREDO : - Segundo a opiniã-o d~
V.Ex. 

O Sn. MARTINno CA~IPos : -Quanto §. reacção, ~ 
preciso que se tivesse apagado da memoria de todos nós 
a direcção que o Sr. ex-ministro da justiça deu á sua 
imprensa da côrte nos quatro ou cin~o primeiros me:z:es 
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il!lSte mmo, para aGreditar que outra possa ter sido a 
politka· dos seus delegados. 

O Sa, TAVARES BASTos: -Apoiado. 
O Sa MARTINHO CAMPos:-· Todos oe escriptoa das 

:folhas da côrte que e1·ão inspirados pelo tll'< ex ·miniBtro 
il.a just.içs, ou r1or seus collegas d0 ministel'io, e seus 
:assshl':adoB, &s8eclv.s, mE.nifestgvão o p~;:;samento da 
illssolnç8o da. camnrf! do3 úe{'Utailos, e ''"tr.. noti.cia vi· 
:nha rBpm·,:u.tid~ de torif1S as prüvind~.:~ nRs c;-nTe.&pon .. 
de.ncias dr:,g folhaa do rDiniste:do; 8 po)~ isso N.:a toda a 
parte os ilelegadM do g;ovemo tratârão da se pôr de ac
fôrdo (;om 2s n1anife~t.'ições da iropl'i:llBB :ministerial da 
tôrte; e n.:ste •eu tido o honrado presideme da provincia 
de Minas teve muito bons auxiliar~s em todas as no
meações suas e do Sr. ex· mínistro da. justiça. 

O Sa, Cauz MAcnAno:-Não apoi~do; houve partilha, 
iJl os conservadores forão até repellidos e.m muitos mu
nlcip1os da tJ<'ovincia ; foríío nomeados liberaes e recon
duzidos li.bêr.,.es. 

(H a mais apart~s,) 

O Sa. MARTINHO CAMPOS :-Sr. president(~, por muitos 
annoa riveuh;s outra poli ti c!\; v. autorid~.de tinha-se con· 
:i!ervuilo influm.Jíadf! pelos conselhos da prudencia e mo· 
ciers.ção que a politica de conoiliação lhe havia imposto, 
e nlngnem e~perava mais que ella puzesse as manguinhas 
f1e fóra ; mas depois da animação dada a nmt•. política de 
reacção pdo minísterio possat!o, virão-se bandos arvo
:rados Bm povoações do interior em Minas, csp,taneados 
jpelos juízes, dando vivas e morras pelas ruas publicas; 
parn este bcto de barbaridade o paiz já não estava prepa
:rado , de•grsçadamente ellea erão os é~os do :frenesi 
de ministro8 da corô "· 

Eu não quero asnsar a camam lDndo um cento de 
mu•tas da provincia de Min;;,s (e especialmente da For
l'ffig" a de Pitanguy;, queixando se da reacçã· e inver· 
~li o feítss na ]}olicia; eu referirei apen~s um :iaéto que 
me é eommunicadopor pessoa muitorespeitavel do Ouro
Preto; um só cortr,io da linha da Br.gagem conduzio 85 
nomeações e deoohsões dadas pelo nosso illustre collega, 
que ~anta mausidão manifestcu-nos da sua adminis
b:ayão" 

O Sno CuNHA F!GUEIREDO: - E' verdade, e talvez 
mais. 

O Sa MARTINHO CAMPos:-- Aiuda bem que S, Ex, 
!.Effirma que t.al.v8z máis de 85, . 

0 Sa. CuNHA FIGUEIREDO : - Eu explicarei isso. 
O SR MARTINHO CAMPOS:- Eu referirei aind•l um 

:facto rle no.na catta, entl'egue a esse delegado de policia 
:meu pHreme, cujo nome foi trszido !>, díscmsão como 
que pem me tapar a booa: elle recebeu uma carta do 
chefe de p•,Jicía que dizia: < ConstP.ndo que o debv,ado, 
os subil.e.l~gai!os e os supplentes Fuão e Fuão, etc , não 
S3 comonrtão como convém, queira prcpôr quem os 
deva substituir. :. Esta carta era didgida R~ outro dda .. 
dão, mag ao lnettê-1?-. no i:üvolnoro o chefe de pd~cir~ Ue 
Minas equivncou-ae, o pôz sobrescripto --ao Dt. Fre
derico AI nre~ da Silva - que era o prcprio delegado 
contra o qual provocavg representações. 

Esta téom •irlo a politioa da presideu.-:ía <la Minas e 
no~. u1t.k on t"mpos 'h administracão do ncsso honr~do 
~~n glc\. e :_Jmito :n~is dep?is que aquella província ca
llEl nss macs mms 1nexper1entes, e por isso meEmo maia 
rDUBadas do Sr. CamiJlo Motta e do Sx, José Pinto Mo" 
1eira. 

N5o Rfli :;e os li_b,ml"s r:ós serão as vicHmas i!a pnlitica 
;:_:;10o;e~arl~ e conol!Jad?ra,queseest.i fnze;Jdo na província 
ao ,.vl.mas na actualli!fl•re; perm1tta Depa que eu não 
tenha de cousolar-me com os males de mais alguem 1 

O Sa, Cau~ T:.ffACHAllo:- Comigo não" Não tenho 
medo qu~ Hmm rc.cceda no meu diatdcto, Eleito do 
jpovo, se o povo _'.izer, tornarei a ser eleito. 

O Sn.. MABTI~Ho UAMPos:- Sr. presídenc,e, em aparte 
10 honrado pre8idento de Min~s fez. me o fa·;or de pro
mette.r 0 n"ferec~r o seu al!-xilio quando eu fôr procurar 
~l;t c::··· do en:; mmha provmcia. Peço licença ao Sr. pre
~mer · s p~rra d1zer-lbe que tenho muito máos habitos em 
:ro~teria eleitoral.: entrei velho para o parlamento, como 
<ehlstosamente d1sse o honrado presidente, ccmquanto 

fosse iseo o maamo que rir· se o roto do esfarrapado, par~t 
exprimir .. me na phrase que por vulgar não deixa de ser 
expressiva. 

O Sn. CuNHA FmuEmEuo :-Eu entrei mais cedo. 

O SR. MARTINJIOCAMPos:-Não tive pressa em vir 
p&ra o parlamento. A primeira vez que aqui tive ~.ssento 
foi na hmnilrle posição de supplente, e deJlaro que não 
solicitei ctmdidatum., aceitei· a constrangido por meus 
amigog. iApniad>Js,) Eu >6 contrariei os meus amigos 
quando consenti em se!' eleito supplente; minha ambi
ção e meus d.e,ej<'s tiverao pr~quena parl~e na primeira 
eleíçfin que me abri o a• pm•tas ,)esta c<~sa. Pera deputado 
di3putei a <.'fmiliil.",<;ura, não 20 cid;dão que foi eleito 
pelo di•,tdm:o du Vassouras, mas ao Sr. ex winifltro da 
justiça. 

O SR. SAYÃo LonA:.ro:- Que não foi.canclidato. 

O Sn.. MARTINHO CAMPOS:- Então V. Ex. teve uma 
candidatura de que não soube. 

Eu tive razão para ore1·, smhoree, que a minha eleição 
influio pm·a a 1·eforma eleitoral, porque parecia de grande 
em,enho para os dominadcrea a minha exolusão.Fizerão
mil com ist.o muita honra. 

O Sa. Cauz MACHAllO:- E' injusto nesta apreciaçãcl 

O Sn. MARTr:,Ho CAMros:-Mas declaro a V. Ex. 
que, derrotado no meu Kntigo distrioto pela influencia 
govern:.mental, e por ella sómente, vohm ao parlamento 
pelo voto dos mr,uo :.rnigos tão livre e espontaneamente 
que não tive conte•tAçiio senão com dons amigos como 
eu opposicionistas. Não posso, pois, estar em d,sposição 
de espirito tal que 1.1,ceite o auxilio do govemo para elei
ções, apezer da beuevolencia, se não ironia, do Sr. presi
dente d.e Minas: continuarei R. preferir o favor ds. opinião 
do paiz ás bo><s graças do poder. 

O Sa. CtiNH'- FIGUEIREuo :-Como governo não, 

O Sn. MARTi><HO CAMPos :-Aceito, e peço todos os 
favores pessoaeG d.n nobre presidente de Minas para 
comervação das rel9.ções pessoaes entre nós. A respeito 
de eleições, agradeço o seubvor em toda aparte, e muito 
espeoialrnent.e na provincia de Minas, onde devo valer 
não menos que o men honrado collega. 

O Sa. CuNHA FIGUEIREDo:-- Não precisa della: tem 
muito merecirnen.to, 

O Sa, MAI<TINHo CA~IPos:-Sr. presidente, resta-me 
dizer pruçf,s P''lhvl'aa a respeito dos qn6sitos d-J meu 
req11erit:::1ento. 

Eu. peço uma rel>,ção dos postos vagos no commando
super;or da gtumh nacioml de Pitanguy. 

Pelo Sr-. Muritiba f·Ji nomeado paraaquelle c.)mmando 
nm liberal Nem directa nem indirectr.mente concorri 
parn éssa nomeaç.ií.o. Se nquelle cidaàão.não serve bE:m, 
donittão-o; se serve bem, preenchão os postos vagos 
cnj a nomeação áepend<3 do governo imperiaL 

Se d:iz que as pwpostas feitas por aquelle comman
dant.e-wperi.•r "o governo da provincia são por esta 
retaTd<tdae, não as mvian.J.o em tempo ao governo im
perial, qu~no:lo é su:o~ obrigação fa\.ê"lo, embora informe 
contra .. 

O Sa Cu;mA FtGUEmEoo: .. ·-Nunca retardei nenhuma. 

O Sa. MART!NHO CAMPOS : - Eu chamo a attenção 
do governo pHrv. isto. 

Desejo tambem ter uma relação dos presoa que se 
a.chão empregaclos n>~s obras publicas da capital. O meu 
fim é provocar explim;ções do honrado presidente ; por 
que me consta qus tod.üs os sentenciados a prisão, mesmo 
:simpl"s, que se acha vão na cadêa do Ouro -Preto, tiTe
:rão um,., ~ggravaçao de pena, pc,rque S. Ex, e o chefe 
de poüei>i. ordena vão que fossem empregadc,s nos tra
balhos publicoa da'l_nella cidade. 

Eu supponho que o htmrado presidente de Mínas EÓ 
por in~.dvrcrtencia proeederia d.es~a maneira; porque S. 
Ex. não é q'.:talquer juiz de paz da roça (risada1) que 
suspenda s constituição, mesmo por uma só vez,nem se 
arrogue a attribuição de aggravar penas que a consti
tuição não reconhece a poder algum. 

Sr. presidente, nos disse o nobre presidente da pro
vinda de Minas que naquella provinoia quizera ser mais 
administrador do que político. 
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O Sn. CUNHA Fx&u&i.lu:»o:- Alli ou qjlalquer outra 
província. 

O Sn. MARTINHO CAMPOS: -Sei que S. Ex. allegou 
que a rehabilitação do Sr. ministro d11 justiça e do Sr. 
Carvalho Moreira foi obra sua. · 

O Sn. CuNHA FIGUEIREDO : -Não allegnei, quiz só 
mostrar que não era reactor. 

O Sn MAnTJNuo' CAMP'JS :-Eu não vi esses resnl<ados 
sdminist ral!ivos de que fBllou-noo o.nobre deputado. Em 
Minas, coufesw que sõ vi graves fructos da administra
ção finana~ira do Sr. Pires da Motta, e os resultados da 
direcção quo deu aos trabalhos da assembléa provincial 
mineira, apartando 11quella assembléadamoniair,feliz de 
dividir e subdividir parochias e termos. Vi então o 
maior zelo na economia dos dinheiro~ pnblicoe, e tsnto 
que havendo recebido aquelle pre•td6nte a província em 
pessimas circnmstnnoias financeiras . pusson-a ao >eu 
sucoessor com muito considere.vel a~Jdo, qua felizmente 
tem augmentado até hoje. 

Mas entre as obras da administração do Sr. Cunha 
Figueiredo ha um~ que de certo não abona o seu tino 
administrativo, a edificação de pal~<cio para a exposição 
a a indnstria mineír& DO Morro da l<'oroe. 

O Sn . ÜUIIIIA. FxGuEmEno : - A idéa niio foi minha. 

O Sn . MAnTINHO CA?.!POB : - ·· Não sei F.a S J~x, teve 
autorisação em lei para essa ediiicacão ; mas é c~~to 
quo sem ter fundos para essa obra. V. ti;x.. a mandou 
começnr immediatamcnte, 

· O nobre presidente de l'r1inns, niío ~eu!·{o os fund.oii pre
cisos pflra a obra, não quiz reconar ao ~xpedi<oute da 
presidencia do, Rio tia J aneiro: as loterias, que em Minas 
não tem facil extracção, valeu· se de outro que o mi
nisterio de 2 de Março quiz engrandecer e facilitar re
gulando os seus incentivos, as subso.ripções. 

Sr. presidentP., á vista da índole e natureza do nosso 
governo, eu contesto ao governo imperial o direito de 
abrir subscrip~ões p•ra despezas publicas Se o I!Overne 
JUdesse levant.ar cnntribuições usando de sua influenda 
offioial, premiando com graças, empregos e ben··fioios, 
e castigaa do com demonstracões de desagrado aos que 
subscreverem ou deixarem de 6V.bscrever para despezaa 
publicas, acredito que em nosso paiz se podr.r•õ dar 
factos de que rez!l. a h istoria de tempos atr~zados da 
Inglaterra, quando o parlamento se levantou cont.ra 
alguns de seus antigos reis. 

O meio das subacripçõss nas mãos do governo, que 
dispõe do cofre das gra.ças e dos empregos todos, arma-o 
.de um poder novo que a constituição não lhe deu ; é 
uma verdadeira pos;ergoção dos direitos do parlamento, 
especialmente da camara dos deputados, a qnE•m per
tence a iniciativa dos impoetos. < Se o poder 6xecutivo, 
diz Montesquieu , estatue sobre o levantamento de di
nheiros pnblicos sem o consentimento do parlamento, 
não haverá mais liberdade , porque o executivo terá 
usurpado a faculdade mais importante do legislativo ... 
~Sr. presidente, se não posso reconhecer este direito ao 
governo imperial, quanto mais aos presidentes das pro
vinoias I O honrado presidente de Minas mandou con
struir nma obra que foi orç9.da em 18:0008. Para esta 
despeza fez nma derrama pelas camaras municipaes, 
mandando que cada uma subscrevesse uma certa quar 
tia repartida per seus membros. 

O nobre deputado fez uma derrama, repartia os 
iB:OOOS pelas oamaras mnnioipaes; · convidou a que sub
screvesse com 50S cada· um vereador para esta obra·. Eu 
contesto o direito; e se tivesse tido oocasião de discutir 
esta materia, eu provaria que o goverll"o não tem se
melhante direito de abrir subscripções; isso pertence 
aos particulares,· e não ao governo, é um verdadei
ro tributo, e a histeria de Inglaterra mostra suffi
oientemente os abusos que se derão da contribuição vo
lnntaria; ·foi a contribuição voluntaria que autorisou a 
um soberano daquelle paiz a prescindir muitos annos da 
reunião do parlamento: quem queria contribuir era muito 
honrado, muito considerado, muito querido, recebia hon
ras, empregos,'dispunha de parte da autoridade, e aquem 
não queria contribuir não falta vão pretextos para ser 
até recolhido á. Torre. 

Se eu tivesse tido ocoasião de exalllÍllar o decreto do· 
PlÜÜSterio de 2 de Março a respeito . da concessão de· 

honras e mercês honorificas, eu teria encarado por este 
lado, e não pelo lado por onde foi encan.do, porque na 
parte em que elle coarcta o arbítrio ao gov~rno no uso de 
semelhante prerogativa imperial , não }!Ó ia .deix"'r de 
n:erecer o meu elogio; a parte em que eu o censuro é 
em primeiro lugar o direito que o governo ~~ srrogou de 
regular por deoreto um objecto que ·carece de lei; em 
segundo legar, o tal direito de contribuições volnntarias, 
que ahi é assegnra1o conaidetando ·se como servicc 
relevant·l o donativo pecuniario , que aliás já é ren·aa 
publica, e de que legitimamente o govema não póie 
usar sem suwrisação legialativa. · 

Sr. presidente, eu tenho por <lemaia abusa~ <la atten
ção da camara; ponho termo áa ol-se~vaç.õ9~ {Uil tinha a 
fazer , pedindo an nobre presidente de Min '<s descttlpa de 
qualquer expreõsão que possa con~idel-ar offeosi.va, tanto 
no meu discurso de hoj~, como no pd meiro que prof3ri, 
uealu.rando que nenhuma intenção ti ve de molGst,ar pe3-
soulmente o hoDrado presiden te; mas não eRounJço que 
t.ive a inteução, e o eonfes~o, de diseutil' a auf!. presi
denoia,a6.m de que s0 o ministario actuol quer comervar 
ao S·c. ex minist ro da ju3tiça todos os seus pre sideut,~s de 
província , se quer continuar a política do miniõterio de 
~ de Março, faça- o, mas faç~· o sabando que a p•)iitica 
que o Sr. Cunha Figueiredo e outros p~esidentes e~tãa 
fazendo, não é , nem póde ser ::; politi~a do Sr. marquez 
da Olindn, é a política do Sr. ex-miniotro da ju;;tiça con
selheiro Saylío· L·J·::mto . Ora, se o ministerio aetual é 
como se no~ tem E qui dito mais a.e u ruH vez, um minis
teria de paz e de treguas, eu tenhl) o direito d~ pe,Hr que 
cAsso v, rol!cç,íio que ae est~. f2zendo e se tsm Í<lito em 
:ô1in.:.e G&raes, e·que a paz e IH• t;:eguas ~na o min lsr.erio 
promette ao paiz fiejão dadas t ambem áq.ual!a p.<•ovincia, 
que foi uma das que mais soffreu a reacção inc.ugursd& 
por um mn1isterio, que felizmente foi ·;ictime, da exa~ 
geração partidaria de um de seus membtos , mas que 
contimía desgraçadamente a influir na politica do paiz 
dispondo da m~;ior parte dos Fiesidec.tea de ptoviuoia.. 

Vem li mesa, é lido e apoiado, o seguinte requeri· 
mento: 

<Requeiro qua paios ministerios competentes se peç& 
ao governo : -

< L • Relação nominal das autoridades policinea (dele
gados e subdelegados j que na. província de ii1inus·Ga1·aea 
têm sido ou forão nomeados ou demittidos, desde 30 de 
Abril do corrente anuo até a data em qu~ na seorataria 
da ptesidencia daquella província se organia~r a rela
ção pedida, fazendo menção dos motivos das demi~sõerJ 
ou dtL sus não existencia, qu'tndo destes motivos não 
houver conhecimento na secret!lfia, e bem assim infor
mando-se quaes as demissõ®s concedidas a pedidos pro
prios, demittidca eoom que escunas , e quae~ as demissõert 
dadas sem aolioitaçí'ío dos demittidos. 

< ll. • Qaaes e qnantoa postos de offic,iaes da gaarda 
nacional do oommsndo-superior de Pitangny existem. 
vagos, e se a presidencia de Minas tem traz ,do ao co
nhecimento do governo imperial as propostas daquella 
commando-superior para o preenchimento doa posto& 
vagos. 

< 3. • Relação dos presos que se aohão empreg11dos ne 
trabalho das obras publicas da província de Minas, com 
menção dos crimes por que, e das penas a que foriio oon• 
demnados. · 

< 4. · Por ordem de que autoridade, e desde quando, 
presos condamnados á prisão simples são alli emprega
dos eflectivamente em trabalhos publioos. 

< 5.· Qual a lei provincial ou geral que votou para & 
casa ou palaoio para a exposição que se está construindo 
no morro da Forca da cidade de Onro·Preto os fnndoi!i 
necessarios.-Martinho Campos. » 

O Sa. SILVEIRA Lono (pela ordem) : -Desejava qn« 
V. Ex me informasse se continúa a discussão deste re
querimento de que se está tratando, ou se segue-se agora 
a de alguns outros mais antigos. 

O Sa. PRESIDENTE:- Entendo que deve continuar a 
discussão do requerimento do Sr. Eepinola; porquanto, · 
tendo se vencido urgenoia para dons requerimentos, &· 
discussão deve continuar pelo mais antigo. 

O Sa., S1L TEI&A. Loso; -Agradeço a resposta de V. Ex. 
Foi mesmo prevendo que a direoçãc impressa aos tra
balhos de que nos estamoa oooupand-> seria essa, q!Ul 
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peii a palavra p&la -ordem para oppor-lhe algumas ra
zões, que me parecem dever fner mudar 11'511 di•Gcção. 

Sr. prelideJ.te, sei perfeitamente que a concessão por 
parte da camara de uma urgencia qualquer importa a 
preteriçiio das outras ma terias que terião de entrar em 
G.iscussão; mas note V, Ex. que a urgencia que ee ven
ceu foi eómente para apresentar e justificar esses dons 
requerimentos 11 q"e alludio V. Ex., e de~ de que se fez 
a apresentação e ju~tificação dos me~mos, para o que 
foi conce-iida a urgencia, estão satisfoitos os fins da 
concessão da mesma urgenoia; e il.evem -se-lhes sfguir 
as outras materiaa daclas para 11 dlscmsão. 

V Ex está. v~ndo que nenhum dos nobres deputa
dos que pedirão urgencia rec-lama contra. a interpreta
ção que acabo de dar. E' porque elles pedirã'J c~sa pre
! <:rencia simplesmente parn a spresent>'ção e justificação 
dos seus requsrimentos, e sómente pe.ra isso, e est~udo 
satisfeita n urgencia, deve seguir-se ugora 11 disomsão 
doa outros requerimentos mais antigos, que tambem 
est ilo dados para a ordem do dia . 

Me parece, Sr. presidente, que íoto é cu.rial e razoavel. 
Tenho nece;s1dr.de de dieoutir alguns dessos requeri
lU Jtos antigos, estou de certo modo compromettido â 
sua discussão, e vejo-me ha cerca dil dous mezes prete
rido nesse direito, EU que sliás nenhum t~mpo tenho 
tomado f. camara este anuo. 

Não é justo, pois, ampliar !I concessão das urgeucias 
au ponto de preterir a mim e a outros que carecem de 
tomar parte em discussões de matedas aliás muito im
portantes. 

Peço a V. Ex. que torne em comideração o qne acabo 
de dizGr. e resolva como fôr da justiça. 

O ~~~ PRESIDE,, TE: - Eu entendo que qnanol.o a ca
ma-ra r;oucede ume. mp;eilCil'. é cotn o fim da tomar uma 
deliberação sobre o cbje}to que consideu U\'gente ; e se 
se er,t•.mi!cr g_ue vencida a urgmda de um requerimento 
K\o1:1 e&ta satisfilit" com a HpraBent2-Ção e justificação 
des:e, fi ,;m ,í.o elle sobre a mêsa, fegue-ee que a urgencia 
não tfi:W'J. retultadry a1gnm, e vem. a fi cür atlia~lo o chje·3to 
julgado U!gente, o qne pn:re~e u m col\ttusnnso, porque, 
como àhse, julgando R c:amar2. urf;ente a 8pref:!entnt~ão 
de m:n ra-{net'irr;e:~to , é p~ra r esolver õobre ello, Isto 
pare\!e .. me lcgico. 

O Sa. Gur.;Iu. Frr.uErn.Eno (pela od,,m. : ·- ': r. presi
dent0, o mesmo rr:otivo que levüu QO nobl'tl cl.epntad.o 
que?. 8.ha d 7 fdlP,r a ~equerH v.rp.;cucia para apresentar 
e :iu st_ifi::~~'-r se~ !eltt- er~_ ne:?- to, á;~er;"··~.<li'J c·~ a · , s ext.raor
d •.uan os qn~ n.1~ se ~stao o.uud.o .;.1n ~tlln a.3~ EO"U tRt(.!beca 
cbrig do a requerer nr.gencia pam que continue a dis
onssno >.té se votar o requel'imento, p.;rque não eoeao 
contar com a fortuna de g_ue esteja Q nobre deput-ado 
pre.s c;uto na oec2sião r:m que eu tivt:r i'te re;,pon<let-lhe, 
visto c:·.-mo nos disse que se não pe~.isse Ul'J;!encw. não 
p~àel'ia hller mais sobre a mataria, e GU repito, desejo 
fa!lar na preEença do nobre ileputa1o, e por isso rogo á 
caro ara. se àigne votar para quo continue a discuslllio 
tl.o reqnerimen:;o do meu uobr~ collega. 

Consultada a camara, resolve pela affiuuativP.. 
Con<inúa, por tanto, a discussão do raquerímeuto. 
O St·. Cunha F!~ueiredo (signa e: de attenç<Jo): 

-.... Sr. pr~aidente, contia.uRndo a faz~r- S9 é,;o de in1or
maçõea sinistras de um ou de ou tro àtsconttinte da 
provincia de Mim,s -Geraes, como e& eata náo tivesse no 
parlamento representantaa maia dirccto>, ... 

O Sa . MAR'l'l~Bo CAMPos ~- Eu o son tambem. 

O Sn. CuNHA FIGUEIREDO : - .... e immedi!i.meu\e 
in"teress3dos em reclamar contra os erros de minha 
aàmini$ tração.,., 

O Sa . MAnTillno CAMPos :-Mais do que en ninguem. 

0 Sa , . Çu,liU FIGUEIREDO: .:.... ... , O nobre deputado 
pelomummpw neutro voltou á carga, a pretexto de hzer
m~ u .honra ele responder ás reflexões que fiz f•m relação 
ao dts~ur~o que elle havia proferido, mss com o fim 
p;r«mech ts.do de fazor novas censuras que de novo lhe 
aguJeço. 
Cou~e--m9 a satisfação, Sr. presidente, de votP.r pela 

urgr.;nclll que~ nobre deputado requereu, e que eu mes
mo a reqnerena 66 pelo prazer de o ouvir f allar · não 
temo a díeon3são, nunoa a temi, assim oomo não te:no a 

verdade: Vírítcu magi& elucít quam 411lpíut acl m~num 
venit . (Apoiaclos.) 

. Quanto mais forem discutidos os aotos do presidente 
da província de Minss, tanto mais refulgente appare
cerã. a verds de para confusão daquelles que cavilosa" 
mente prest~rão informações inexaotas ao nobre depu
tado. 

O Ea . MARTI!IDO CAMPos: - Desgreçadamente são 
muito exactas. 

o Sn. CUND~ F'rGUEIREDO :-v. Ex. vê, Sr. presid6nte, 
que o nobre deputado, voltando nos eeus sreenoes, trou
xe de li o resto da muulção que tinha deixado ao ence
tar comigo a primeira dieoussão ; maa , ohl senhores, 
com que munição veio o nob!'e de,mtado? .. .. com balas 
de cêt•a, polvora grossa e molhada, sem nenhuma forç!l 
propellente, e que não póde servir senilo pa ru folguedos 
de criauç~>s (r·i:acla~}, mas nunca para um combata 
serio. E' o que a camara vai ouvir, ee me prestar sua 
benevola attenção. 

O Sa. MAnTINno CAMPOs:- T alvez a presidenoia de 
Minas esteja encouraçada ; ~ 6 aesim. 

O Sa. GuNDA FIGUEIREDO :-A <mmara estará lem
brada que, quando o nobre deputado pela primeira vez 
me fez ceuenra~ , proporcion~udo-me ooca•ião de res
ponder -lb<", bltou -me o tempo p?.m tooac em todos os 
pontos em que fui nrguidc. 

O Sa . MARTircno CAMPos: - Tcccn em quasi todos .' 
O Sa . CuNHA FIGTJEIREno :- Pcr~anto , comprebende 

a cnmara que tGnho mcessidade não só ele abordar do 
novo esses pontos de censura que o nobre deputado ontiio 
c,pres~ntcu , como tambem de apre0inr a m:~teria neva 
que. elle hoje noe núnJEe ,u . 

T'.o do;; esta·.:ã0 lernbrúdos que o nobre cbpll.t 'ldo, f :;l
l~nd? a n;g~:ito d0 ~~a d ne pri·w]ipa e~. oi (iad ~~ s s:a pr~ · 
VJ.UC.la do I\ltnus, ~1. C!U.t!da d.eL~vru::, ctlSH3 qu··~ t u h~Tn.a 
no m~:. a :~c p&.ro. cub~ tituto dojul~r.cun1c1ptJ .,_lrn.~. urlividuo 
qne ti.uh ü c:~do1 ~r:z;Uemuado por cri;TJe llt1 f ur t:) dt: ,:;~v ::l}~.~' 
e que <:Bi,e lll(a Yluuo cb.:<:tüli.'la- se fhonnz J t aq"i!;m V> .~ 
lel:l. 

O Sn. . l\L;n-rwno CAMPos:- Foi V. Ex. GUe d3clínon 
o no;.n~, eu gaa·(d·)Í o iucognilo. • 

, C?_ SR •.. CuNH.\. F1GUJUREDo: ~~ DGix-2m03 (l o ln :J:: g ::ü ~· a :; , 

rn:~{!H:;:.;~ir;~i~:~~ill(~~;~~il 
o offondido, ap;nr-.s leu o discm .. ' SD clç n o1)rf: dc.- p ~J.ado, 
se diBnon di;igi.r tD.e_~ e que eu cuten(lfJ nfi.~o de·~,;:-c fi~r .. 
t. ~ - l fl 1.-10 cOU!lOí.amen"t.o dt1 c.asn, porqne c.!l& liti DOt to. 
11ão só n. i.kf;j~p, do ae0nsado, coro o tflmb ec.G a ju"stlii 
cr ç:io do meu t: ct.o; o c:; per o que o nobre deru '".u ~1o já y;r;~. a 
della, refvrmará o seu juizo. 

O Sn . l\LHt-~JNrto CAMI'OS :- A re>pcito do fn~to qzo.;, 
argui h r. ile •er custouo, nor'tue osso facto c!c;;gn: <;~.d i'. -
mente é verdaJdrJ . • 

O Sn . CuNn~ FIGU<:IRED!l: - - • l llm . e Exm. Sr ..... 
PesE.oa dõ r.dnha amiz ~ de ne~sa cô .rt~ e 0:ariilü ni .:!O U ·I.i:.il 
q_ue os Srs. ileputs.dos Martinho Campos c Conto, n:al 
informados p;,Jo Dr. José Teixoira •le RezeuciG, resideDte 
em S. João d'El-Rei, não achando mct.ivos pam c~n
eurar •. . • » 

O Sa. MAnTrNno CAntPos:- Declaro que o Sr. J osé 
Teixeira d.e Rezende não foi quem me deu informe.ç:cea; 
as que tenho são oftbiaes, àadaa por autoridade muito 
eé ria e respeitavel . 

O Sa. CuNaA. FIGnEIREDO : - Pcrque ni'ío aa r.prc 
senta, se são cfficiae3 1 Uontiunarai a ler a om·tn. 

c ...... censurar a administração de V. Ex ., a-~r-..stol
Urão -se nas nomeações ie substitutos de jui:.es muui
cipaes, e afseverárão na díscu1eão que V. Ex. nome u 
para substitutos criminosos, enl.re os qur.es nm- Vil 
leia- que, proce.;sado em Queluz, tinha sehido ha pou
co da cadêa de Ouro -Preto. Q:umto ao que me diz res 
peito, eu nenhuma importanci.fl daria a ESHl cnlnmuia ,_ 
porque infelizmente hoje alguns homens, q\:G pôls ~ua 
posição offi.oial só deveríão cuidar dos melhoralll.entoa_ 
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·do pai~, abusando ~o recintn da representayiio nacional 
·e da liberdade da Imprensa, prestão· se a ser écos de 
~~a a sorte de .calnmnias; e não ha reputação, por mais 
.1l~Ihada que seJa! que não esteja sujeita a ser vilipen
·diada. ; porém nao sou a primeira viotima, mu\tos de 
nossos priiD;eiros estadistas níio têm ~ido poupados, e 
todoa os dias estamos vendo nomes respeita veia serem 
açoutados no pelourinho da imprensa licenciosa, e, o 
que é mais de lastimar se, no proprio r~cinto da repre
s~ntação nacional! O cidadão que não ee rep;e pela car·· 
t1lha dos senhores que se dizem liber~e• tem de soffrer 
toda a sorte de inveGtivas; feliz é aquelle que não exerce 
cargos publi6os na actualidade l 

• Se fosse ~ó para defender-me, nenhuma importancia 
daria ao que diseerão esses Sra. deputados; pois não vivo 
de empregos publicos, e, mercê de Deos, não serão elles 
que hão de tirar- mo a oonoiJeração eestimn de que ufa
no- me gozar no rneu município; pm·ém trata-se de de .. 
fender a íllustre administração de V. Ex , e é por is.ao 
que vou occupar a sua attenyão, tratando de minha 
pessoa, &fim de qnecáia a iucrepação que se fez a V. Ex. 
pala mmha norr.eação de 3' subotituto de juiz municipal 
de& te termo, e para que se fique sabmdo que a nomea
ção cahio em paasoa que tem estima e consideração no 
município para onde foi nomeado, e não é um homem 
criminoso, como asseverárão es~ea Sra. deputados. Pelos 
doJr.mentos que á pressa pude obter, e que tenho a 
honra de apreaentar a V. Ex., v•rá que, morando ou neste 
~un'cipio h a 14 snnos, tenho sido aleito em tres qnatrien
moa segnidos vereador da cama r a municioal desta vil! a, 
assim como eleitor; já exerci tambem o'· cargo de pro
motel' interino da comarca Sou l' sopplente do daleg~do 
de p•)Jicia deade 1819: tenho eido nomeado subst.ituto 
do juiz municipal em B quntrieonios s~guidos, seodo no 
l' pelo Exm. Sr. Psuna, no 2· pelo Exm. Sr. conse
lheiro Ca<neiro da Campos, e no Ectu&l por V. Ex Se 
ainda rooorrer a época anterior á de 1849, direi a V. Ex. 
que em lBiO, completando 21 annoe, fui logo eleito juiz 
de paz do dist.ricto de Nazareth do termo de S. João 
«i'El-Rei, em 1842 eleitor, nomea1o subdelegado de po
licia, que exerci até 18<14; e pertencendo à oppo>ição 
desse tempo, não exercendo cargo de nomeação do go
verno, e sendo gnorreado paios liberHee, aind!l n'sim 
fu~ um dos elei ,Gres do p&rtido consónador, a que sempre 
per~enci. 

• S1rf. posaivel, Exm-Sr. conselhe\ro, que um homem 
qu-; tem sempre recebido ile seus cou0idadão) provas de 
estima e consideraç:ão, tleito pa•a os cargos ma\s im
portantes, seja um homem cheio de crimes? Será pos
ai vel que eu, tendo exercido por tantos anuas cargos 
publicos, &e não os tiveEse servido com dignidade não 
haveria apparccido queixas ao gnverwl? Deixo PO eecla
remdo criterio de V. Ex. a delu~id.r.ção deste dilemcna. 
O que é certo, Exm. Sr., é que o men crime é não 
ser hb?ral; se o fosse, seria um patl'iota homado, e 
tudo quanto pó de ser bom; e tin·•lmente tenho a asae
gurdr a V. Ex. que todo este tramr. é daqui tocado; 
porque nesta viila tenho um inimigo particular, o Dr. 
J 0aquim Bueno G~ulart Brnm; este homem rancoroso, 
suppoudo que a estima de que gozo nrste muuicipio 
nasce do car~o que occupo, insuflou o Dr. Jolé Teixeira 
de Rezende, este eucommendon o sE:rmão nas Eeus cor· 
religiuarioR da côrte, que aproveitàrão a occasiiio do 
il.eeabafo. Finalisarei esta a~severando a V. Ex . que sou 
geralmente conhecido mOuro-Preto, ahi póie V. Ex. 
ter informações seguras a meu reopeito; mesmo n~ssa 
côrte existe o commenciauor J. Estcves de Andrade Bo
telho, residente nesta villa, que me cJnhece e sabe de 
tudo qu11nto tenho exposto. ·~ 

• Perdôa-me V. Ex. a longa narração que fiz, e o 
tempo que tomei a V. E:x , pois que as circumstancias 
obrigárão-me a isto. :. 

O Sa. MARTINHO CAM?Os: - Declaro a V . Ex. que as 
informações que tenho dalli são officines ; são dadas por 
autoriiades muito rigorosas do lugar. 

O Sa . C uNIU. FIGUEIREDO: - Se são cfllciaes, venhão 
á luz do dia. 

A esta carta que acabei de let á camara, com data de 
11 de Julho proximo passado, vierão .annexos algu_ns 
doeumentos, e entre elles uma carta do Sr. oonselhe1ro 
Carneiro de 0ampos, que com effeito demonstra qual 
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era o conceito que esse cidadão lhe merecia~ A carta diz 
o eeg11inte: • Tendo noqamente assumido a ailminie
tração da ntovincia , cumpro um dever de amizad& 
fazendo a V. S. esta participação, declarando .lhe que 
muito estimarei achar ocoasião de mostr&r que soa 
com muita estima e consideração de V. S. amigo certo 
e muito obrigado, Carlos Carneiro dt Campos. Ouro-
Preto, 21 de 011tnbro de 1859. • · 

O Sa. MA&TINHC. CAMPos:- Porque elle não OO· 
nhecia ... 

O Sa CnfiHA FrGuEr&EDo: -Todos estes doanm6ntos 
que aqui estão, Sr - presidente, e que· o nobre deputado 
polerá ler (offtrecmdo ·o• ·ao S1·. MarlinhoCampo•), mos
triio que o Sr. Thomsz Joaquim Villela tem e;xercido 
t odos essss lugares que elle aponta em sua carta. 

O Sa LIMA Drr•nTE: - Não prova que o nome delle 
não fosse irisoripto nas regirtros da policia. 

O Sa. Cauz MAcHADO: -Não posso crer que ~e}a 
elle ; foi meu com p•nheiro de collegio, donde sabio 
ainda muito moço; foi su bd.elegado logo ew 1842. 

O Sa. MA&TINHo C.u~:Pos: ·-Mostre a certidão do 
carcereiro d i> cactêa do Ouro-Preto, em que prove que 
n.U r\Ca alli entrou. 

O Sa. CuNH~ FrGUEJB.Eno: -Oi! nobres depntadoB que 
o accusíio, e qU<l conte,tiio a minha asseveracão, é que 
estão na obrig•ção de apresentar d0cumenw em con
trario. 

O Sa. Cauz MAcinno:- Póle haver homonymo; 
el!e bi meu aondiseipulo; sempre se portou bem. 
o~ sa. 8ALATHI'EL: - Estão enganad os ; nunca e 

St. major J oaquim Tncmaz foi condemuado. 
O Sn. . CuNHA FrGu•:mEoo:- Pelo que me diz re~peito 

b astava para minh11 defesa dizer qua o Sr. major Joa
quim Thomaz Viltela era tido e havido pOl? homem de 
bom coaoeito, que era juiz mun•aipal su pplGn t~, que 
não 'fiz mais que reconéiuzi lo, não tendo ne r• hums nil
ti cia c nem prova da cu'pa que os nobres depmadôa lhe 
irn_pu tão; e}le foi pre~idente da c amara mnDicípt:l •.• 

O Sa . Cnuz M.crr;.oo: -E' vereador, f<>i presidente 
dn camar<. n >< eleiçiío paasada; cl ha muito t am p0 à.!lle
gado de polid>J.- Não de>cubrã~ algum com o meu nome
p~ra se me imputar os seus defeitos. 

O Sa . l' HEcnETAnro (s,.-vindo depresídmte): -Q•1em 
tem s palavra é o ~r- Cunha. Figueiredo. 

O Sn. CuNnA FrGuemEno: -0 nobre deputado havia 
dito, e &iu~.a agol'a ac~b,, de mstent9r, que para o mu-
1'' ·[pio d~ MurioM tinha eu nome5.do para m pplente de . 
G~ i.!~ado n rn ho111cm conhecidamente ehrio, e quG tem 
est•, do em e:s:ereicio. J,i relat(·Í á c<m.ra como procedi 
ne~~aa nomeaçõas; reJoi.hi t0das t~s informaçfies qne 
t.inhr. obtido, e com o chffe rle policia fiz urna especie de 
apurnÇ\ão, oonsiderando o maior numero de votos que 
recahlão no;te ou naquelle individtlO, de maneira que 
equellea sobre quem se contava 4 .. 5 ou 6 boas informa
ÇÕJs eriio os ptef,,ridos !VIas agorp, in~to com o nobra 
d ·3putaclo para que me decls.re quem é esta e brio .... 

O Sa. 1\iiA&'i'lNHo ÜA1iPOS: - ·Não preciso, não IJ.liEFO 

dizer. 
O SR. Cu~nh. FravEmt:no :-Mas o nobre deputado f o ·

roa b·'a opinião dos nom&s de algumas pessoas nomeadns 
par& 1\íuri?.bé ; não conhece, '{lOr exernp\.1, o Sr. DJ?: 
Mi g.u ~l Evg.•oio Monteiro de B::;.rros? nih> conhece o 
capi;ão J C!sé RodrL!ue; Xwiar Pimeme? o Sr. D~. 
C:aetono .Braton Xavier Monforte! tenmt>1-coronel José 
Guedes Pinto? tenente-coronel João Rib,iro Fortes? 
capitão João Luciano de Souza Guiro~rãeo? Qual serll_o 
ebrio entre estes homens que nomee1, e todos elles iaQ 
bem qualifieados! 

O Sa. MAUTINHo CAMPOS: -Não leu tod9. a lista, não. 

O Sa . ColmA FH<:mtanno :-Tod!l a It.ta doR sup~len
tea de juizes municipaes é a que j 1\ li; a de delegado de 
policia e seus snpplentt:s é a seguinte: l', .Dr. Mign6l 
Eugenio Monteiro da Barros; 2'. Fraumaoo Lomea 
Braga, fszeu•l.airo; a·' capitão João Alves Bitt~l:lCO~rt, 
ancião r espeitavel; 4', Mathe?s JoPé Alves d~ Sll~e1ra, 
homem importante; 5', Mare1ano Rodrigu!s da S1lval 
6' 1 oapi>ão Jc~é Rod!ignes Xa.yiq: Pimenta. 

1() 
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U:M Sn. DEPUTADO :-Ah I 
O ~R. CuNHA FIGUIIJ&EDO : - Qual é o conceito _que 

forma o n<ibre deputado (o_lh.anào p<lt'a o Sr •. Martmho 
C<1rnpos1 da delegad" de pab01a o Sr. Dr. M1guel Eu
genio Monteiro de; Barros .... 

O Sa MunNHo GA~IPOS:- Não precisa dizer. 

U• Sa DllPUTADo:- Sabia de um ebtio; mas depois 
que vi essa lista de V. Ex., achei mais outro. 

O Sa. CuNHA FIGUEIREDO : - V. Ex. (fallc.ndo para o 
Sr • .Lima Duarto) fiz bom conceito do Sr. Dr. Miguel 
Eugonio Mnnteiw de Barros, assim como o fazem outros 
nobres deputado» prla provincia de Minas? 

O Sa. Luu. Duun: -E' pessoa mui cspaz .... 

O Sn. CuNn ~ FIGUEIREilO'- Pois bem: n~q uella ante
sala, diau;e r: e cnu·:\tas peasoas, declarou · me elle q~e .as 
nomeações f~itcla p!!ra M nriahé erão as mel h. ores po•stvets. 

Petguntei lha se havia entre os nomeados algum 
ebrio, e disse~me qua só reconhecia em todos sígaaes 
de homens capszea. 

O Sa. M<l&TINno Cuteos: - 11\ud.io ·se, e a V. Ex. 

O Sn CRUZ MACHADO : -Não deolarauclo nomes, são 
tiros p~ra o 11.r paN fazer barulho, e ne.da mais, 

O Sa. LIMA DuARTE : - Se o Sr. Miguel Eugenio 
fosse pr~oid,mta e., provincia, não n omearia c~rtoa in
dividuas, e se V. Ex. os conhecesse pessoalment;, affir
mo que os não nomearia. 

O Sa . Cau~ MAcmno: ·~ Diga os nomes. 

O Sn. LUIJ\ DuARTE: ~Não digo. 
O Sn. 1• SECRET •!.no (w·vindo de presidente) :-Destn 

fórma a discuss§o torna-se intermínavel. 
O Sn. CuNBt. FIGUEIREDO :-Dapois que appareceu a 

cerranu de ebrio, ;ra>ei de informar-me . e torno a dizer 
que o 8r .o~. JIILnk;ro de BarNa dec\&TO'!J -me que as 
nomeaçõ ;s erãc a~; ,._, elhores. Seuhorea, eu já d ·sse que, 
se quiz"rem, tH!<'€Ú para aqui todag as iufurm'lÇÕôB pe 
rante as quaea .fiz a~ noml•ações; e enr.ão a cawara co
nhecerá se uâo ·(brei com o maior escrupulo. 

O :O a Luu. Du.-n:·l!: -Faço ju~tiça á9 nuas inten· 
ções; mas foi oomiJetamente illudido .. 

O SR. Cu"m"' :FtG:JEIREDO: - Ainda. fal!on o nobre 
deputadodaa n"m<:u . .,i'iesfettas psra a Bag ~g~m; psss;>:rei 
a lm~ á Cf.d~ Wi.'S. '.1s nP~Lnes dos individn.os uomeados para 
ll'J.Uella loo o.1ihd 1. e Substir.u1;os de jub3s muuici· 
paes: 1·, Mauc,el F0rnandes de R~ze llde; :.·, paira 
Molesto Lul:~~ C ,[([eira; 3' , cap\ti\o J osé Pi.res de Lima; 
4", m ,jo.-Jcsé TueJ~oro Morcil'a; 5',alforea Jo;,é Balbi
noSoares; n•, <hpi .ã RufinoMonteiro '-1oni•m > Estavr. 
prompto adis.:ntrd.odos estes nomes dim de 3e conhecer 
se errei, ou se na ver.lade havia pro cura·1o r.certar, 

O Sn. MAR.'l'INHO CA>!POS; -Não duvido, mas não po
dia hzer non;e ·çõea com acerto , p<irque não ~ouhecia o 
pessoal. 

O Sn, CuNn,, FIGUEIREDo:- Quses são os nomeB 
mão&? 

O Sa. CR1::z MAcHADo:- O Sr. capitão Manoel I! er .. 
nandes de fiazende é uma das pessoas principaes da Ba • 
gngam. 

O Sa. MnTii'iR!l CAMPOS dá um aparte. 
O Sn. Cnwz MAcHADO : ... E' moço de muito talento ; 

tem sido depntado provincial. ... conheço-o desde o tempo 
em que estudámos juntos. 

O Sa.l' ::ÍllCRETARio (servindo de presidente):- Os 
nobres depuv;; dos não têm a p~lavra; peço ao nobre de .. 
putado por Pemambueo que continue seu discurso sem 
dar attenç!t(> aos apartes. 

O Sn. Cmuu. ·FIGUEIREDO :-Não me incommodão os 
apartes, St. ptesidente. :3aiba V. Ex , saiba a cemsra, 
que na COID~>roa da Parahyba tinha havido diversos 
oonflictos ; lliOhava- se envolvida em uma malha de in
t~igas, come;;r11ndo por esse processo formado ao juiz de 
du:eito. Hayi11 muitas vagas de agentes da p'llicia, de 
supplentes de lnizes munieipaes, etc. Assentei que não 
devia fazer );;l)me~ção alguma emquanto não oonhecesse 

pessoa que me roerecesse pleno oonceito)ara lme)nfor~ 
m~r. :',., , ; ·:-·<t ··,·j 

Sabia qnt> o mbre ex-ministro da justiça tinhn man· 
dado ir de S. Paulo um magistrado prob;J, intelligante, 
j& traqneja.d,J na magistratura? que não tiniu ~r~ten
ções na'l,nella oaragem. Esperei, portan•.o, pelo JUIZ de 
direito nomeado; não quiz fazer nomeaçõea antes de 
pedir ao Sr. Pinto Porto in~o~maçõe? ~os nome_s !fiais 
dignos para os lugares à.e poliCia e de JUIZes mummpaes 
suppleote.~-

0 Sr. Pio. to Porto procedeu a indagações com pausa e 
cuidado, não podendo por isso, e p2la lon~~;it.u-le dos lu
gares, mand•H-me logo suaa inf,)rrnações; falizm_ente, 
porém, ella.s ~<~.chegárão. ~as vespe~~.s d: nomesçao de 
supplentes de JUIZes municlpaes; foi entao qu~.ndo no
meei os empregados tanto de policia como euppl~ntes de 
juizes munia paes, seguindo rigorosaments o parecer 
da'l,nelle mtli di~no juiz de direito. Posso em original 
apresentar á oamara as informsções que delle recebi: 
não me afa•·.e·,. dell<s um só npioe, porque o meu uníco 
interesse era aproveitar gente digna. 

O Sa . M.nTJ'IHO CAMPos:- E' curioso que el\11 pro
pazeese a V. lix. homens que elle tinha condemnudo. 

UM Sn . DEPUTADO: -.. Quem é elle? 
O Sa MARTI~ao CAMPos: -0 Sr .. Francisco José de 

Mello Cahr"'· 
O Sa <]uN!IA FIGUEIREDO : -Não eatã. nomeado sup

plente de jui ., u~-cni::ipal. 
O Sa . M~nTINH~ CAMPO~: -E' 2' supplente de dele· 

gado de po\i.;;h , segunrio dh uma carta da Bagagem de 
20 de Abril ··<e.;;;o anno. 

O Sa . CuNR.\ FIGUEIREDO:- Não tenho lemb ,·iiuça; 
maõ st~iba u ,.: obre d6p•lt~tdo que r.s nGmeaç;õ,.s forão 
f~it<J. ·> p:,LD ;·;,>-: o gu?. di3ce; dirigt·m~ jnlas idormações 
do juiz de dir ;. ~·J. 

O Sn Cauz IlhcH>. Do : -Não sei de•3e crim3 de res
poasahilirla .L;j ; ,·onhdÇil o Sr . c"pi.t\io Uabn<l, e sei que 
seu uoic:J defH é ter iit;ixado de s~ iibereí. (Iro••ia.) 

O Ss. . Cu,' U -i FJGUEfREoo: -Sr. pre;~i:lente, o nobre 
deputado, f ;• W; >:>do a respeico do P.io ·Preto, disse q::.eeu 
havia emreg.~e ·~s posições oifici,.es a uma parci&iii!o.de, 
p:mt estn. ap quentar a uma f;;milía qus ünha os f.Jcos 
de liberal ... 

O Sa .Lm, OuARTt;' -0 nobre deputado não disse 
familia, i!.iEs < p <tJialida,1e , 

o_,~a -.M~\RTI.NH?O 0AM<•os:- v. Ex. à~. licenya que 
lhe ·~e uu., •P ·'·'· 'e. 

O Sa. Cmm., FJG UE!REDO: - Pois não I 
O Sn M•nTINno CAJ<POS: ~· V. Ex. recebeu r.s in

fo!maçõ0a e<.e u~a orig«lm muito baixa, segnndo pre-

o Sa. 1' SECRETAR lO (serv indo de wesidente):- A tten
ç.ão I a di·>cur,são não r óde C• .. m1.nuar eles ·" modo! 

O Sn Cr.uz l'IIACHAM :-Ma~ de quem ao trata? 
O Sa MAnTINRo SutPos :-Não preciso dizer quem; 

quiz ar•enae iiiwr qu,; o .honrado oraior eutava mal in
formado, e que 1inh1io abusatio d11 sua boa fé. 

O Sa Cui'illA FIGUEIREDO :-Senhores, eu não venho 
aqui foment <. r i ntrig"s; trato simplesmente de resptm
der ao discur~o d.o nobre deput.atio, e provar lhe 'J.Ue não 
tive intenção d" ent~Gg!lr posições offioiaes a uma par
cialidede p>~a debeilar a outra parcialidade. Não, mil 
vezes não. 

Q uando me epre5entei na província de Minas achei 
ainda por d lcidir uma quastão caloro;issi.!la, que tinha 
dado muit(' que fazer aos meus dignos anteeessores, 
queatão cujo alvoroço repercutio não poucas vezes na 
assembléa ptovincial mineira. 

E sta tre ·nenda questão vers~va sobre duas estradas, 
uma do Bom· J ard!m phra o porto do Zacarias, e outra 
daquelle me; mo ponto para o bog,ueirão Pittoreeco. Este 
ebjecto havia posto em antagonismo a familia Fortes 
de Bu~tamaute com a de Manoel Pereira da Silva, que 
o nobre deputado chama liberal. 

A questão tiaha produzid.o gründes animosidades e 
ateado grandtls intrigas, tendo os contendores já. soffri-
do enormes prej uizos~ · 
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Concor!li por veutnrs. para á.lirnentar a ~ontroveraia? 

ao contrario, procurei termina-la ...• Li todog os do
onmer•toa, qua· , ão muito .~, estuilei-s. com o maior cut
dado; li:a;ndJi r' e proposito um engenheiro examinar a 
estrada em ::pe,tão .••• 

O Sa. MAnTINao CurPos: - E a rospeito da qual eu 
não diass I'' la ora, nem a ella alludi. 

O Sa. Cu Nu., FIGTJEillEDo: -E' ·verdade;· mas refi. 
ro·me a el. a por ter-se suscita1o animosi•lltda entre 
ess3s fnmil: a3 1 a que ms parece haver alludido o nohre 
deputado. 

Reso1<'5·a pnr talmodoqueagradou a ambo3o& conten
dores , c:tne ultimamente e9tiverão comigo em Ouro
Preto, e O(•m quem tive confer~ucíaa: não deixei-lhes 
pretexto p : .. n ,.ovaa vexa9ões. Eis como proceili: não 
puzumn f 'm '~'a. em ffente da outra; ao inverso, creio 
que f.g•;ra vivirão p~cifica9. · 

O Sa. Lm,, DuARTE: -A principal questão ainda 
está por dectdir; a que V. Ex. decidio foi a do porto 
do ZactlllÍ!<ii · 

O Ha . CuNHA FIGUEiaEoo:-Pareae que V . Ex. não 
tem noticias "X"C\a9 a respeito; mas es\a historia é tão 
longa qne •·. n \~varia muito tempo em narra-la . O facto 
é qne, seguni!n me consta, depois da minha decisão não 
tem havid.'-' novM provocações. 

No estado em que se achava aquella localidade, tive 
necessidach indeclinavel de nomear algumas autori
dades polído,ea; e quer V . Ex., Sr. presidente, saber o 
que fiz! nrr.Mainpenas um delegado de policia e um sup
plenta que já estava nomeado. O delegado foi o Sr. Dr. 
Ploer<quelec Bnstamente, moço independente, intelligen
te, que rntl não constava ter côr política, e contra o 
qual, segn do sou iaformado, não tem havido queixa 
alguma p·. r s.ct.oa da prepotencia que haja commettido. 

O Sa. Lmz CARLos:-Moço muito intelligente, muito 
digno e muitfl probo. 

O Sa. <'mm. FIGUEIREDO:- E se viesse contra elle 
a!gnmJ\ queixa proaedente,de certo eu o não sustent"ria. 

Qnern n · eei mais? um primeiro substituto de dele
gado iiP. policia, que já era segando substituio, o Sr. 
major An ~· · : >~o R·Jirigues da Co;;ta Carvalho. 

Fiz. <~st ,• s I omeações, Sr. presidente, porque a sua 
necessidad-, fe fazia sentir. 

O Sa. Lnu DuAaTE :-V. Ex. fez uma inversão com
pleta noRi•J Pr1to de autoridades; a suaadministr9.ção 
nesta parte, p'rmitta que lhe diga, foi horrivel. j 

O Sn. CuNIIA FIGUEII\EDO : -Caoitule V. Ex. esses 
factos, quh .,, daber dfl!es; e espero ·que hei de re~pon
der oom a c•J thnça que me dá a minha consoienoia. 

O Sn. ). mA DlTA.RTE: -Hei de fazê-lo. 

O Sn CuNHA. FIGUEIREDo: .. - Fico á espera •••• O 
Sr. Co,t>< C ·valho tinha a seu favor bons precedentes, 
havh pre ·t ·do serviços naquella localidade (apoiaios), 
serviço• que he grsngeârão muitos elogios do nobre ~x· 
ministro. da justiça o Sr . Paranaguá, do digne ex-pre
sident• d·• on••in,_,ia o Sr. Pires da Motta, e do ex-chefe 
de polich ;, S< Dr. Ualado, _que não são suspeitos aos 
nobre~ depur. dos. 

O Sn. SALATHIEL: -· Foi uma bella nomeação, porque 
é uma pe,so,, muito digna. 

O l:la. CuNHA FIGUEIREDO :-Goro estes precedentes 
julguEi ·" <!ap" z de exercer o carf.(o para que o nomeei 
( apoiM' s); e como o nobre deputado deu a entender bem 
clarammte q11e este empregado tinha contra si o crime 
de esteltLn 'to, e tinha, de mais a mais, sido complice 
em um ass>-.ssinato, com disfarce de resistencia, a ca
mara p"rmittirâ que eu leia uma carta que o Sr. Costa 
Carvalbo me dirigio, depois que leu o discurso do nobre 
deputud<'; enviando .. me .documentos para prova~ a ~na 
probidada, e affirmando que o nobre deputado fora m
teiramente illudido. 

o s~. Luu. DuAilTE:- v. Ex. quer dis()USsões pea
soaes·, mas não nos leva para esse terreno. 

O S.n. Lmz CARLos:- Fizerão-se accusações, é pre
ciso que t~;mbem appnre9a a defesa. 

O fR. SALATHIEL:-Aliás não fallem das nomeações. 

O Sa.lmz CARLos :-Nem fação Mcusações pessoaes./ 
O Sn. CUNHA F •GUEIREDO: -Eis a ca.rta. a · qll.e me 

refiro: < Illm. e Exm. Sr.-No Jornal do Commercio de 
3 do co rao.te vem um discurso do deputado M,;rtinho 
Campo.•· , onde, de envolta oom outras cen~uras f~itas a 
cara :•ts1es illustres, é V. Ex tambemcensurado por ter 
feito :·~ o Jla.< ções de conservadores para autoridades poli
ciaes e supplentes de juiz munioipal deste termo; e no 
mesmo discurso lê se o seguinte: <Entretanto o Sr. Cu
" nha Figueiredo accumulo!l todos os cargos pnblicos de 

· « que pod1a díspôr nas mãos de pessoas de uma das par
" cialid9.d.es, e principalmente nomeou um delegado de 
<policia que tem sofftido nada menos do que um processo 
<por e,tellioua<ario, e a imputayão de uma morte em 
"uma simulada resistencia •i justiça, :. 

c E s\e trecho é comigo, e vou a responder. Nunca 
soffri proc-esso algum em mhha vida, muito menos pox 
crime da e>tE\Uiouato, como comprovo com os documen-: 
tos na. 1, 2, 3, 4; e (>Jies que apresentem uma só sen-· 
tença pró ou contra mim em processo, ao menos uma 
pessoa que Jurasse em processo algum. 

<Eu explico o que agora elles chamão estellionato. 
Em 1846 ou 1817 comprei cinco ou eeis es~ra.vos de An
tonio Pinheiro, e como este ainda não me \i vesse entre
gado senão um escravo, e quizesse receber o dinheiro 
p!>ra ausentar-se sem pagr•r a sens credores, eu tratei 
com o advogado Dr. M. Antonio Rodrigues Valença 
para ocaupar-ae do deposito do dinhe'ro, ou qnnntia, 
para ser levant,adl\ com patentemente; Pinheiro, desper
tado por isto, vira·Be aos maus advarsarios para des
manchar o negoeio; e como este não me conviesse, e 
attendendo a pedidos de amig Js, desmanchei-o, sem 
ficar com o valor de um vintam de Pinheiro em meu 
pod~r. Pinheiro logo vendeu, ou hypotheoon todos os 
escravos aos ditos meus adve~sarios; ais o que elles 
agora, e só agor!!, chamão estellionato J He hcuvesse 
crime, elles não me.terião feito processo nessa época ca
lamitosa de 1846, em que os conservadores esta vão pos
tos fóra da lei? De ceri,o que sim I Com as poneguições 
que conet.antemente soffri.a nesea época por <>a usa da 
politíca, passei pgrr.l omnnicipio vizinho da Va!ença, onde 
achei repouso, e sempre vstíve ao lado dos Exms. Srs. 
Souza R~mos e conde de Baep~ndy, pelejando a favor 
do partido ssqn(!reroa; e ell~;s que informem a V. Ex. 
do meu procedimento , pois sempre me honrárão com 
su~s amizadas. Tanto no Rio, como aqui, sempre recebí 
provas de apr2.ço das administrações , como passo a 
expô r : em 2 de Outubro de 1849 o Sr. conselheiro Pe
dreira assigncu-me a patente de tenente da guarda 
nacional da 3" cr,mpanhia de infantaria de 2• leg\ão em 
Valença; em 15 de Abg_I de 1851 fui nomeado admi· 
nistrador da recebedona desta villa pelo Exm. Sr. 
Rego; servi tres aunos e meio, arrecadei cento e setenta 
e tantoil contos de réis ; e como não ma qnize3sem aug
menta~ o peqa~no or.ienadc de 8008 , pe_di a minha 
demissão ; o documento n. 5 prova tudo 1sto ; tanto 
nelle , como em um attestado do EJtm. Sr. Joaquim 
Delfino , se demouetra os meue serviços e capacidade, 
tendo um attestado tlo Dr. conego J. Honorio, quando 
impactar, qn~ muito me, honra . Em 4 éle ~ar9o ~e 1854 
fui nomeado pelo Exm. Sr. Vasconcellos 2 substituto do 
juiz municipal deste termo ; em 16 de ,Junho de 1857 fui 
nomeado p~!o Exm. Sr. Dr. Joaquim D~lfino capitão 
da 2' companhia do batalhão u. 69 da guarda nacional 
deste mmí.ioipio ; em 31 de Jaoeit•o de 185!! pelo Exm. 
Sr. ooneelheiro C. de Cam poa, 3' sub~titnto do jniz mu
nicipal; em Maio desse anuo, vin~o aqui o Sr. Dr, chefe 
de polici11 R H ·Jrta tomar conheCimento de umas mortes 
e roubos, que se diziãc> feitas pal~s Gervasio~ na. serr~ 
dos Moinhos, districto de Santa R1ta de J acotm~a, aqu1 
esteve muitos <iia8 , ouvio os Gonservadores e os hbenes, . 
que muito enredá1·ão aos primeiros, principalmente a 
mim; pois fioand.0 elle conhecendo os homens e as consas, 
voltou para Our:> -Preto ; propez-me para 2' supplente 
do dele-gado de policia, estando já ha muito providos 
os lugares de delegado e de 1." supplente ; e em data de 
25 de Outubro desse anno enviou-me o respectivo di
ploma ; nomeação esta feit~ s~m pe.dido de alguem: !~ 
eleito 8' vereador no quatnento passado, e neste 1 JUIZ 
de pnz, e tambem eleitor na eleição de 1860 ; em 1861 
fui nomeado, sem o pedir, pelo Exm. Sr. Pires .da. Mott~, 
inspector municipal; fui propos~o pelo Sr. Dr. Qulnt1~ 
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liano para 1' snpplente do deiegado ae policia ; e por 
portaria de V. Ex. d~ 25 de Novembro do anuo passado 
me veio essa nomeaçao. f • 

< Por necreto de 12 de Fevereiro do corre~te anuo nt 
nomeado major do esquadrão de cavallar1a n .. l3 da 
guarda nacional daxtemuniuipio, cujB patente ass1gnnda 
pelo imperador est.á em meu pnder; fJnalmente, em 22 
de Març•J V . Ex. diguon so homar-me aom a uome~· 
ção da 2' supplente do juíz muniP~p~l, lugar que Já. 
exerci' em 1 R54. Agnra uma observs ç"u: o povo,~ tantos 
csrnowres honrados e illnstres de dtversos p~rttdos en
ehêrão · me de tantas honras; o monarcha asstgnou uma 
patente tlío elevada; se eu nlto o mereceese, ~ssee. ho· 
mens me elevarião a tão :.lto? Da Jerto que nao. E1s os 
factos verídicos e ap' ntados contra mim ! Ni_o!'(~em, & 
a:s:cepção da tres ou qua tro pess o~>.s i este mumc>lp!O,_ rne 
s.c JUs a : t •Jdos, mesm• .. do pattido adverso, fazem me J~&
tiça. Nuuc~ quiz ser .autoridade policial, potq ue set o 
gran·te mius com qué ella _acarreta qu.ando c~mpre . os 
seus -deveres: mr.s"oos\rangtdo, e só pa · aco rr , .pond.er á 
confinnça qua se me deposit&va, foi que aceitei o cargo 
de 2" snpplente de deleg,,do; as1im como para preotar 
meus ~erv) ços t canoa publica 

< ·Eis a razão por que sou agora accusado, ~bem as· 
sim os altus fnuccionar :0s que me têm ult~mamen~e 
honrado com no>n eações: é pur-.ue como autortdade nao 
tenho rsctua1o eom o crime e com os malvados ; é por· 
11.0e tenho prendido a di versos criminosos Je mu:fe, etc., 
bem oomo a muitos dfs~<·torçs; é p rque pronut e pro
cessei aos réus que aasaltárão e roub a ão 11~ ~ommen
de.do~ C>trlos Theodoro; é pot que, como pcbttco. sus· 
t ento os principias do partid'l con~ e~· vado r ; é porqu?, 
el'Jlfim, por de•g :aça. deste m umr:tp;o. _para elle, ve1o 
oomQ, jníz mnn\cipnL r.m Junho ile 18~0 . c bacnarel 
Angelo da Mo·~ta e Andi•ada, o qual , demag···go corno é, 
t em f a, ta toda a soroe da desatit\PS, todas ns correspon • 
dencie.~ contra mim; até 1859 não h a•ia apparec~do 
nma. ccnes ponden0i>:~, digo, u ma accnsaçã··• oontr~ tol';D 
pela imprensa. Esse bacharel, qne !l!ldou ~eu quatrteumo 
no . 1" deste mez, pôz -ee k go ao l5do dos ludrõas que 
assalta vão o com mondado r Fortes. e a escrever contra. 
mim, oaroo fica dito; ultimamente foi ell" {I côrte tr~tar 
da sna reconoincção, e gebou- ~e de ter conferenCiadO 
oom o Sr. Martinbo Campr.s; é pois delle que partio 
taes informaçõ~s fahRs contra mim. 

< O aviso do rnioisõro dB jn <•iça, ~s portarias das 
Exms. Srs. cnnse\b.eírcs CarueirG de Campos , R"ballo 
Horta que vão nor cõoi ~ sob os nmneroB ..... , e as in· 
formaçõAs do tir. Ca\ludo pl'Elst,adas ã pr'loideucia, a 
p ?.did0 do Dr, Teixeira na assem hléa provinda!, confun
dem aos meus ad•~rsarios, e me enr,hern de gloria, e 
tre.nquillo ante a mi.nha cons~iencia, não .recuarei no 
camprimento dos meus deveres . Qasnto á accueação de 
imputAção de mnrte na símuladR re,istencia , como disae 
o Sr. Martinho Campos, isto é rnateria velha, já reapon. 
dida, disnntída e julgada; ent.ret:mto, na falta de factos 
contra mira, vão repisando M m<.S 'JJas calurnnia~ l Vão 
aa certio.,jes do processo re; pectivo, para V. Ex. ficar 
<;Ciente <la t.udo; e é à e notar qn• o j •1ry qu<l absol.veu 
o padestre foi comp 1sto de ~eis lib ~raea e seis couserva.
dores, sen1o daq'lelie> o rico fozeudeiro Manoel Alves de 
Almeida, snbdel~ga<io e capitão da guarda nacional, 
jt\iz de paz e eleitor do Bom-Jardim, e alli r,h~fe dopar· 
tido liberal, e o réo f.Ji ab 1olvido unanimemênte, e o 
meu aocussdor Motta e Audca >J e, juiz de direito inte
rino, não appellou da deoi, ão do jury! I e mais ainda, 
vindo a elle o procsss\J para tomar conh~cimento da 
pronuncia, elle a sustentou, e nem inq,uirio testemu
munha de novo, e nam mais diligAncia alguma: e diz 
qne o processo não esteve legal! Outro réo, Pedro Fer· 
reira, meirinho, foi tambem absolvido unanimemente 
no seguinte jnry, em Novembro do anno proximo 
passado. 

< O Sr. Martinho Camp-Js devia ter accnaado o ba
charel Motta e Andrade, pois a imprensa muito tem 
falla.do nas prevaricações e censuras desse juiz; haja. 
vista os Mercanti• de 11 ou 12, 18, 20, 2\, 22, 25 e n 
de Março do anuo corrent~, que aontê.n Eete capitulas, 
onde tndo se v<l a seu rAspeito em verdade pura. Esse 
juiz atá foi chefe -de cabala em Setembro de 1860, e vão 
duas listas para juiz de paz das muitas que elle e sua 
•enb.ora e&ore-vêrão; a~ar porém doa esforços delle1 fo· 

rão derrotados os seus candidatos, obtendo apenas 6(} a 
90 vo·cc.s; e eu, l' juiz de paz, com 259. Vão mais dí-
ver~os documentos, os quaes, se fôr possivel a V Ex. , . 
ter1 a bond&de de spre,enta. los aoa Srs deput.ados~ 
Pela. pressa não envio o Mercantil de 11 ile Fevereiro· 
deste anuo , que contém resposta minha a dive' sas ac • 
cusações centro. mim. Vai um artigo que pnblic~riio no 
J orna! do Commercio de 30 de Janeiro deste anuo; vai 
cõpia das informações do Dr . Derio 3 assemb:é,. proviu~ 
cial: - · < Exm. Sr.- Honro-me com a amizade ds 
di verses senadoras e deputados, e outras pesao as nota
vais do paiz, o finado conselheiro Barbosa era uma 
dellas. as qnaes por certo não prodigg\h ur1ão as suas 
amizaies a quem não as merecasse. Estando o juiz de 
direito doente, passou a juásuioção ao Motta e Andrade, 
e •ate estando com licença .Psseon me a presidenda do 
jury no dia 2 L de Maio deste anuo; e como eu appsllassa 
de duas absolviçõ~s de criminosos de morte, p.rotegidoa 
pelos meM ndveraarios, eis porque de novo me acousão 
com falsidade. ~ 

Por esta ca~ta o Sr. Costa Carvalho mo•tra que nunca 
foi proce8sado por estelliouatario, nem teve partioipação 
ne;se assnssinbtJ. · 

(j i'a. Lnu. DuARTE: -Honra muito a V. Ex . essa. 
nomer.ção I 

O Sa . CuNHA, FIGUEIREDO :-0 que quer V. Ex. dizer! 

O SR. 11111.1. DuARTE:- Tome V. Ex. no sentido que 
quiz~r. 

O Sa. Cauz MACHADO:- A uoroeaçãQ da;;se cidad.iio 
honra a que:n n fez; é um cidadão que at~ j '·' foi elogia· 
do pelo govemo imperi~l por seus aotos como autoridade 
policial . 

(Ha mair apa!'ter.) 

O Sa. CU!IH,\ FIGUEIREDO: -Eié•aq,ui o elogio que 
ella recebeu do gover•lO imperial: 

« Tnmsm\ttindo a Vm. na inclusa cópia o aviso ex· 
pedido po!o ministerio dos negocies da j ast;ça em 5 do 
corrente mez, eumpro aom satisfação o qae me foi de , 
terminado, louvando a V m., em uomP :l.o ~o veruo lmpa· 
Ii •l, pelo zelo In energia que deeen vol ven na captura dos. 
soelerados que no dia 9 r!e Ncvemilro ultimo acommet
tê .·ão o aidaàã•J Carlos T r eo !oro de '3. Furte•, no lagar 
denominado Ssn ·a-Lnz;a. , e o obrigã.•·ilo a aceitar letraa 
da diversas quant.ias. Ddos guarde a Vm .. eto.-Carlor 
(arlle.ro d.e Ca '••pns.-Sr. Antonio Rr,irígaea d" Costa 
Carvalho, supplente do delegadv de polici11 no termo d<J 
Ric-P<eto . 

« Minioterio dos n!gocios da justiç~" Rio de Janeiro, 
6 de Dazembro de l H59 -Illm. e Exrn. Sr -Em re•· 
posta ao offioio de V. Ex, datado de .20 de Novembro 
ultimo, em que me communica que no dia 5 dn mesmo 
mez, Au \on'o Rodrigues de Oliveira ~ •na mulher da 
nome Freocis ·Ja, aasaosinárâo no lug••r denomi~ado 
S. LonrençJ, ness11 provino:ia, s sen georo .Joaquim A •. 
da Silva; e bem assim que Carlos Th,o·io ,·o da ::i Fon
tes foi acommot1ido em 9 do mez acima referido, no· 
luga~ de Santa -Lu~ia, por tres individu'Ja , que !l obri
g árão a aceitar letras de diversas qu~ntia &, e pasaar 
uma carta de ordem para ser cumprida na côrte; re
oomrnendo-lheqne, em nome do governo imper ial, louve 
o deleg ·•do de policia do município rio Rio • Preto, ·An
tonio .Rodrigues da Costa Carvdho, pelo zt>lu o energia 
que desenvoiveu na captura de semelhantes criminosos, 

< Dao• guarde a V. Ex.- Joã > Lu-• lo .• a cliJ f:unha 
Paranaguá.. - Sr. presidente da provinoia de M nas-; 
G;raes. 

«Cumpra-se e archiva-se. Palacio da. presideaoia da 
proTincia. de Minas Geraes, 20 de D~zembro da 1859.
Carneiro d.e Campos. • 

O Sa . LIMo\. DuARTE:- Pa.ra aa vistas de V. Ex. 
não o encontrava melhor. 

O Sa. Cauz M.lcHUlO (com ironia): -Tem o defeito
da ser COU$ervador. 

O Sa. Lurz Cu,Lo& : - Não é liberal, deve aer con
demuado. 

O Sa. CuNu. FIGUEIREDO : -Tenho ainda outro do
cumento, é uma certidão pedida. pelo Sr. Costa Car
vtilho. 
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~ « Illm. Sr. juiz municipal.- Diz Antonio Rodrigues 
la. Costa Carvalho, que a bem de . seu diréito precisa 
1\Ue V S .. mande que o tabdl:iio deste juizo, revendo 
e cartorio, passe-lhe per certidão o teor dos processos 
erimes instamados contra. quaesquer dos seis aupplentea 
de delegado de policia deste termo, e principalmente 
aobre crime •la est~lionato, bem assim certidão de todo 
e qualq_ner documento ou queixa qne por. ventura eJtista 
eontra os mesmo~ moplente•. Portanto, pede a V. S. de
furimento. ·- E R. M. -Pas~e. Rio-Pr~to, 14 de Julho 
de 1862.- S . e .Silva. 

« Cüiidido Alvaro Pereira da C. , ~erventuario vitali
eio de tabelliiio nesta villa do Rio·· Preto e sen tenno, 

· Da fórma da lei, eto. Certifico que dos ·cartorios n meu 
cargo não consta processo por crime algum contra os 
supplentes do delegado rle policia deste termo, nem 
ex•ste em cartorio documento algum ou queixa contra os 
referidos •npple<JtP.o do delegado . O referido é verdada 
.'l.e que dou fé Rio Preto. 14 de Julho de 1862. -
O escrhão, Candi~o Aloaro Peteira da Gosta.~ 

O Sa. MAaTt >ao CAtw.r-os: .. ,. Et'll mais razoavsl e :raia 
s. !s.vor delle Ee tivesse ohnmado á resrousabilidade as 
eorrespon.-lenc"ts que se i.êm publicado a esse respeito. 

O Sa SALATHIEL: -f'ara app~recerem testas de farra. 
O Sa. M•aTJNHO CAMtos:-Não importa; justifica

va-se melhor 
O Sa. Cut<nA FwuEraeoo :-Lerei egore outro docm.

mente •1ne fulia da espe<Jie a que o nobre deputado se 
referia. isto é, ao assa•••iuato sob pretexto de re•i•tencia; 
é nm offiei.~ do Sr. D!. Calado, chefe de pdicia de 
então, diz el!e : 

« Secreta tia da policia de Mina~ , 9 ·' e Ago•to de 1860, 
-I!.lm. e E:z:m. Sr.--Em obedimcia "portaria d~ 
Y. Ex . n. 279 detera1inaudo que preste esclarecimentos 
eiroumstancia'los sobre ae oc~urrencias quE> ti verão lugar 
no 'c.ermo do Rio Preto, referidas em n;ieu officio de 16 
de J uD.ho proxirno passado, caba me informar o se· 
guinte: · 

< Em 28 de M:aio o delBgadJ de policia daquelle 
termo, Antonio Ruddgv.es dl\ Costn Carvalho, ordenou 
que se dé<;e cumprimento á portada que expedira em 
d,;(a de 25 do meemo mez, ps.r& o fim de ser proc~J~.sado 
JcEé M:\ria da Oliveir" pelos hctos constant~s desRa 
portaria n. h 

< Tetvlo •.le se execnt:lr o mandarlo de prisão, que era 
lagal á vista d.o QUe ex:põ~ o delagado João G:mçslvcs, 
José Maria re•htin com armas, pondo em perigo a vida. 
dos cffi.eiaes da diligeacia, pelo que recebeu ferimentos 
que lha occasion&rão & morte. 

« No dia immediat.o o delegrdo de policia pela por
tada n. 2 ordenou que se insto:arasee proce~eo contra os 
executores do mat:ldarlo de prisão qua tinhão ferido, 
mandando-os lcg'J prender; cumprindo e• te mandado, o 
official de justiça ce~tifica (n 3 i que um dos indiciados 
não pôde ser condu,ido até á oadê~ por doente. 

c Cheg~ndü ao meu conhec:it:n~nto este facto, não só. 
paio offi~10 do delegado, d!ltado de 2 de J aqho , mas ainda 
pi>r oommunioaçõ.;s particulares e anouymas, em que 
se erguia a esse fnncciouario de abmo de autoridade e 
protecçii.o aos autoree da morte de José Maria, entendi 
que, pr.ra completa elucidação do ia<Jto, convinha con
vergir a attenç"o de todas &a autoridades ju iiciaes para 
o snmmario que se organisnva' nesse intuito officiei ao 
Dr. juiz municipal e ao promotor publico, reoommen
dan~o áquelle que procedesse com o maior escrnpulo, 
afim de serem punidos os delinquentes, se delicto se 
tivesse dado: enviei ao promotor a denuncia da viuva 
de José Maria, como exposição mais acerba, recommen. 
dando-lhe que inve.<tigasse cuidadosamente: ordenei aC> 
à.elega.J.o que, tão depressa melhorasse o indbiado Silva 
Lima,- o üzessa recolher á prisão, solioitando do juiz 
m11nicipsl a fiscalisação do cumprimento dess11,. ordem. 

c Prosegui o eummario; S ilva Lima foi pronunciado, 
e submt.ttido a. julgamento na sessão do jnry convocado 
para 16 de J nlho proximo passado; obteve sentença 
absolntoris, segundo me commuoioa o Dr juiz mnni
~pal, pe>rhão haver no processo provas contra elle. 

" Siio estes os factos, Exm. sr· , com referenda ao 
homicídio de José Maria de Oliv.eira; mas permitta 
Y. Ex. que accresoente algumas ponderações. 

c Pelo art. 162 do wdigo dC> processo criminal o exe. 

cutor de ordem de prisão é antorissdo a usar dss ermss: 
que entender neoessarías para sua dtfeea, contra o réa, 
qu~ resi.ste armado; e em tal oonj unctura, prcs~gne ~ 
artigo c1tado, o ferimento ou morte do réo é justifioavel., 
proundo-se que de outra. maneira corria tiico a e:x;H~ 
tencia dos executores. 

< Ef1! sua communicayão oflicial o dclegarlo diz qua 
J . 1\hrra, reccben•lo voz de pdsão, ap;gredb os fxecuto
res da ordem, . armade de uma pistola a reoolver e de. 
faca, ameaçando aquelles que se spp!·oximavão: o vi
ll:?z:io. da f regaezia do Bom Jard ,m, em carta que me 
dt~1g1.0 em data de 14 de Julho; ~xpõe o facto nos .se., 
gmntes termos : 

«Nos dias 28 e 29 de Maio vi esta povoação cheia d.~ 
< terror, tor!cs correrem para suas css ~s e fecharem .. 
< se, p_or cansa de um vale., tão por nor!l8 J. Maria d~ 
c Ohveira, que fez duas mortes em Pouso-Alto, que, 
< com uma pistola de seis tiros e nma faca n!l. moo . 
< insnlt~ va e desafiava o povo que o queria prender poÍ 
< ordem de delegado; e avançan<io para um dos pedes" 
« tres com a pi•tola, este, não podendo fngir, o e tirou, 
< depois de ante> muitas vezes ihe dar ordem df' prego~ 
< foi tala desordem, que vi muitos pais de família per~ 
< didos. • 

• Tenho, pois , plena confiança que JoEé Mtiria de Oii~ 
veira cshio TÍet ;ma do seu arrojo, que os execntore1 da 
ordem de vrisão contra elle dirigida pr•)Ce~ê rão em 
conformidade do art. 182 do codigo do procesro criminst. 
E! conviria eJL tal caso que perecesse o 2gaate da autc}
rtdade, que a ordem dn priaão fotise meuosoab•da! A. 
lei não o quer, nern as convenieucias ~oehes., p:•rmif.tem~ 

< Ih ainda circum&taucias qae robustece:n a fé d!t 
integridad~ do delegado Costa G6rvalb.v ; que o tornãa 
incapaz de determinar um assa.ssinato em nome da lél.. 
Este fuao ·Jicnario, pela maneira per que se portou em 
rel~ção aos ré.;s do hc.lliicidio praticado na pe~soa de 
JoRquim da SJ!va, e do roubo de quF. foi victima Carlo:s: 
Theodoro de Sá. Fortes, merecan louvor do ministro 
da justiça em aviso de 5 de Dezembro de 1859: ao tem
po em que tev~ lugar o dessstre do BJm-Jardim, ()f!eo
tnou elie diversas caoturss de crimino"oa importantes, 
como é constante de um officio de 16 de Junho: o Dr. 
jniz dll direüo d" corn•1rca reepeotiva, a quem pedi in
for"·ação de Bn'l idoneida~e, ma neclara que é um doo 
hcm~ns mais cirGo.mspectos e abon~d0s do termo dE; 
Rio·Preto, Como é possível ((Ue n :psntínamante essl!: 
individuo se oonstiiuisse a%n· s'no , assmsino v.-~. 
qne se naobE;rta com a lei, com o exercicio da au-· 
toridade? E, quando houvesse · es~a rep.entina inver
são do csreoter, ~erião seus complkes o jn1z munici
pal, a qne>n a lei incumbe de rerormliór o processo 1» 
acto de couSrmar ou revoga~ a pronuncia, o promoior 
puhlico, zelador d<~ ordem publica e fiscnl d~s antGri· 
d~dGs, o pr6S1.d ' nte do jnry, que não epp >.llou d•. se!l
tençs absolnto.ria, o proprio jury em fim? Todos convie-· 
ri.':o em acobertsr o crime atroz do deiegado e dos ex;:. 
outore• de suas ordens? Não posso affitruor que J. Mari$ 
de Oliveira fosse executor de dons hornicidios no Penso
Alto; consta, porém, do l i no d• culpados dest!l ~eilreta
ria, qaeem lA51li•rvu se no jnry de accusação funda<!& 
no art. 192 do codigo criminal. 

c Fultão· me por emqnanto informações igualmente; 
oircumstanoiadas w\lre o faat.o eemHlh«nte havido M 
distrioto de Slillta Rita da .Jacoting•, e já as ax•r!i: t.m 
do pressa a• receba, levarei ao conhecimento de V. E1to 
quanto c.onstar. Deos guarde_, etc, • 

Sr. presidente, en não estou tomando a tarefa de d~ 
fensor do Sr. Costa Carvalho; proponho· me unicameu~ 
a mostrar que nãe> nomeai pessoa em que uão conoorre'f~ 
sem as precisas qualidades. · 

(Trocll1 ·st apartu mtr~ 01 Sra. Lima l>u.wl~, Crtu: ll"4'· 
chado, Martinho Campo• ' Luiz Carlo1.) 

Creio, Sr. presidente, haver vantajosamente respon., 
dido a todos os topioos da accusação do nobre deputalln. 
passando em resenha cada um desses lugares, e:t.ami
nsndo·os um por um, e provocando uma analyse á.cer<!lt. 
do merito dos nomeados, a que se referio o honrad.e 
membro. Sobre e~te assumpto uada mais allegarei. 

Disse o nobre deputado que em Saraudy, distrioto IW
·teraio do Parahybuna, havia um subdelegado que eH\ 
e brio. Tal não me oonsta. A proposta foi feita pel~ <lo~. 
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le,pdo <la Follci• do Parahyb1:1lla, qno mo mereco toda 
a eoi>5.ançs e e•'br~ clla CODill\:.Ou·.s• so juiz de dlzeito 
ela corr.arcd ~ r1o;ols do wda i•oo, e d& inetaDOÜU d!:> 
cl.elcg~do, f, riiO upedldu as no:neaçõ;~s. E' do q11s 
l:lÇ Iemb:-o-

OSa. M~"""oo C.un•oo:- O facto é tiG ~~aa.-ilo 
COliJO eotnr V. i:;:. falWaà:o. 

O Sa CII'IIA. Fu:011a.Eoo:- Se ti•C!!I90 oonllilcim6111o 
e certo:< rl~Ua, 11 nO!llllllç;io ciiD seria fci~a, S5si:n como 
o :l!ome~~oseri .. . detnitt.i'lo logo d6Do;~, <G me ooa•!o,..,m 

·· f•etl>• qne o dosal,o~asse:n. (.tp~ia<lc• ) 
O hobre ·ieput!loio juigoa quo :z~o ea~at~a c-na~~

gimenlo 1uzendo :10 tapete a nom::U\':10 ao ;;cç-cetaono 
interino da provio.ci.B, de M"llla&, o Sr. Dr. Jcl>o Picto 
lUol'll!ra . D"Ni s !'a.Y.lio do mett pro~dlmen~, a queJ 
e:~pcto h11 iia astisfa>.er i ca:nar~ 

-·re::li!.u-sc tt~md~ pura ad!níni~~ s p:o.,.uCla do 
Ctll.r~ o ~ecr .. tuio d .. tlr~v!aoi' da Min.\s; aohei ·me 
mui do!â;'Oii:>do M pasS<li!SÍlllo trab!llhc do C!t.,edientc;. 

o s~ .. FI:IlUlou. DA V&tG4 ~ - Niio ?Odill e:leontrar 
nm mtlbo• se;:r~~tc.:b do q1:c o Dr. PuM Morv\(a. 
. Os ... Cmm" Fl<Vl!lliE"o:- Ba-via f:lt• de pe~o!:l 
;na ac:rearis; s!gutt• !n~onnries e)tllviio dOCII!c:!, ' 
0'0~ pe:lir. " na apo..c:>.t!ldotiJI, e ~ oo.~TO ec acha"" ' 
QC:n llce!lçn. E!" P'"~e:'~ do. iuoont~c:.,.DJ nooeeal~ll_<!e 
~ ll!:il B<!Cnl;sno, ""lie1tct n 3US nom~nÇ&~ a:: Sr. llllm&
tro <i<> lmperio, lombra::~do·llle do !l~l:lu do Sr. P i:!.t.o 

.Jitcmin. · ·. - · · -
O.Sa . Fl>1luttU. "" V~au :..,..E~ home::n ::nci~o .l!~ncst.o 

.. e! in~Uit;el'tc. 

O Sa . CaMbhuuPO:-E' nmadu nev&8gloriasda 
y.ovineill do f!l:i:uu, u oa dioti.Dp por llilU. c-&c 

· :u~odEJ'fl..io ' 
0 Sll. M.n.n"B~ C~:-Nio lhe ::~go a intelli~ 

Jtaaia, U:Jts 6 um plll"tiW;I> fte~;~tioo. 
(FJ~ "'ltiiV/. OUlt"OI ap4t'lu.) 

O Sa. C~<:~uâ. Ft~O:IUII.KD~ : - Tendo de retira:-mc 
~ tomar ass~llt<l ~CAma.--., ~ V:et·p!"...Sidcnte nllc 
jiod:a doinr do !lOfirM ~o.U. om b:~r~ç~ por!tJta à' .

1
. 

' l1tn ~ocrouuio. Pre-..Ueoend~-me· da.· OQ~~ que m1 
fS!Il d~c . notllool intcri:umu:1!e o Sr. J os6 Pin~ Mo· 
:mita, qnc occa~~ o legar de l'~ooan<l~r-:Uo.U da 
!i1zoodt: pt-nioe~ o.l, e q,n~ aceitBn<io cMr. nOIIlençl~ le:o 

· tun bom r.eni9t>; e mell:llo oacriêeia, ..-i~to como ·1ulano" 
~es que cxercio. lnc ~rio roeuo' Ollaro~ll!l. -

.Yalt<l c l':.g~ -i• pr~~cr&.~or-ti•clll, e AAlhm<l.o:·se Otl1 
Ouro·"Prelc U!%1 filho lMu, oq.;;.í<o b&.ch:orol.J.e <;.n~ ~ po
dia }ll::f4f UI~~~ O nc.:I·J:>~a,jdenU l:lOmOOII•O ~8!1: 116• 
olot<wa prcs•iio ae c.i::~b~ p.\"tO, nom p~dar o contrato 
de tk 11s drl , p•rquB Q Sr • .Pinto Moreira doclal:c;u ll_ll.e 
niOo -ro!taric ~o lu ;•r de prooural!or·!honl. 

Ca nobre~ depu.tldo• ~~~~ ::Jt~'ri11oír. de Mínsa ~ab8111 · 
:mui hc1Xl oue e:ru•= miütoà lugares .-go• dll proa:.o· 
:t-r, e ou d""<'jll•a que o ~u filh~ ~at..-eu&e a soe. O~<r· 
rcita Oltl alt;ua!. d-sl~ p;~, q,ne ficas! o m.~ia j)tO::.i• 
mo da ~ôrte, coxno, ,>O• e::templQ, no:f Juit dr. Fór••- ou!l 

__ ta:nhczu ~-soa; n:M oomo ea~ foilof!o p~t.cll<ildo pqr 
cut:oo, 1:li<o c U'lu:eti, ooQo poderia. t(!.}o 1eito. Pretcu•· 
diA o aobrc depu~ado 0110 cu IS\"lll!!6 o m~.u.esarllpt!lo M 
~to rio obrlg~~olo a :Nctta&ot ano:mQaçio d o vice-pN!i· 
<:on,et r.ctia dOma!in<lo eatoniamo.... -

V"cn;s:-Da Co.'•t0. 
O SP •. C:v:<n.a. Frc.:~num~ :-Foi uome::do :W.II·fér:nu 

dal~, tendo u neC!!!!l&rias hab\!ituções-
G Sa.. M.u:rnm~ C.us.Ns : - Nem eu cen' nlei.; •• 

. O Sn.. C to~ !LI. Fl~trEII\EDO : .o.. Sr.prel\idente, o nobre .. 
dv~ntad.o diGsC q_uG o 00~1110.\ ~;.ce -ptea1<lento era rlltl.ctot,e 
qu~ eitan domin..do pelo jui; do direito o Sr. C8.llcoa, 
:ct~mbro da "-'•omb:éa provineiQl, e ~1o St- Joilo Pinto, 
j!OU.. g.lal'O. Ora, p<ll'ga.nt.are• 1\0 ncl\ro deputad.: ee, 
~do mo.l.ioo, o nome11do p:eold®to do provinai.a. nl!o 

. ~j111la ter j tmto a si utn jwcotun\to ll& qusliih;,de 
® sou SE'~r~tnrio.~.. · 

O Sw.. M.,;s.~ncao O.u:r~s: - Ni>o, se:iliof, 
O :l11.. Cmoru. !i'JOU:t.aEDo:- E:ltilo fie\) 11gon !c· 

mendo ms.la ao noltn depu !.lido: veio qu& é mui aui:noao. 
:Pai. ou oonlcsao qu~, apez&r ÜEÍgtadnlldo em <llimto, 

aesejuai~ • ~n lado muito!b~ochueia &qul!ll1002l.llll-' 
w, a liU.'le& ~-~ç\ntlirai da um :M)oretari.o formadn em 
scie:toías jun~ica• e !ooissz •••• Como se h11V11ria V. Ex. 
nas questõc• do oo::~Sictc!:; e mni!os entras que •crg=l 
de um momeuto a ootro1 J i ,l\, poia, o nobH rill?ol.ado 
qua 113 o Sr. vioe-pre•i«hnte se oorv~ du RlnÍ~&de e ao 
pro•timodo St. PiA~o M"o.rcira, e 1Xlto1XlO do St. Canedo, 
CÇll:lo jurista, :não ll>e p6ie dabi proqir ds.nr lllguw,e 
:>11m resultu " menor :mspci\!1 ou CO!à~loaw oou~a o 
..eu .lx>m •~o•o para d~i::<a!' ·so l ovar pam uma r!JB<lçiO 
(opoiado•} ••• r.1a!a """""' flliníllral impettu ..... 

Sr. pM~idonlO. teubo r.u!o em dundat ds.aao oon· 
tiDuaa rcaeç;íGs fçi~-\6 ~~o-vic~-prmdente, o potao I!Ss&O 
vcnr 110 nobu d•pttt8Qo ~ue euuuuca a• a~oi:uei ; niio 
~ p~;~j...,J aue-o s~. ·'lemttJ"odadot .}o!UJ.uiro C=illo a 
to~ba !JnLtiéado. N~o pu<ieriio !Q,~ '~• oWla !at>eo~~ 
II>U do ~r . .Pinto Moreira. E11 tenho ~ui pro•u d;,o, 
Voulor clous trecho. de 'tllllft ~rta a~ :ir. Cãmillo o C\õtra 
do Sr • .Pinto !Io:-e!ra, em t\l.•po•ts t o q~;e lhe õi.--ig1 diu 
dcpoio de tQi::Jha cl:•g"da á cGrte; elliiS ~ oxprtesiio do 
seguinte :z:odo : 

< A~:uo o .. graaa~elttcebi:!leuto dacutaque V. Ex. 
diri!Po·mc em c!~'o ·do 2-l do eon'I)Dl.e, o que :~ncio!O 
sguardaTa. E.ti:no quo a~dutcm 1\ V. Ex. u <iotaa 
do :tetl;:s\ gtbmete, nõ.o s6 por r.o• pa~ 11"'" g-"e!ltla 
.io S'Oll •alta, a<>mo po,.oe Soa1n011 tra!lquiUon o O<ortol 
do oue Co)ovem fr.;:ct Nomoaçõeo .U. j11iua unmioi~ 
~u!'Í>le:>t.es •<> oc t?m·íoito p•ro. e>;~ iJIU'IÜoipio. de (h•;hê, 
o:ufe _ n e!l.h!lm do:o . pr\mci.l-os ::lO:nes.do~ qui= •~itar ; 
:nellas b.ol!l"e tAll~~ pl"lldll!l~ia, quo é lmpoMi~ol d&scc• 
b;:ir,I:les fclçio politios. E IWim eo t@".n ~id;, e~ . 
t.ocl~ <l mais, ~o6!vrll\e o• comclhos dll t. E:s.. ~i:l:la · 
11g:.ra ~ovados. • 

· U>14 Vo:t : -A .t .. ta1 

O Sa. CttJnu. FlGI7~tauo:-Adatc ·41dó~G de Ju• 
ubo t1e ltlt>1 : a letn é do rn~ho do ~r. Pinto Moreira, 
que ~ uob:-e• d•f'l'tadc (rlirigin4<>-ll 1101 o.tpv~o~ d1 
Jlinu1 1 fl/ftrwctntlo ($ c~,. I" ao S;-. Jl4rlinhc (,:~mpol) . 
·ao....,m couhocer bem. 

AI.c~s :$1ll. Drç.ç,-4Nfl :·-Não ~ necs·aar:o vr .. ... 
.O Sa.. 01r.'t:-l Fr~DSIUDo:-Aqaleatl&olltr•oarta 

do Sr. c.)ID.woudador Cslllill<J,"em datll de \8 cio Julho, · 
qus " e:s.pritne u;iro: -

< !t&::onbeoc ~m V. E::s.. a. nec9~sia •d~ de m•tch:o.:mot 
C01Xl pndenoin, e m~ ~·do t!e que della ~~~ tlO. te• 
·moo .àf .. tado; tot1i!o rne nRA nomt!llç6U e dtl:llta.&r. ~ 
. policit eega ido s.o propostas do~ 4 'gtl() ohef1, o 11"1 do 
g~~ard.v o~ie~>•os lu dos reopoocivoo c:om:z;":oda.u~$. • 

·O no bl"e depu~• do ptü:GUd~~ couteatt.t-me. q-:1udo r.t 
d~IKI9.:t' ::uts prir!leinl• nome•~~ e àe'l!t!A~<Ie(!>:r~l 
i!e pahoia, fdw nc prtno!pio de minhs. lldrú:nl•tr~çao, 
ncrihtun~ ~uei:or;>\ •e tinh• lenntaà.c por pa:rto doo hb~
raoa; LJU • oenti:.úo a in•iDtl: ; e :.hl ~~i a impno111" 
011de IC m~ nii.o I*de mca\tu quo hou~M•t uma o6 
roclGitay4o1 Í. O:J:o:!ePÇÕ.') cl.' o ao ap,PI!I'OCIID .ob:o .. ll~· 
ln5o.çt\:D plli"ll o Rio·PNtc ê Jtfcnnhó, ®mo if. dl&:HI• 

Consuron·· me o nolire d~pu\ad<) pelll ;rotioa ~ !l.aver 
cb. declAracio os motiY:hl pelot quae ot~~C .da!llltti.W. ex-
offi:ic os ·~tw poliei-u... . . . . . 

O SI\. M.<ll.-rlluo CAJil'ftt : -:a: C!lnte.:Jto o direito ds 
wet so:ll~Th&ntedecla:ruçiio. 

0 Sw.. Cu!<,AF'rGITMI\J:I>O:-li:outk.ejnaquom~
trJW& om que .e í llllda para Colltcatat !W<l dix?t-o; mil~ 
o m~a fim., ..,ili:torvs, qm1ndo u;im procedi, fot dlir = 
prova;outl.lcn~<iade que"' <içm!s~qc;.~ ~!16a;lltl· · 
tetlll..b&~n_l.:l'lel~publloo,~n~.~~Pm.~.!e.i'l'rt.do, 
a 'l.liG tnuo se ~ostuma. stmb:ur; o mosmo bf& om ~~· 
~ideraçiío estimula~: o brio c!:>s no voa Do::loaao~, 68tl«
ll:l*tiaan:lo a :onolucts do• dami~ioa, fos181ll do quo · 
po~tiaa foesem; uns ~ outrO$ poll:iio aer mio~. E' v~ 
dl>de q_u~ " :nobre dopn~do como qac <m~uno quo o:s 
llllsnteo aiili impeo~uois. 

... . N~lllllili ._-liberaes t' 11 COU&!I(VadOtee; UO tntn!tanto 
atee, u opiniií,o do nc~ deputliii'l, ~o~ mo da regra 
QIJQioinoo, ebrlo3, eatollio:llltiUI.os: ·monoree, e~, et~. ; 
mB3 note 11 ~que g.u!llldo 110 . tr-.\~11 <l\01 libuae• a 
illlilbaeec:illla fol~omtsW., i. esce~o da 'Qill on outro 
qlll! o nobre deputado 110'con ~alpl.oo, &qtte pod8rla !Jil-lo 
&l)lll quo 9n ~acl)O>I"', pot~l!o Dlio 1011 "Caclioo1 e a: propoa'
~ tutotmaç5e~ Jlilo.ti'II:Am r. ce..-tidllo ele Ldad.e, nem d.o 
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molettia. Nom~i a miüto& .lioorae~, e tenho a p&niHIAíWI 
à ullo ter errado; >nu a r .. polto doo crinoervadorea 1110 
llli po-tina o honrado membro aollon tan:oa clafoõ:t<n •••• 

o ~ ... M.u.n~u• c.X10. d' 1!.:11 ept>tte. 
o s~. COIBIU F.e~oonas»O :-Nio, Dão ~ao ••sim: 

aru!o ~por qut)COIDO diz o .bom Furci.-a: 

• D. CODdiçlio blm!llllS li nio ~ tr:lv .. 
• No. nc»8Ca proprio8 olho~, noa rul:.eiot 
• .<.reew !BV'OS no:; pareco111 ~ .. va&. • 

Asors jó. Dlio estou tão proatLico. co >no 111e ohamou o 
nobre ciepu~<!o, ji repilo ve=s. iiH•ador.) 
Onob~ ~eputado~n;eGde:. ouo en lhe haria feitol1D!a 

lllu~iio mallgu"' quaudo f&1Jêi u~ Síõttuuo da tabula, 
deixandq ent..-el4: qne elie me tir.hil. pedíd:> alg-.an& · 
_OPU.!a..... . 

O S ... MAaTrl<VO C.u<POI d~ ~- apar-o. 
O s ... c~'! .. Ftr.~~·~:- Como o uob:e·deputftdo 

11:1t;mde qo~ •hc dU:g< 1Ulla alhaiic, ~ampre d<clarar 
m:I.>;'.UtDA vez, OOtllo]á o ~ sm ai'~.e;, qo.o nsnh= 
peàic:o me fez. 

O Sa. !II..an.\110 Cu:POi:.:..Entimo mcito qÚ& V. E,;. 
to ~Xpli.;uo """im, P'JrJ M a S1ll\ ~ot1!egor!t\ d~ S..tnroo 
c::o Jlll.l'e"io. poder·!O trudwr da JI:odo 'l entet!de~~c qu' 
c:1 ~~ur..-a notc t-::çv•• q~;c bavin pe,iào .... , 

O Sa. (.;o:-BJ\. Frççcnu:uo ~-N~~tt, !lh:~olot9-mecto I1iio; 
~ai111 ~mo ncnbo.\II pedido u;~ fc:< o nobre •le;>utf.do o 
:lt. Oetoni, qne nos on•e. ~ii.o mo S1.crão fdido a!gmn: 
esta é a verdaia. ·· 

0 Sa. OT'Nr.t :-N~c QU t>o.ilil pêdi.r, ~~n<io V. Ex. 
delego.~ o <lo go.bicet& d.o 2 da M l<fÇO. · 

O Slt. C~D.l F"~tacDO ' ·-O uobt'O daputa~o a 
q'l!em ~bn 11 ~cura de r.:oponnet quiz explorar uai• 
mmana phr.:a~ Ln.,~te o popubr de quo ClO eerri pnr• 
inaio~r X bit a ao OO!nmnnieA~iío p ' l'B o Ouro·Prero, ds 
0:1~ elixiR en, e nit><i~ dtgo, qõl~ o, Minoiroa ~oget!l oomG 
o d:•bo cia cnu. Ei.o por-Itt& e<>meo3i o mau oli!CUT-50 di
•!Ddo q;:o :> ncb"' dcpt~tado veio o.o combate oom c.u• 
111ç:io !Not\. Ni.Dgu~m di r~ ~ue eu the "mttor inro•çho 
de o!mlder o• :l!intf.ro1 p.,r lioclarar uma verdade osbida 
pol :Odoa. i~to ó, quo >ómeute. por fo!'9a de neoc»id~da 
urgeotl~~ima (, .;u~ v~o UG Oa.ro Pwio, qu11n~o á ce:to 
!ll!e quR:n todu aa !'I~., o9mmoNiS.C.J c{~ pro•ioo-it> .;~ 
MlllU t!lo 011r1 o R1o dd Jcuur.10, çMa s. Pa:l!o, ~=amo 
p:o..-a a B~h:n O u~bra depu~aclo, ~ia, '!ia at:endeu 
P:lt'~ o g&unico NlD.~1do iia m!.D.h< phr"-"'· . 

O Sa !1dT•Rito Cu:t>ot:- Muitos '1'~0 r.o Cnro•. 
Plato at~ pu• po&otrio. 

O Sa. C~11~ ii'IG~tli~DO : -Só ,.so aqa~e>l quo 
Wm ntx-.s!!·-d ~ô.tr: =t:itKl, coltã:Jt por õX'3m~!o , as C.Qpu .. 
tsdo~ pll)~!r.aiae,. !'elll!n o ::tobro deputs:lo por 'rtlutara 
quo pó lia acha: n min• qu9 OZ:t>IOroCI nlg:unu b<lta qu~ 
me aos.noetc o odloeo ~ 

., 
1 
1-

OS~:. MAI\':'::Na:~ C.t.!l.a. : - N:lo liva 0011 illtuçl\o. 
O S11. Cu~ a.. Frcc&ri\EII3: · - Uae! d.~ Gin\ pl:r"~e !ri· 

vial, 1:1110 u~~a~•••a: e lllo>9gQ~"" ~obra da"puta® que J 
JllngQQI]l e.t .. na. o dneja !Dll.i· ... rr~peti<is.<Ll da cidaaa ·I 
àJ OllN·fulc d.o :;:10 oa; -,uizora que to<io• oa Mindroa 
!oa= t\ capital de !!a p:'Ovlnc:a, para roanit:Ul-!a ..... 

O Sa. MaTt~:ao C uNs;-MuitA gentovai l' m~mo · 
p~~rn conVal~ncer. 

O s ... Cu•n FcGu&li\EDo :-.M~ eu fui lã oon~al<:t· 
oor .... O nobre <lepubno nii<l esnmou i:uo! Como quo 
estoll dn•illando ;.o duvido, porqae~s sue 'I.U!ilidadc_do ... 
madico â~1-i1: o mc~:.llobre collega Soar routentll por roa 
t~r sido tilQ p!Opioio o clima àc ona terrOõ, pri11oiplll·• 
Il!mt-3 porq::~ ~ mio h o. sauda m9rooe~ lll!lito ouldo.do Bó 
neobre clci_>ut.'\d.o, qno.nio leu 11 noticia da nomeação clG . I 
pNSidonta de Minu. lnMizm!l!ltl! ob9orvo agorc quo o 
llobre depntAd., om lagar_ do fazer votos p~Jo meu com • 
ploto reuabo!ocim~ntc , jl:u'I!Cil quon~t emhArgl\·lo, pois · 
om h:g •r de ~~ sppli~ar %lltcftdio& a~aalopti~e, viii-mo 
Ur.lf!::Udo o-o:u dn1tloos, qu~ 8~0 ile oorto OOU&ta·!nd!- · 
C~~ &la p:or& '\UOIU IIOQOe&l~ dol tlt!=·~llilü8, do ll)pcx!SO 
o pu C!o ~pirltD. {llllacl<ll.lAIIXIlil~·!De, pc;,, oJ ~bt!l 
llçc.tado; quo tanto ~;o•tel ao cU c::~ ~o elo 11111 'bell8 
!li:Ofmaia, qao aO oaliSall ml!l IDI~08111 co fllrii'O :~Co 

l'Ol~r pua_o meio 4ellll2 povo e:ceUente,e mui Jlincen. 
(AJio\odOI,) ' · · . · 

0Sa.MA1Trrnlo-C~1'0t·:-Deost~oa!imqll0 V.K~ 
'I'Olto oomo g~"ru.'dor ela pr~nuclü. 

O Sa. Ca:rdúc"A.J>o: - Eu oom~ D.io sou.exo111Jl-. 
..Uta, e aprooio o m~ito, ileclsre que -o;!oa nti!feite, e 
dseejo qne volt.&. · , 

Ot Su. Brul.,-.u, :S.Ili~P,;) D.L Loz, Lott c .... .,; s FU.
UI&A DA VlEI•a :-NóB ip\meu~ C.t&>:IO! B:llbfeitos. · 

O Sa. C~~ICU Fr;.,..runo:- E; pQ~ qu~ o não coa.· 
•in t a •. . o P~bre dopa.tsdo a q:lom. resp-ondo •. Tomaõldo 
elle l>al"~ . &a 111ll:l ma.-úlll~ d9 milmlíd$clc, que profari 
'l~llld• fl>J.!a.-a e:u Pas.os, di""" q,u& nooroçosria ~t. o 
cnll!e s :\tltotidadc que dt.' e 11oxilio "um r~o o ao ia 1110 
Jury l:'iopolld•r por "'"s crlm~,. • 

Declstei ao aob_re C:eputedo quonii.o quiz f~~r·lh~ 
al!usil:> nlg~ma, ]ulpndo o cauaz Õ.!! )8t 11rot~ctor da · 
~cosua. E poiJ :!:ia tinha riec~i<!,{o 'do bzet re
Prt~ali,. l\Jas YII'JlOO M qoe t:npox~ c P' I'D i cRmua 
mcun um liiome:J.:o ele pacie~~cia . Por oC~Il!li.ilo do •ury 
eq>eNvo.·"" q·"o hou'l'a•em .ns Bag•gem aetloo cll;tnr. 
bioa. ::;. Ex. o Sr. ex mi.ni•tro da juotiç• .-~r.m"'!!t':l• 
d~l1 · lll0 m.lli>C O mmto qnt 19n;:a.sro ?&\':1 !lli minhas 
-ri~tse ; o ~m vtrar:.--b ?~t.rei en tar o d"errA.tn~o:=.to àt 
•::~cgu~. Nio fiz mais do GU~ \Cr cuida::o pYa ClliO o&. 
C&.cc~o n~? f,,~t-a sar victitoa ~~ ic:b'igu1 o virlg&.:~çaa, 
por occa~lt\.CJ C.FJ rr:;~m!:l1u.r ~~ JUty. 

O ~n. . ~I.\B I'J.'\!lo C.\'l~~s~ -M;::d:on u:n õ.~~ .. 
m91l.to ~pera -lo e:o C!ltni!obo o co::<!ci-lo> com todo o 

.. pro.>tigio. .. . . · · .. . 
O Su. Cumi.' F'JcOEIUDa: - o ~obro deputado csti 

_ engaoado. Dot"mi~ei qu~ - o desta:amen:o quo o~t!l•ll 
. em um do>s p~·tl:<>• dn cc~rca <b P.rnnaby b~ f""'o par'* 
a B.sg1gem ~.,m àe cst.g.r proocn-:.o an c:tea~U\..o da ma. .. 
ui~o ~o j "'Y: f"i umo. m~da do gr""'d~ prud=noUI. O 
dt;;St.'\O<'IU:!nlo. ::i'? fo\ neomp~tlhand.? a u Sr~ Cw.a1ttlo; 
e&hva, como J-' di.;>~. <m nw ~"to da colllnro.' on<!G 
~~t':l~&vc ca:a:; e da~\i &1Jtg:.:.h,. 4e~\1ttd::; a d?t~mina .. 
~' 1100 para <I ~.r pro.o;;:o ao Sr. t;a:;odo e '-"';:5: a:~o 
sea• c:-troc:os, mW< r.-ra 6C!Il' b ~rJ$n., àc jo.l~:. <b 
clirtito pl'll>ic!.ent& do tnl>uucü, o Sr. Piuto. !>ortt>. Kst-. 
J)rovid~nciál; · Q.ll~ . muito o ll.luito aptovtit~rio, fatio . 
<bw poblico.m~.:1t•, o Mé p:1hlio6W ::!~ folba official dB 
Mir.as e no J~rn:sL da CcnmJlt,.r.i., Ca côrto. 

Ora, •o i»to é , m•u• ~ho1'05, o qne a nto'bM :!llp11ta.l.o 
oltama aco:oçonr o erim•, ·~., o••:nflm ~:I.~ nio t-;nbo~a.e 
rot[!O~der a •c:-co\h•nlG argci~:.O '~poioloz . ) N<\o f~ tll.
eic.D.Rção "lgumn "r.•s;el'il' C.D~ lrQI::litr,, do ~:ccçno. 

Denfio •o nobre d~putaoio qt:.a mestra utn prttidonl& 
qiiJI m:Wo do quo •u ptoc-unaio panlt o orill!o ~~<m illl· . 
pcrt.r·ee eot:~ >1• poteoc.ia• IOCM3 . ..• 

O C a. M.:~.Tr•ao C U'N~ : - ü!GnOf ::cJ:•• :-coaaii!cl. 
O Sa. CnuA f•oc:stAJ:t'O! - .R•• .'.bg61i!l <! 01:1 Pc:

xmnucco foi tlllll?~~·•• o mou prOOOJdia~onto (Apol·><l<l•.} 
O Sa . Es••CIIUHlo: - A;>oillc!.o; e dh to tvm ddo 

IOlli?I'O prov~• •m tocin• u ~~.u radm!niatra~. 

O ~li.. M~!t.,:,:\no C.'Jil'os' ...:..NiiQ {oi aulm um M~.-
0 SI\~ C'i~<ll~ Ftc~"'"~J>n : - N~ste case do Sr. Ct~· 

ncd.o a6mento ~ · 
· O Sa. MAil'l'l!luo C~s: ;..;. Sim,-scnhor, v. Ex. o · 
s;bso!vcn ant,cs do julgamento. 

O Sa. Cnr.:;u F rGtJEIIIEDO: - Comu "rusim t 
O Sa, Mo~.a il!IIÍO CAnos: - Dco. to<:.; !.' pr-stig\0 " 

l:Olll'nG " nm crilliÍl\~ ma::da11ao qno um dest~-> 
·- :nlcompr~nha•so, 11am -•o-ap~ilt•:-·ao jnry ns.-im..pro-. -

t~gid,Q. 

O S!\. C~r.~n FiouEn:.xco: - J §, disse que Ul'iols. liz e 
M pcito do Sr. C~colo aeniio.t evitar que foSic iii>ultsdo, 
OfÍLar a::l' fovao viotirnado... Niio :rseo=onõ.ci a •na 
nb!!olviÇi.a. Se o noÕ!\l depn~do e:ttende quo intol'feri 
l)O jl:Jscunentc, declare-o ootno.... · 

O 811.. M.Ll\'tt!'!no CAIPos ; - N~o digo is~o. 
O Sa. 01:'1!\U. Fc~V&ta:.;»o : - Eo.tiío mn~alOII de 

&!J8umpt.>• O uobro dsputa<io dieoo ane o• moas s~tos e&
tavilo d5 perfeito .. Q~rdo <!Oal .. mto::ç:u> qaa tinha o 
goverAo illl'parlal de clisnolve.~ 11 camara do~ do~utadoe, · 
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:JA observei ao nobre deputado que em relação a Minas 
$factos pro vão o contrario ; por-l_uauto, se acaso a mi-
11ha nomeação paru presidente daquella província tiYessa 
~ mir!! a disRo!ução dii camaro. quatriennal, eu deveria 
lr arm>1do de elmo e capacete, . de lança em riste, e não 
1t11lotndinario e cabisb~ixo {riJadas), levando sómente paz 
a ooncor>lia; e tanto assim que o honrado-msm bro não pó i e 
:apresentar acto algum meu que sip;niB.caRse a intenção 
'/,Us empresta ao gabinete de 2 de Março; v& se, pois, que 
li sua censura não passa de pura declamação. De novo 
ileclaro que não preparei o campo para esse fim, nunca 
:acraditei nos boato• de dissolução; e assim o dizia a 
muita gent-e em Ouro -Preto. · 

O Sa OrroNl:- V. Ex. ha de agora rasgar o véo das 
oonfidencis es? . · 

O Sa. CUNHA FIGUBJD.EDO : - O n r,b re deputado fez 
:aqui menção de um correio que levou 86 oflicics não sei 
_111m1 onde. --

0 Sa. MARTINJio CAnPos : -Para a Bag)gem ou Pa
trooinio. 

O Sa . Cu"H-~ FIGUEIREDo: -Ahl sim: talvez levasse 
;nais disso (ri sa da• ), mmto me.is disso. Eu contarei esse 
caro celeb re. Em outra par te j:í di.ese que n \io fiz no
meaçiío pam Bsgagem Patrocínio e senãe nas proximi 
dades das el6içõe;; de juizes mu~ici paas. Nessa occanii'io 
~e expedirão t>tulos e oflioios de nomeações de snpplentea 
de ju' zas n:mni<lipaes, d~lag11dos e euhdeleg!l1os de po
l icia, s asai ro fui uma mala immsnsa de officios para a 
:;s·agagsm. O que ba da admi~ar L •• Só quem não tem 
IIOtJcia do expediente de Minas. (Apoiad~s ) P~:ra que ir 
~diant~ ? 

O Sa . MARTIIIHO CAMPos : -Entretanto não fez in
'fersão ns provin<ia I 

O Sa . CmnA FIGUEIREDO:- O nobre deputado apre
lle!l t 'JU aqui uma c~rta, procurendo com el!11. provar a 
}ntenção do chefe ds policia de Minus de proceder a uma 
Tr.ncç!ln uos lugares de polícía de Pí t.anguy ; eu disse ao 
n ob: ~ deputado qua m •pendia o meu juiz.J a re~Feito dessa 
notiOu>, desde que ella presuppunha a demissão do dele
gado de p~liuia o Sr. Dr. Fradel'ico ; porque o digno 
clu fe de polioi2 ficou mui certo do coccsito que me me. 
:r~cia aquelle delegado, cuja nomeação h i muito do msu 
ngrv.do; f ui eu quem a lembrei; e niio me c~ns ta de 
faeto algum que possa alterar o juizo que formei da 
!ntelligencia e rectidão do mesmo delegado. Quando 
:!20m€ei-o sabia que era libero!; escrevi-ih e, e elle res 
poadeu de t al modo qu~ me sntisfez baõtante. Não irei 
s vnnte . 

O n obra deputado p3à.e tnmbem no seu requerimento 
mformaçõe• a respeito de presos qua eotão trabalhando 
~m obros publicas. 

O Sn. MARTillno C.urPos :-E qu9 não farão corrc1em-
:nad o~ f, prü ão com t rabalho. . 

O Sa . C'u:<HA FrGUEIREno:-Ddclnro que voto pelo 
requerimen~o, e desde já d.;vo dizer ao nobre deputado 
qne se essea preoos no Ouro-Prato estão t r. abalb.ando 
:nas obr88 publioas, não é co:m inftacçi\o das leis e do ra
gnlamP.uto, porque a nli:o autorisei. Recommend':li ao 
chef rl de polida qae maodas8e t rabalhar no oa.lçsmento 
da cidai e, e em outras obms publi r;as, oa pre;o3 que es
tivessem no Ci!SO de prestar esse setviço : e pe.rsnaJo-me 
ele que o chefe de policia não teria eJtOrbitado. 

O Sn. MARTINHO C.uiPOS:- Todos que eatavãJJ na 
s:ad @~ d.::~ Ouro-Pr~to. 

O Sa . Cu,.;~u FIGUEIREDO :-Póde ser bem que haja 
algnna que nao estan.lo condemnados ! prioão com tra
ball:\o t.e~hão--se offeracido, mediante alguma pequena 
:l'atnbuiçao, p>ra trabalharem, julgando assim ficarem 
!Dais fali_zes do que estando retidos n11 prisão, soffrendo 
todos os Incommodos da uma cadê.\ a topetada de presos, 
6 sem os com modos neoossarios para poderem respirar, 
:mórmente agora que se aoha em grandes concertos. 

O. S~- MA.RTiliHo CAYPOS: - Assim o presidente da 
proVJaCia póde commutnr a sentença de prisão simples 
2D1 prisão com trabalho. 

O ~n- - Cm11~1A. l!'JGUE!Bl!!DO .:-Não foi isso que mandei 
fazer. tenho Já dito qual fo1 a minha ordam · o que se 
lll!tâ fazendo não sei; b~eve sabê -lo-ha o nobre depntado. 

.I 

O Sa . LUiz CARLos : -Faz -se isto aqui na eôr" ~
elles preferem isto. 

O Sa . M.t.aTJ!IBo CAMPOS:- E' um poder sggravador 
da seot~nça, ou entiio a sentença de condijmDaçiío ã. 
prisão simples é tão horrorosa qne se prefere a ~i~i-& 
com trabalho. 

O Sa, CurmA FtGUBIREDo: -0 nobro deputado, que
rendo _sempre aonfõrir a minha aJministração com a d& 
Sr. Pires da Motta .... 

O Sa. MAliTJ~no C~o:~~?os : -Não comparei. 

O Sa . CuNHA FIGUEIREDO:-.... disse que squelle digao 
administrador restaurou a• finanças da provincia; 11· 
nobre deputado não faz m~is do qoe e.companbar~me 
nos appl11u ~os que com razão dediq uei ao Sr. con~el~ 
Pires da Motta nos meus r sls ton os e nos offictoR qu-e 
d irigi ao go verno geral, no mom.ento em que entrava 
na adminis ,ração daqudla pro •mcta- Se no est u i o com
parat.i vo que o nobre deputa.do ha feito não te~ outrct 
íim senão provar que nada fiz, o seu t1·abalb.o n!o tem 
merito algum; porque confesso que nada fi ~, nao pro: 
movi os b<~ns de que ella é credora; todavia procure1 
fazer quan to em mim estava (ap oiadGs ); não dor~ i , 
não fu i di vertir- me nas Aguas VIrt uosas, como aqu1 se 
pro~~:nostic;ou; fi z o que huma~ament~ ~e sra pm e~vel 
f azer no ponno tempo qus esttve em Mmas .. (Muot~s 
apoiado: .) Leia o ~obre deput.do o rue~ relnt-or 10, ~ v: rá 
que n ::io ms a~het estranho aos negocias da provinCu! .. 
(-"poiador . ) 

O Sa. Cauz MActuDo : - Para o pouco tempo em que 
e: teve, fez muito. 

O Sa. F.t:nREIIU DA VEIGA E cr r nos SIIS. DE PUTADOS 
DE M111.~S :- apo :udo. 

O Sn Cu~ nA FIGUEIREDo:- O . q_m tivesse feito sorin 
apeaas u ma got t » d'Hgna lsnçada !lO g rp.r.de Oce» no. 

Q11anto ,í, comtru ·:ção d~ cRsa p:. ra a éXpo>ição pro
vincial , esta idés mineira j -i. tinha sido con?er tida em 
lei , VOtandO- >$ algum a Ccnsigner;f. o para este DIDo 

A ae.m ara mnnic•pul no seu patriot ismo qniz t ratar 
de lavar a e.ffeito esta obre.; pedto o meu au xilio; e eu , 
dei:s: ~ndo - me Rrraat.nr por um peaMmeuto tão u til come 
genucso, n&o !iz mais do que a •Ju <lir ao re:~l r; mo da ca-
mera ruu aicipal do Ouro .. Pt,. to , Cúb l•indo com uma carta 
particular , e não o0m um offi cio , a solicitnçâo que olla 
dirip;ira a t odas <B carna;·as munioi pae~ d" província, 
convida ndo-as pRra ccs dj nvarem uma obra commum , 
de p~triotismo comrnum. Nãomer. rrcp~ndo d ,; o ter f-ito. 

O Sn . MAR"<JNRO CAYPos: - Devia ter pfdido nnto 
risllção em lei para isso, e não deJretar debpeza para qua 
niio estav!l autorisado. 

O Sn. CuNHA FJGuemEno: ~Não decretei despe:r.n 
para que não e~ tava antorisailo , Repito que a lei do 
orçamento vi~~;ente dava-me facilidade para o qn·3 man 
dei fazer; começr1r a obr11, aproveitando o estaçíi.o pro· 
pria, com 0s recursos d(l orçarn~nt.o, que de vem ser in · 
demnisúdos pelo producto da m b;cripção voluutaria, 
qne felizmente es ~á se.ndo re• lhada, poq ue as oemaras 
vão correRpondendo á fá que t ldos t inhamos de q u~ ellas 
não voltarião o rosto a quem invocava a sua pres timoEs 
coa djuvação · Apoia1o<.) _ 

Sr. preside o \e , vou concluir: não estranho que o 
nobre deputado continue tenaz em fs.zer-me opp.osiç&o, 
deixando ao mesmo tempo em santa paz os pr~s1 dentes 
d• s outras províncias ; não ad mira isso, porqns o nob~• 
deputado é mineiro, pretende um circulo n a. suu pr!l
vincia, mas é seatario do &ygtama do exclua! vtsmo, n t>o 
admitte contemporisação, e tem o pre s~ntimeuto ~e que 
não poderei executar o »eu plano ao ge1to ~ o seu paiadar. 
Deseja, poi•, dar-me successor N iio serei eu que oppo
nha embargos á sua -vontade, vont11de que se to~n?u 
temi vel d :sde que elle aesumio a posição de nltrammia
teriel ( risad<u ) ; é o chefe oomm um dos tres grupos. 
politicos da camara, é o meu chde, e ~o~s< qnente-
mente o sua vontade tem uma preponderauc1a 1mmenaa; 
não aon ma>& do que minia~erialista, elle é - nhra. 
Mas devo declarar -lhe fr •n'lamente que nunca pro
curei e nunca me ~ f ~rrei a empregog de b !ta reg · 
ponsabilidade; se alguns tenho exercido, epezar da 
minha incapacidade (••11? apoioào1), não é sem algum 
saoriiicio de _meua interesses paniculares; o :aão sou. 
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·eonduzi.ao por ontro Jlloti~o que Dlo ·~· o ae lli'lo querer 
roenaa. T•IJ:<e ao aoniço da me~~ palz, pagar um tributo 
de J!rati<li!o e !tomenag&m •11.u~m me llO~UC& oom au~ 
confiou.ça. V~, port1111to1 o llollre dePll~da qu11 !lefttl! a&• 
8umpto nlio p:~~•o tom~r po~ mtlllhetcoometro a 3D& 
'fOnad.s,o .eu quenr; olho p&f_! 111&11 alõo16 do mal& alto 
quG hei de receber 111 orde111. Fiquo, p::Mo, o aobre de· 
puta~o ~rto que, em qualq'tlft Dimlm1tAncia, nllo dei· 
~·~ de 011~ !10 lllell ~·\o c!t honra, ulo tsm11ndo op~o
tlço.<~, ne:n 11 dlQcm&gllo elo quem q'IIU q110 !141ja. (Apolakl; 
muito ~~;, mu€~o btm } 

(O. o~~rlor ó comprlm~ntado ,~, 1111111~• Sr~. d~f·~lacl,., 
t1!1rt os 1u""' <llgunt Sr~, dt,:~tttd~t por J! i na• ) 

A di•clllJO~o fica 2ciiada pela h~n~. 

D~~a a ordem <b d41, levuta·~ :~. ~•ito '!& qc.atl'o 
horas da mil&. 

Ao moio ·dia, !e!t:n;. chamada, acb5o. se pro~~:~~ o~ 
Sre. vi,conda de Cam:l=ag!be. P~~etra l'inlo, Vie:u. d9 
~iha, C:.l:.:-:::.::.s, Sal.atbíe!, Ln!Il~P:~. Jr.r~ B)ni!ado, 
.Rot!rigo Sdvo. N~biss, Co~los <i:\ Lux. B1,clil1o~, 
Gnt"Tf..O; J Mstin~eÜ"n , L~anrh~ B!!~rrn, Br~ta~t, Mello 
Frsc.c(">~ FJ~u.ry, L~ss:a, Augt:~3tO l!b.IS:vc .. , Fialbot ·s!
qu~i:ra Mca~e', Cu::~ h" Figuol!'~~o, I.\111 ~Doar te, Pereira 
da Silva, Tiberio, FH d .. Carnlto. P•o1 do Mon~onça, 
GAAp>rillc, :531~~!:-bl. M:ir'.n11t>, L~:.f: c~~lcs, Fnue:o, 
Dbnim .F,·nueü;co, E'Mul• Fon_oeo•, PereirA fra11~, 
Bolio.· l'ti!tO tl.o Ca1Xlpo$, Fl~lloU' de Mello, Crnz Mn• 
chr.~o, Epnmino::>dM, Sil•l\ N~noo. lln.crra. Cav.Ucaati, 
Alm~;r.,. Pereira, C. Mndt.roira, ll~;p!:.ol8.. R·.boiro d.1 
!..:u, P<d:'l!i""• M:~r~lnho Campca, T~!x>!rjl.Jucbr, ~tm
.l•min, bar~ do M9n~, P~~l• So~nto1 ft Psranho•-

FAlt& OO!Il pnrticlp•çi!::l OA Sn. a ~:n• Ccrq:o~i:-a, 
oon~o de B•~l"!ndy 1 Villala Tual'l~ , L.c!tilo da Cu· 
nha , Bcn,., bui1o da B~ll•· Ya11, i!.~ gelo do Aroarnl 
e Mnncol Fcrolllldel. 

O S& .. Pn~srn""T~ dcclAI'E~.ll!to h~'er 1~01!o uor fnl~ 
<l.e numero l•gal. • 

Se~,;üo em 19 lll' AJJo.to. 

r&il'ILlEWCI ... :PO la~ V ICil~DI itJ: C~·l·A.Ç'~l!~. 

St:tJI .UJ.alO.-Exp~dáatlt~.-:.~oflo .la Jnf{i,l IO~d~<Í t'it'~'(J ez~ 
t:nm,e-coron•l L. 1~ Go~çc!v,..-Cilntralo c~m ~ t"il
c:nck <f< B""~""'nc fl~N (4L'rGr QJ m;t~~:, clt corr~o ck 
p•d•<l nn Son•C.~Clllr-~~~~·-
di.•:tido1.- E'eíra·, ~' Afír.a1-01rau (L• distdcro:.
Eili~o d• PtrnarnbuCIJ ("' dulnclO) -Ordem do clit>. 
-P•dióo 4• •'n{orrr-<'ÇC~I.-DiiCIII'•O• !iot s,.s, G rupar<· 
no, s,~i!o lc~~to, Ti~mo • F<'l'llllr.d~• ~ c~'Ttha, 

· A's c::lZe !i~ras e tr!lll q'!i~~.rto; de. mallhl1, !eíta a oh~· 
mans, e achando· se {'r<l!e=tc~~ os Sn. vi!«lndo ele ca. 
marngibü, Peroir11 Picto, Vieira da Sllu, Co.lru:"!1~, 
Villel~ Tn'l'1lr!O•, Sal•.thiol, l'o.nnbo&, J, do .Alenau', 
Saldo.uhlo Marlnh<>, DIUltao, Tdilleira Junior, Joo6 BJ· 
Pifacio, IM*<, Rodrigo Süv.,, ~'etrein da Voiga, J. 
Mad~eka, Luiz Catlca, E;peridino, Paula Fo!!aeca, 
Virillt:!, Amuo <b. Sllv~, Figuei!l> da MeU(>, Limo 
Dp~rta, l'e<lN Mo~iz, Lima e :SihB, Fi•lllo, G~spa· 
~Uio, Bandeira ~e Mello, .BarooliM, Pinto i!~ C.::wn· 
poa, Mall.o Franco , Junqneira, Alm~ii!s p.,..;~ , 
M&rtim Franci:K:o, Ccm~.l dol 0Uveir1>, Sil<aira Lol:o, 
E!ltOO..s · d.t Cunha, Paea Barreto, A.ug;>sto ChnVM, 
l'arnnag':li, Sllviuo Cualc&nU, Eopincls, Pao& do 
llfmd;>.nfS11 BesQITa Cavslo~nti, :Fi~ary, <'erciro. da Sll· 
"a, -Yag&a!ibe, .A.-auja L!wa, F•!i: dn CUDb'l, Sil~ 
Nunm:, w'lidro Bezerra,. ~o do ltfaoe<lo, Tibetio, 
ti;paminm1dAI, Fert'CÚ'Q. lmg&, 'B31ldiio. Fiel de CitVIil• 
lho, ::H!;tuein M$C.de3, Silv~ir11 da Moita, Peat'eim, 
C11rl011 o;& Lus, Pmrir11. Fra::co, Fcrii4!1Piu d.r. Cuuho, 
1.1. ~~lllcina, l'48!lo .B.~o, C. Ott~Zli ' Ribeiro dJo. l..u:, 
't~bn1<!.11 -lio. . 

TOMO JV 

l 
I 

CoropsYe<:em ilepois oo Srs. Patlla Sete., P111l!8o 4e · 
Souz&, Coiltl\ Pinto, Car-.tlho Reis, N'blu, s.,~o Lo
b~to, ~enj&min, Sooza Mendat, Diogo Velha/. Curllo. 
Cal'lll!1ro da Cun1Ja., Afa~il e·M!llo, PiDto L ma, Nq• 
nes GoDçolves, F. OctiiVJ.ano; B r<!t!ID, Cru: )l~e~o. 
Fo.naeoa Via~UJn, Cunhe. Figneirec!o, Fllutto, Couto. 
Ta,,.l'f& Blllr<o•, Bello, Tone•-Homem, Ottoul • Cuar. 

F•ltiic com parti.'oipação cs Sro. Gama C~quelrt. 
COlldo <!e B!epcndy, bariio dA Bolls-Vutt. Ht'Tta, Leitl() 
d~ Cunhs, Lar::<cgo, Ang•\•J do Amarnl, Mt.ucel !"r:r
lllllld;;s e Catlleiro .do Mendonçn.. 

IJ!. 50 ~ appMV&-~<: IL S<l:a_ d~ IUl!çes<!.eat.e, 
0 ~!\· l' S~cl!.E.ÚB.IO di 000.~ do =epte 

~PF.PIE:\~• 

Um o.ffic~o a, rci~.iderio doimp~..o, uni;;;w.do u ac::tr.• 
dau eleições do oleil.o~s das p~rcohillll qu9 compoem 01 
~u~g<o• de Psp&ry e S. B•::no, por~e:~cenw E. provincia 
d_o Rio·Grat~ a e do Ncno, bem êomo O! oioen.n::tmto' WIL• 
ti vos à s !::esmw; cleiÇI)()~.-A' commiuiio d• podet!IS. 

Ot1tro do me&mo ·minisl<>rio, =ct~cnilo a oopla da 
'!,~ta .• da a~nraçii? ~er~ol do,s ~u gim llGi\?T~N <lo 1· 
Ul>t!'le!o dn pronnao. do S. P~nlo, u ~l•.lÇ'oil da 'Cli! 
dcpatado po~a preeno!>liileDto às v1g1:. ql!e le don. pc~ 
ter ~ido n~mondo mini~trc ~ 1acretario c:o :S:ttado clct 
n~gocios de~ m~rii>ha o con<elbeiro ,T<>oé Benií.!IQ.lo df 
Andt&de. c-Sllov:a.-;..' m~ms C.I.H~l:ni":itio. 

Dons do mc::mo miuillkrio, enviauCo <ilt a.<:ta• dOA oo] .. 
·l~f(ics cloiro:: 6CJ! ~ a da .•pur.çao g-Jl'lll <lOJ : Y~\01 do lj• 
dis::ridv d<1 provincl!l à~ ?em~:nbl!CQ1 !la elfiç~o de Ulõl 
d~pat.ado a qt10 alli &e pr0~rl~u !)o r• pmnehcr ' ,.,a 
a_uo tr.Ta log•r em con•eqneüci• do ~r mostt1do o cugo 
<1e cinietro I! ••o teta rio de e•tndo dot negc-eloo d1 a~t:l· 
cnhura. commcrcio e obraJ pubUeu. o c:cu•clho\ro h· 
:ocio Cr,clho tl.~ S~ c Albaq,n~:tq,c.o.-A.' ;:o~tna c=• 
mi.a~fic. 

Ontro ~o mc•m~ mir.ht.mo, re::nett..P.n<io n o~pia 1!4 
!lcta da ~purr~iio <ka ~otM do coilegit~ etelt~rol dA 
ci~ad& c c C:~-stro, do. pcovinci" <lo Fnr.:>J~, na eleiç!io de 
om d~,u~n~o a <lt:.a !e proccd~!l na. ll:lUa:a p~vi::cl~ 
P>m pr~cuchictn!v i!R ~~ga. qu~ tevo lll;;ar c:n ~nz.iio 
de te~ sido !l~mBaUO UJmi•tro O oecretotlO do estadO 
do• "~ccios do i.::n~erio o C~Jtl•elhoiro Z11ea.Yisu: <ia Gó: 5 
~.Ya~con~o:Uos -A~ mê~~a ccmmi~i~. 

Outro C.o mlni<teno du f;;•~ndlll, envill!ld\1 o t't'l,Ueri· 
m:mto de Lui;:; Francisco de MGllo Cnvnlc~U<tl, Íillpeclo~ 

. da sl:'•cdc~ d? Ric-Gr:mcl.o do Norte, ptd.in~o mn 
lúlDO da licE':l~& cem todoo ·os oeus yenoimoatos plll'a 
~l:f.tJ.l' de S"l\ ~8'0QC n:) ~~rtiiO USqusli~ ~totiCJil\, -.~· 
C>lm<:~ie•U, do ~i:ids e crdellncC3. 

Oatto cio mosOlo n::ini•tcrio, 1t.1'1isnC:o o relQtorio dR 
--:"~fa !ia.mltl)Sti'Ilt:.ta d~ Caaxâ.- qaamõ"'Ri!!:àÇ·ió ::Íb SltllJ() 

finaccciro oie l:Jõl a Iad:=. -A' l" ""lll:mi~•i<o do orra· 
lllQDto. 

Outro a" prORidtnoia das Alngõ.o' 6uviané!o QO'l~ 
·C'l::c!ll!!laN• do telatorio quo foi ditigido t n!aomblá&l~· 
gi>lativa. ela""""""' prúnuoia mn ... ,.;~~ O!'<llii&ria ·ao 
con-on.b .. uoo.-A. Qrchivar ·ao. 

Ootrc .ds ~uldcnct.:a d~ Saota-Catb<\.'rina, BU\'lll:ld.o • 
"oUeoçiio impressa dts [clB ds. us1embléa J.a mcslllll Pl'O· 
.nn~ia ;>:romnlgsd.li~ elll ses•ão ord.iP~rb d~ <10rrontc 
gnno.-A' OOI')m;ssso aa os~ambl~M pro-r.noiJloa. 

Um reqn.etimento de Be:nw:diao P<r<;ln elo Brlt.c, 
ll!ll!lllUCilW dQ boapiW. militar ila gu&::ciçOO dil ~r.n· 
oitl de Pemsu:.bo.O!>, p&din!lo qne 11e lhe 111911d~ PI'SU ~s 
~113 YSncimeutos oorre&oondolltes a nlll~> liceaça «11 
duao mezes qu~ lhe fô:a-canoo~~cla.-.A· ooce>milll de 
nel!ll:):o~oro~dOfl. 
• Out:ro de Ja~illtho Csrdooo da Siha, pol!iado ps:.rn oot 
aamitli\lo •c O:tiUllO do 2' 1111110, ~ )ll&t:iccla;,: ·~ l:lO 3• > 
qne fre~~!!ilta co::n~ o:ltinto • .;..A' oonu::ilisll:l él~ w:roc
çi!C> ptt.bli'lii-

O<>.t%0 a~ Aiiolpho Pof!lpon, pecii.'ld? ~ t~ n~~
litsdo ddaú!io bruiltirc. - A' comlnliâo do -oo:wti· 
~lliçio._ 

Lhl··~~, Jalglío-~ objoeto• cl!! d5Ubll'!l~o, o ~o ~ 
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SESSÃO EM 19 -DE AGOSTO DE 186,2. 

·'imprimir para-entrar na ordem doa trabalhos, os ·pro
jeotoa com que oonclnem os seguintes pareceres: 

ABOIIO DO JIEJO SOLDO J.. 1'1UTA. DO TENENTE COIIONEL. 

L. 1. GONÇALTE8, 

c A commissiio de marinha e guerra, a qu~m forão 
presentes o requerimento e m~ti• papt~is «'<•n ··ernentes i 
p_rek:nção de D. Francisca Theolinda de V •Kocncelloa 
Gonçalves , pedindo ao cnrpo leJZ ~lntivo h~ja de antorisar 
ao governo s mr.nder-lhe sbonor o meio soldo do seu 
fellec,do m•ri<lo, o tene11te generel L~zaro Joeé Gon
talves >em ptejuizo dsp~m;ãoqnej • p>rcebedo thesouro, 
é de parecer que ~~js ddf-ridsll pretfnção dapetidonaria, 
attent.ss a; ru2ões abaixo eJ<OTade• 

c Comqu•nio a lei de 6 de Novembro de 1Ril7 fstabe
leça o princ1pio de que sãiJ e:xo, ui do~ tio benefido do 
DlJlÍO eddo as vi uvas qu"- receberem d<·S ,_.t-frea na.cionae3 
algnrr.a pensão a t Jtulo de mo••te p•o ou ro•mnneração 
:de serviços. todsvh motivos partionlnrt3 J'Odem algu
mts ··~~s llcon8elba.r •xeepções loquolia regra; e para 
pr!!va d1eto ba.•tarA le11 bn,r eEBas ~en.õe>• um prt;uizo 
do meio •old•· que lh• r.ompetir . que por àiver~as vezes se 
t@D tovc~dioio a vinvtts de m1htar~s CD.JOS serviços rtole
l&nn• e fóra do COIJ. lliU!D prdem nws renmner•ção 
\amhem fóru db que póde ser dada pelos tramites ordi · 
narios da lei 

~ Ora, parecend<• certo que os Fet viç •. s prestados ao 
-ptnz _pPlo tenente- gfDersl Laz~.ro J o,é Gonçalve!. podem 
ser. t.~doa naqu6IIa conta, segue-se qne no espirito do 

.lêgJs.ndor qce approvcu a pPnRão de sor•t concedida â 
peticiona.rill, de~<·is lia mort.e de seu n·erirlo Pstnva a 
accumulação da di tu. pensão coru o resprcti~o' meio sol
-do; para 4ne ••sim não fcs•e , seri• mi•ter admit.tir que 
lll p~der~s puhlico• pretendessem TMLunerar os sGrviçoa 

- ~e tao d!s·•,ID~to jleneral. <lan •.b ~. fUI h -milia a insigni
ficante qual,tJl> de '4nS nunualmenw. 

< E sta é s differeiJça en' re a dita pans§o e o meio 
ao,ào ,que D" fór:na da lei devia co.mp.,tir à petiaionaria. 

• _A _ VJFt•. do ~xpr stt• , a N·. mnnssiio, ponderando que 
a petlclt.n.rm nao fe D<:ba ~m boas drcumstancias e 
~n-, _o meio soldo por .elJ». P' d!do é •-:xiguo, porquanto' a 
ref•J,ms d" " _u faJIP.cJdo ro1mdo teve lugar segundo a 
taboh> de 1!8 o e M~ '.ço <:f~ l.ti2i\ tem ~honra de apresen
t~t ' cs_m"rs ~o" tl· ~ - d"putados, afim de que entre em 
C!Bcnasao e seJa co11ver ·id.o ~ru lei, o segoin•e projeot~: 

o: A as•embléa geral res< lve: 
. c Ar• ... l . • O go>eroo '•«s ".utorisado a mandar abo-· 
•• ~ -nuva do ten~ot., .. g , nsral L•zaro J~sé Gonçalves 
o ~-~~o •ol·1o que lhe cot:npete , sem prejuizo da pen>ão 
1_tl•,: F · pHceb dos c•.-f, e• pu.hliaos . 

.. _.Art. 2 · Ficão revoga das as di~posições em con
tfauo 

c l'aço da camara , 18 de Agosto de 18'•2.-Francisc& 
OcsrloK rl.u ru.oz -lAmtcr. Oru ta -r:n,% Mru~hado , 

'«<IITBA.TO COM O Vl&CONI>E DE 11.1.1\BACEIC& PAR.i. LAVBAB AI 
lliiCAI DB CAIITÃil DE PEDliA IlM SANTA CATHAl\lliA. 

.c A commi•siio de commerc,o, indust.ria e art-es, exa
llllDIIDdo. o contrato ce;ebrtt<io pelo governo ·imperial 
C!Olll, o •1scc.nde de B.~rblicAns em 6 de F evereiro de 
186 • pars lavrar as mtnas de Q><rví'lo d>. pa~ra nas mar
·&lllls d<> l'a"as D?us, ?i>trie.to tla La~tuna . na proviocia 
·Ü Santa· Catharma, JUlgou n~o~s&Mi<> oovir ao governo 
ioeroa de nma ~epresan •açâo d• assembléa l~gielativa 
daquella provwc1a contra o refendo comrtstr.•; mas tendo 
• governo contreria1o o f Lndamento da mesma repre
sentB;çã• . p •rece á. oommis. ão que póda ser 9pprovado 0 
_relendo contrato, e por isso ottereee á. consideração 
·testa augusta camara o seguinte projeeto: 

c A assem bléa IZeral resolve : 
c. Art. 1·' FJca approvado o contrato celebrado oom 

• VIsconde de Ba.rba~ena, em 6 de Fevereiro de 1861 
pare lavrar >~S mi?as.de carvão de psdra nas margen~ 
do Passa-Don.s, d!str!CI,o da Laguea na província de 
ianta Ca•.harma. ' . 

. po~ Art. 2. • Ficão revogadas as disposições em contra-

~ ,Paçodaoa~arados~eputa<los, 18deAgosto de 186~. 
- J. I . T11wm:a Juntar. - Salalhi•l de A. B. , 

L@m-se, e vão a imprimir para entrar ·na'ornem dot 
trabalhos, os seguintes pareo'.res: · • 

ELEIÇÃO DO MARANHÃO ( 1' dillrÍCIO), 

E c A commissão de cCinPtitu íção e poderes, achando 
regular a eleiçlio de eleitote• a que se procedeu em ·7 
de Julho de 1861, na fregueziA de Victoria, do I o dls
tricto da p ro>iDcia do Ma>anhão, é de parecer que seja 
approvads a referida el~içiio 

• Paço cia csmara dos dFputa~cs, em 12 de Agosto 
de 1862.- Ar auio Lima,- J .. J Teíweira Junior. • 

ELEIÇÃO DE MIIIAS· GEliAES (i' districto) . 

c A commissiio de cmstituiçfi<' e poderes, a quem fo
riio presentes oom o offic.o do ministerio do lmpl'rio da
tado de 28 de Fe-.ereiro nl-imo s• adae dPs eleições 
pl'iwariae a que se proced~u a 22 " 3° de Dezembro do 
snno pas~ado n•& parocbi"s de S Francisco do Rio Glou 
ria., e Je No•sa Senhc·ra da (), •o.< C· •-i~>llo dos Tombes de 
Carengo!a,domunicipio de S PaoJo de Muriahé dapro
vinc.t a de Mh:as · Getaes, tendo -as ~.xau inado, e reco
nhecido que nellas forão observadas as prescripçõee da 
l(<i , é <l" parecer que sejâo appruvadas us eh1icões das 

· referida• paro•chi"s ' 
c Pt>Ço da_ cfm~ra dcs deputad.os, 18 de Ago~to de 

11!62.-Ar, .. ~JO L•ma .-J. / . Teo weír" Junior.- Oliveira 
Btllo, > 

ELEIÇÃO DE PElll'!AllfBUCO (4' díltri.Uo), 

c A commissii.o de co;;sti tniçiio e poderes examinou os 
papeis relativos f, eleição de eleitores a que fe procedeu 
em 24 de Outubro de 186\. na parnchia de S . Felix do 
Bui tn e, por duplioat·• , bem conio na do Bonito, do 
4• diH-!Í(IíO à.a. provinda d6 Pernambuco. 

c Na primei~l\d&queU!l> fre~n-.zias . constituida a mesa 
pan chi>J na igreje, .. e cc·m intervenção do juiz de psz 
competente e do~ re• p~ct.jvna FU[Jplentes, concluirlio· se 
os trah"lhoe eleit•:ra.c-s rego lati!<ente segundo é dado 
a vali;; r e.m vista das <·ópia•J das aotas e das informações 
officiaes que forão p·resrn'ea A oomm!ssão. 

• F <,z·M3, prn ém . !llltra elr.içã<• na e•mara municipal, 
figur~ndo nd la um juiz d~ p•z "" di~triuto vizinho, e 
allegandc ·BO como t•rinmo&l <l tfeito contra a primeira 
eleicão a n·dlidade resnltbnte de em passamento do juiz 
de paz que a pre, idio 

< Não se aobeudo devirlamente provado stmelbante 
defeito, nem sendo hastunlll quando fosse real. para 
pr~dn~ir o effe.ito in ,·uleado eo1 fH•:or da parcialirlade a 
que se "-ttribue n <luplicata, e q11e Stl h•veris recue&do a 
dar posse ao juiz ct" paz re:-peotivu, entende a oomwis
fão que deve fer approvada. a eleiçiin feit11 na igreja e 
annulladu a 011trn, cuja mem p4rochial é manifesta
menttl inccmpclente. 

c Pelo que reapeila f. elei~íio do BCinito, pensa ainda a 
.commissiio que estlt n" c• ao de ser • pprov11da, não 
obstante a h regularidade quH >e lhe notR, de limitRdo 
intervallo entre a conclu<ão <1>1- quali6cação e 11 eleição. 

c Nestes termos é a coQ mi~são de parecer: 
< l.' Qne seja apprcvada a eleição do Bnique, pre .. 

sidida pb!O juiz ue paz Jofé Marques de AlbuquArque 
Cnvalcanti, e aanullada a que f e fe.z na casa da camara. 

c 2.· Qne seja approvada a e!..ição do Bonito 
c Paço da cam11ra dos de puta-los, lll de Agoo;to de 

1862.-Ârattjo Lima- J. J. Teix 1ira JuniGr. > 

O Sa. BuNDÃo (pela ord.em) :-Sr. presidente, pedi a 
palavra para supplicar a V. Ex. que ponha na ordem do 
dia os projeoto~ n. 67 de 1855 e n. tl<l de ! 866. Ambos 
elles contêm disposições do mais alto alcance, e o pri~ 
meiro foi até recommendado pelo governo na seesâu de 
18155. 

Trata-La nelle de resolver nm ponto muito importante 
do nosso direito oommercial e fiscal, qual o de marcar 
os limites da preferenoia que comp"-te á fazenda publica, 
quando credora, sobre as massas dos negociantes fal
Jidoa. 

Sobre este assumpto existe na casa ama representac!ío 
!la illustrada praça do oommercio desta côrte, a qual 
deu lugar a ser consultado o oonselho de estado, se-
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guindo-se a isto o proje·,to que aqui foi ~<presentado 
pela commissão de f•zmct .... 

Ji vê, pois, V Ex que a mataria é digna dJ ser 
discutida, e por hs. é que tive a ternbrança. de pedir 
que seja ea•e proj~cro do do p~.ra or:lem do dia. 

O outro tem pr•r !i !li f ·;~.er re•p•itar &. rdigião do Esta
do; nã0 Gonsentido que "" c"ns~rverr, ~bertoa no• dowingos 
e · di~s &~nctificados ~ , .. >tobeJe"imeutoscommerciaes of
ficinas,fabricas,eto. F .. i. oor mim ij pres~ntado em !866, 
e passou em 2' di"c,n, >ã ... Des ' jo . pois, que tenha uma 
solução, e por . este motivo o inelnc no pedido quo faço 
à V. Ex, 

O Sa. Ps.ESIDEN1'E: - O requerimento do ' nobre de
putado será. toma,,, n11 de , id" r.onsideração. 

O Sa. SILVExB.A f ouo ' pela ordem i ·- Sr . pr~sidente, 
desejo fazer uuJ re4"erin.ento , ohre factos polici~es 
que estão tendo lugar n ~ proviucía da Parahyba. e que 
já. fotão trazido> á diset~-s iio desta nasa, mas que pro· 
seguem. O meu requerimento t,ero de ser de natn•Pza 
semelhante á. daqu•ll" qu·' aq_ni fof apresentado pelo 
nobre deputado pelo R,o Gran<!e do Norte, porém com 
muito mais ampLitude: e soa mataria e seu fim, em 
meu entender, é de uma utilidade palpitante. 

Peço, poi•, uma nqz . nci» para o apresentar e justi
ficar, sem prejuizn et. t r" tauto das outras materias a 
que já têm 8Ído con•·edtáHa •·utras urgencias. 

O Sa PRESID&IOI ! E: ·- Ha rln as nrgencias concedidas 
pela camara , na, 'l"ae" '-''ru de r.ratar-se; seria bom que 
o nobre depnt•do p;u•· d " se a sua t•rgencia para depoi.B 
de terminsdas as ve'"''"·"' · 

O Sa. SJLVEtllA Looo - EntreMnto poderá algum 
outro nobre dapura•h· • ,, br·r-se de fazer igual reqneri
mmto, e eu terei rle t oft'r r pret~rição ; por isso desejava 
que a ur~enci" que ••·'lne•r" fo8Be agora mesmo votada, 
concedesse-a ou,,;,, " •·am• r;, 

O Sa. Ps.ESIDENTE ; -Creio que seria melhor que o 
nobre deputado ""pe<lifica,sse mais qual o motivo do seu 
requerim<nto. 

O Sa. SILVEIRA. Loao: - E •t•ts nrp:encias ccstumão 
pedir-se em termo• ·m t<!<>R, o; " s não tenho duvida em 
deolarar que o r•quen rn ,n to ".ue de>ejo apreeentar e 
justificar tem por obj~ct· • '·" l•> " vrocedirnt>nto do chefe 
de policia da proviu.c;" " " Pa<.,hyba do Norte em rela
ção a uma celebre mulher couhe~ida e designada como 
a re:usci tada . 

Mais positivo não P""' o ser .. 
A camara, sendo 0on-olt"d•., spprova a urgencia. 
O Sa. PAES BARRETo ~el ,; (lrdém ) :-Sr. presidente, 

existe na casa,•eg"u '" " ioo, ·ie<de o começo da sessão, 
o requerimento de um em ~·, ~ • <lo da alfandeg~ da pro
víncia do Rio Gr,n•te d•J N " r.~ peniudo a esta augustll 
oamara uma licença com "f>rJnw. entoa para tratar da 
sua aaude. 

Este empregad" é o Sr . L .. iz F rancisco de Mello Ca
valcanti, cuja sa.n 1e se ciw.eriora todos os dias .... 

O Sa. BEZERil • CAVALC • ~<Tl : -Apoiado. 
O Sa. PAES BARRETO ...... e que se acha grave

mente enfermo a po , to ·i~ cm·rer risco a sua vida se 
acaso não .obtiver ~· t" .. u•.o a liceuç~ que impetrou, 
e entraT logo em tra r.. w~"to . 

Peç•J poia a V. Ex. quo •~ a com mi.são respectiva já 
interpôz o seu parecHt , o dê para ordem do dia; e se 
ainda não ha parecer a re•pei to, rol(o igualmente a 
V. Ex, que interponha """" bons officioa para que a 
nobre commissão o dê eom bi·evidade. 

O Sa PnEsJDENTE: - N~ ex pediente de hoje veio c 
requerimento informado pelo governo, e foi remettido i. 
respectiva commissão, que ·•orn ará na devida considera· 
ção o pedido do nobre d€1pntado. 

ORDEM DO DIA. 

PEDIDO DE JllfOB.llU.ÇÕES. 

Continúa a discnssãn do requerimento apresentado 
pelo Sr. Espinola na ses•ão de 14 do corrente. · 

(), Sr. Gasparino pronuncia um discurso que 
~~ acha no Appendice. 

O Sr. Sayão .Loba to: ·- Sr. presidente, natnTal-' 
mente •ou ''hlimt.do a t~>m~r a pala ora nesta discna&lio 

; parajn-tlfia11r o 11oto por mLu ptatL;a<lo ~uef0i arguido 
pelo nc·bre derntado autor do requerim•nto que se dia
en te ., 

A siroples nomBação de nm ci iadão llrazileiro pro•, 
po&tapelo prestdente •ta provinda da B•hia. Cc•mo muito 
c~paz, muito dii!llo de servir na ~uarda nacional no 
pos<o •~ e major , f,,i objeoto de •er.'O repHro ~ grave .cen
sura. que o nnb•e· deputado entendeu dever f• zer ao 
gabinete de que "Z parte, comti r.uindo 11. ~peoialidade 
de U'·' requerimento que propôz pa•a iuform~ções a-· 
semelhonte re,;peito. · 

A ct~m•r.. pr;,s~ooion, Rr. pre~id ante , o modo appa
ratoso c•·m q>l e o nobTe <leputsno entrou nessa discus
são e>n r~fetenda á minha pe .. oa. trozBn1o um trecho 
do relaõori u 4ue tive a h• nra d.e ofterecer ~<u c< rpo legis
lativo, omno mini•tro d• just1ça. e allegaudo que pelot 
actos lJ.Ue P'" ti ,uei t)rnava se muito not•vel o men
cionado no r~latorio, e censur•vAJ a pe,.oa do Een autor. 

Ainc\a s prnuve so nobre <tepntalo l)r,mmemorar umll. 
expre.aão qu~ .a modo de mofina pubíí·J~rão aotigca 
jornaes ne~ta oapttal por occa"ã · ••a eleição do oi time 
senador que pel,. pro o inda do Ri de .T aneiro e muniaipio 
neutro teve >~SMnto no se.narl.o O nobre rieput»do oecla
ron que e••a m ofi ua - N nsce cU cim11 a corrupçêlo do& 
povo.r- não ,. attribaia à minha p• ssoa, mas ouvira.'· 
ger,.lments llt tribair a ella 

Sr presiden' " · aJ!,I'stdeço ao Mbre deputaco o enBejo 
que me 1&u par. me explicar a e•te respeito, assin:. como 
pl!.r!l pleoa men•e jus<ifioar o acto que pratíqu~i oomo 
ministro da )n·,t içu, nomeando o Sr. Antão dA Almdda · 
Branno maj ·" ~ - g t1 ar<ta naciom.l da villa do Uruhú. 

Nem o ,.. bre dPputado. ::>r pre.•idente. o d ·.sconhe
cen ; esta ·,., P'·Ifeir.,.mente inteir.do que precedt'U uma. . 
prop .. sta regular d>< prestden>~ia õa provinçia da Bllhia; 
com ist-o por cerr.o de v; a des~ pparBce~ tod11 a est•· auhea& 
de que uma tal nomeação fossa dthberada pelo governo 
imperial 

Senhores . urna propos•a regular. feita por uni preei
dente de pro <íncia por um ·leJ" g"oo da confiança do 
governo, par" rovimento de •·ID ~osto ria guarda na
cional eU •U.o 9 •·Çá•• d• peS>OS dfo inr~rior Jem•• tO da prO• 
vincis d ~ B,IJ;.,, individuo absolut ,· meote desconhecido 
do goveron ~t~•· l, e que evident•m ute não pocl ia•er 
conheci <to p ... mun. que o.nuo• r.iv~ r~hoções por "yu>llll5 
bandas, n · m atttetinrm:mte tinha ouvido pronuadar o 
s~u nom, . ll iw era p»r!l s~r <·b.iectu de estraubeza, 0' 
ainila m :uo,. ~ ,.,,. ceusnras; niul!uem rom ruzào j 4mais 
reparar ,ne nm< tal proposta fosse aceit .. , e conormada.: 
a nome~çl:\(l _ 

O Sa " SPI•OLA -Mas outras propoôtaS rias dnall 
pre~i."'l eo ehn• ,;' ·· ~- io<a -tu.s, a re~peir.o da mesma vil} a , não 
forão julK· ,, .. , " guas de approvayão. 

o Sa '3•YÃO I"OBATO - Quid lTidC? Não só a~ pro
víncia <i " fb ,, , ~ . ""n•o de algumas outras d· Imperio, 
muitas ~·opu~tas fi ,,!J.rão para •er decidid11s. E ne m ha 
que se es>• an ar : não é pmsiv<l que •e improvisem 
todas es~•s ;,o·•·Pa<,:ões : ma~ porque a :gumas ou ruuitas· 
prcposr.u ~ de•x'· rãu de ser deo>dtdaa , não se segne que 
esta tam bem o os\n fo, se 

Mnha• our.ras propo•t•s para postos da jlnarda na
cional JRs "ro ·•ooias forão io<li•tinotament·e aceitas, 
umas cotr' O e• s, e ontrhs demoradas, nã:l cabendo no 
po>siv•l dar raprdo expedi•fi:te á • mmensi~a de de pro
po•tas de t.oda ,. p;aarda nacwnal do Imperw. . 

Repito, •. ea\:rores, não ha razão alguma e.spe01sl para 
que se pos' a ··ot<r, e muito menos estranhar qne a 
proposta a 4ne se refere o nobre deputado fosse aceita 
e coufirw9,da 

Mas, conhecida eUa, Sr presidente, na provinoia da 
Bahia, apparecê··ão e•.ses repsros e censuras que o nobre 
deputado sntend~n que devia trazer ao seio do corpo 
legislativo. O j;!O verno, solicito em conhecer o funda
mento de semelnan tes censuras, e estirou a moralitlade 
do acto que havia praticado, exigio informação es~e- : 
cial do digno presidente da Bahia, e elle a eate respe1t0 
~xprimio se na carta que me dirigio, escripta do seu 
punho, do modo que pasw a ler : • · 

4: Tratei de verificar se erão ou não fnndf\das as 1n.,.: 
formações que derão a respeito dé Antão do Almeid~ 
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Branco, e vim a reconhecer que só por e3pirito de par
tido as darão. Sempre foi muito considerado por todos 
os presidentes, que o nomeárão delegado de policia, e 
ti verão nella uma coadjuvação para perseguir os assas • 
sinos do commandante-superior An\onio José Guima
rães, e dahi é que lhe provêm as desaffeições. Os que 
não gostão de Antão são os que não cantão fazer delle 
o seu instrumento eleitoral. Estou, pottanto, tranqui!Io 
a respeito dessa proposta, e não houve inconveniente na 
Sllll approvsção. ~ 

O Sn. EsPINOLA:- Peço a V. Ex. que declare a data 
dessa carta. 

O Sn. SAYÃo LoBATa: -.Bahia, 15 de Abril da 1862. 
Or2, Sr presidente, com a confirmação que o Sr. con· 

selheiro Antão em sua correspondencia privada para 
comigo, porém em relaçio ao servi9o publico, fez da 
proposta que elle mesmo havia formulado, fiquei tran
qnillo de que o acto praticado o fôra regularmente, e 
convencido de que erão immerecidas e injustas as cen· 
auras. Com isto tenho-me completamente enunciado a 
respeito do ponto principal do requerimento do nobre 
deputado. 

Agora, Sr. presidente, perrnit~a me V. Ex, que, 
aproveitandQ. me da opportuuidade, eu tambsm escla
re(l!l. ao nobre deputado e áqmlles que acrt>ditárão por 
nm momento, ou fingirão acreditar, que fôra eu o au
tor desse pensamento impresso que sahio a modo de 
mo.fina em alguns jornaes ela capital, por occasião da 
escülha do ultimo senador. que pala província do Rio de 
Janeiro e município neutro teve assento no senado. 

Sr. presidenée, é sabido que tive a honxa do ser con
te!llp!ado na lista triplice dassa eleição,, e porque outrem 
~01 d1gaamen~e escolhido, appurecendo impresso nos 
J~rnaes do tempo em o illa s~guinte ou proximo, imrne
dmto águelle da publicação da escolha, assim como no! 
outros dons seguintes esna sentença ou pensamento: 
<Nasce de cima a corr-upção das povos •, p6le s~r que 
algum ms.levolo a meu resoeito atttibuisse-me a autoria 
de ~emeltlante iropreaaão, 'a intenção damnada de levar 
mmto alto a censura pela escolha feita. Póde isto ser, 
Sr_. presidez:tej mas sustento a V< Ex. e á camsra que 
fo1 ~ma odwsissima falsidade ; não havia razão, não 
h!'v1a o menor fundamento para semelhante impnta
çao; ao contrario, havia até absoluta impossibilidade 
de ser eu o autor de semelhante impresso ! 

Senhores, porque apparece um tal impresso perdido 
e';ltre os annuncios dos jomnes, alguem tem direito de 
d1zer- é Fo.lano o au\,or delle-, quando absoluta.
ment.e nenhuma prova, nenhum dado extste para de
termmar asserção tão odiosa? Aqui, Sr. presidente, não 
houve nem podia haver ~enão a temeraria conjectura: 
Vós eotaveis ineluido na lista tríplice em primeiro lugar; 
era natural _que tivesseis a esperança e o desejo da es
colh_a ; d!lh1 o natural despeito de ter sHo preterido; 
dah1 a vmgauça, filha desse dgspeito. 

Mas, senhores, isto não é raciocinar, é murmu. 
rar e a~cu.sa: por modo temerario, é aggredir por 
moda odw.sBBimo, é praticar a mais grave injustiça, e 
tanto mawr, que não se tratava de um individuo 
cujas opiniões fossem eouivocas e o procedimento du: 
vidoso, mas sim de uma pessoa que algumaa pro
v_a~ tem da.do da sinceridade de seus sentimentos po
h~:c()s (apo~ad?•), da veneração da Terdadeira reli
giao aos prmc1pios consagrados na nossa lei fundamen
tal. (.4paiados.) E, senhores, não é revoltante que o 
fructo que colhesse da honra maxima de ser incluído na 
lista trip1ice para o senado fosse ser posto em conta da 
te~erano aggre3sor do que ha de mais respeitave1 no 
p!UZ ! 
Ma~ felizmente, Sr. presidente·, darão aa circum

stanCias para que nem ao menos os proprios autores 
~esse b~ato possão, com apparenoias de razão, illndindo 
I~?-cautos, le!ar avante o seu proposito affrontoso ; as 
c~rcumstanc1as. darão que então não me achasse na 
corte, e ~aeestnesse em tal lugar em que era impo1sivel 
ser ~u o _autor de semelhante impresso. 

E Bab1do que me achava por aquelle tempo muito 
doente, e até condemnado pelos _medicas; tive de ir pro
curar em outros ares o restabeleCimento de minha saude • 
fui para cima da serra, para a fazenda antigament~ 
possuída pelo fallecido Sr. visconde de Sepetiba. Ainda 

hoje, Sr. presidente, que se tem facilitado as communi
cações, ninguem vai da côrte áquella fazenda em menos 
de deus dias. Ora, esse impresso teve lugar nos dias im
mediatos áquelle em que se publicou a escolha: se não 
me falha a memoria, por decreto de 18 de Abril foi 
fei~a a escolha de senador, e no dia 19 foi logo publi· 
cada nos jornaes, e nos dias seguintesappareceu e,sse im
presso referido pelo nobre deputado. Por conseguinte, no 
mesmo dia ou no immediato em que foi conhecida a escolha 
foi mandada para a typographia e enc0mmendada a im· 
pressão. Ora, eu que me achava em tal distancia que não 
menos de dons dias erão precisos para me chegar a ~o
ticia, e que não podia em menos de outroa deus d1~s 
mandar para a côrte qualquer determinação, não poil;a 
ser, portanto, o autor desse impresso; se o fosse, n':o 
teria de apparecer senão cinco ou seis días depo1a 
de conhecida a escolha. Assim era até phyaicamente im
possível que fosse eu o autor de semelhante impresso! 
Nestas circnmstancias, tenho o direito de dizer, fo.i 
victirna da maior das injustiças (apoicdosj, soffrendo 
injustamente uma imputação temerarif1 e odíosissima, 
que não podia ser feita a qualquer homem desconhecido, 
quanto maia a quem tem dado as provas que segura
mente tenho dado no decurso da minha vida, para que se 
reconheya ser repugnante com as minhas opinõas e o men 
prcceil!mento sempre coherente, semelhante imputação; 
ella sórnente podia nascer da malevoleneiadaquelles que, 
desprezando a verdade on não querendo inteirar ~e della, 
só levados fela excita9ão do odío político ou pe8soal, 
não duvidárão em lugsrea solemnes como no recinto da 
assembléil provincial de S. Ps ulo, e no meamo recinto 
dest!l oamara, formular ou insinuar sernelhr,nte impu~ 
tação; com o que não E6 faltárão li. verdade, como com· 
mettê~ão um acto que não quero qualificar. (Muito bem, 
muito bem.) 

Vem á r.neaa, é lido, apoiado, e entra c~njunctamente 
em discussão, o seguint' additameuto : 

< Qo.e se peção ao governo mais as seguintes infor
maçõ's: 

< 1.' A data da posse doDr. juíz d!J direito Mtm1 da 
comnrca do Chiqnechique, a da convocação e reunião 
da primeira sessão do jury da mesma depois da sua. 
chegada. 

< 2.' Q11al o numero dos processos submettidos 5. re· 
ferida seFsão, o numero dos réos, natureza <los crimes, 
e resultado doa julgamentos, com a8 copias respectivas. 

< 3,' Qual o numero elos processos julgados pelo 
mesmo o,·. juiz de direito em recurso, com. as especifi
cações do artigo anterior. 

c 4.' Um qmdro do estado actual das autoridades 
policiaes do termo do R~manso do Pilão-Arcado e da 
guarda nacional do nesmo.-1. J. Fernandes d~ Cunha~ 

Os Srs. Tlberio e Fernandes da Cunha pro
nuucião discursos qua se achão no Appendice. 

A discussão fica adiada pela hora. 

Dada a ordem do día, levanta- se a sessão ás seis h o· 
ras díl tarde. 

Sessão em 20 de ;\.gosto. 

PRESIDE!I'CTA DO SR. VISCO~DE DE CAMARAGillE, 

SuMMARIO. -Expediente.- Pretençil:o do al(eru F. J. de 
Lima.- Eleiç1!o do Paraná. -Eleição do Rio-GraMe 
do Sul (1' districto).-Eieição de Pernambuco (3" dis· 
triclo).- Ordem do dia.- Pedido de informaçtlet. 
Di&curtot dos Srt. Fernandes da Cunha • Junqueira. 

A's onze horas e tres quartos da manhã, feita a 
chamada, e achando-se presentes os Srs. visconde de 
Camara~~:ibe, Pereira Pinto, Vieira da Silva, Calazans, 
Ara11jo Lima, Silvlno Cavalcanti, Paula Santos, Luiz; 
Carlos, Villela Tavares, Brêtas, Lessa, LeandTo Bezer· 
ra, Ferreira da Veiga, Gssparino, J. Madureira, Sala• 
thiel, Rodrigo Silva, Sayão Lobato, Esperidião, Au· 
gusto Chaves, c. Madureira, Siqueira Mendes, Lima 
Duart~, Pae11 de Mendonça, Fiel de Carvalho, Dantss, 
B•zerra Cavalcanti, Silva Nunes, Paula Fonseca, Paes 
Barreto, Mello Franco, Salda~~ha Marinho, Nebias, Fi· 
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~~eira de Mello, Ta!j.U~s, Carvalho. Reis~ Pereir~ da 
:S!.cva, Corrêa de Ohve1ra, Junquetra, L1ma e Silva, 
Almeida Pereira,. José Bonifacio, Bello, Pedro Moniz, 
Silveira Lobo, Epaminondas, Tavares Bas os, Pinto de 
~~!lmpos, Bandeira de Mello, Barcellos, Fausto, Amaro 
da Silveira, Manoel Fernandes, Carlos da Luz, Cruz 
Machado, FonseGa Vianna, Cunha Figueir~ do, Ftirreíra 
.Lage, Fernandes da Cunha, Henri4ues, Pedreira, Ti· 
be,:o, Barb~sa da Cunha, Flenry, Viriato, Pinto Li· 
ma, Mello Rego e Aragão e Mello., abre · se a sessão. 

Comparecem depois os Sts Costa Pinto, Silveira da 
Motta, Carneiro da Cunha, Souza Meu de~ , Jaguaribe, 
Msrtim Francisco, Teixeira Junior, C. Ottoni, Torres· 
Homem, Rlbeiro da Luz, Panlino da Souza, Fialho, 
Pe~eira FrauDo, Nunes G Jnya!ves, F Octaviano, Felix 
da Cunha, Eapinola, Conto, Brandão, Cesar, Gome~ de 
Souz<l, J. de Alencar e Carneiro de Mendonça. 

Falião com participação oa Sra. Gama Cerqueira, 
conde de Baepandy, H orta, Leitão da Cunha, barão da 
&lia· Vista, Lamego, Angelo do Amaral e Sergio de 
~heeà.o. 

I.ê se e spprova -se a ecta da anteced nte. 
O Sa. 1' SEcaETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE, 

Um oflbio do ministerio do imperio, enviando as S<J· 
tn3 do collegio eleitoral de Iguspe E da organisaçí'ío do 
collt>gio de S. Sebastião na eleição de um deputado pelo 
l' dJ.stricto da província de S. Paulo para preencher a 
'leg>' q_ue s~ deu por ter Meitaélo o cargo de ministro e 
sacretario de estado dos negocias da marinha o conse· 
iheiro Joo.é Bonifacio de Andra:la e Silva. - A' com· 
missão de poderes. 

Outro do mesmo ministerio, ·enviando, com os com
patentes do.miiJentos, a copia do decreto pelo qual Sua 
Magestade o Imperador houve por bem conceder aD.Ma· 
ria da Concaiyão Costa Martins, vi uva do 2• cirurgião 
ila !irmada Dr. Jo<é Candido Martins, a pensão annual 
de 252!1. -A' commis~ão de pensõas e ordenados. 

Oa!.ro do mesmo ministerio, transmíttindo, com to · 
ilcs os documentos, a copia do decreto pelo qual Sua 
1\It.gestad.e o Imperador hou<e por bem conceder a 
D. 1\IIuria Candida Lumachi da Rooha, vi uva do capitão 
de mar e guerra Fernando Vieira da Rocha, a pensão 
ann.unl de 600fJ.- A' mesma commissão. · 

Outro do mesmo ministerio, transmittindo, com tod'Js 
cs do0umentos, u copia do decreto p~lo qual Sua Mages
tade o Imperador houve por bem conceder a D . Mari& 
B~rnatda Ferreira de Brito Carnara, viuvR do tenente
gene;·al Bento Corrila da, C amara, a pensão annual àe 
ô~O$, sem prejuízo do meio soldo que jA percebe,
A' mesma commissão. 

Ontro do ministerio da guerra, enviando o reqneri
ment{) em que D. Cnstodia Umbelina da Silva pede que 
se lhe conceda dispensa do lapso de tempo par a obter o 
meio soldo de een fallecido marido, o alferes reformado 
.A:o.tcnio Perüra do Nascimento, ou que se lhe conceda 
nma pensão equivalente. - A' commissão de marinha 8· 
guerra.. 

Outro do mesmo ministerio, devolvendo o requeri· 
mento informado em queD. Francisoa Benedicta Duarte 
pede que seja o governo autorisado para mandar pa• 
gar·lhe a metade do· soldo aorrespondente ao t~mpo de 
serviço de seu finado marido, ou para relevar-lhe da li · 
c~nça registrada de que faz men9ão. - A quem fez a 
requisição. 

Um req~erimanto do padre Albino Pinto Ferreira, 
·actusl ooadjutor da·fregnezia do SantissimoSaoramento 
desta côrte, pedindo na tnralisar·se oidadiio brazileiro.
A' commisaão de constit•1ição. 

.PILBTENÇlO DO ALFB&IS F, J JIE l,UU., 

Lê -se, e·:á approvado sem debate, o seguinte parecer: 

c A commissiio de marinha e ~erra, a quem foi 
p~ente o requerimento do alferes do 2" batalhão do 

caçadores dos libertos d'el rei, Feliciano José de Lima, 
é de parecer q ne, para se dar qualquer solução á pre
tenção do snpplicante, torna-se mister que o governo, 
por intermedio ~o ministerio dos negocios da guerra.,. 
remetta por cop1a a esta camara a resolução da con
sulta do conselho supremo militar de 30 de Outubro d$ 
1859, qo.e trata do objecto; 

< Pa90 da c amara, 19 de Agosto de 1862.-Fra~cisGo 
Carlos d;.: Luz.-Cruz Machado, ~ 

Lêm 1e, e v!\o a imprimir para entrar na ordem do~ 
trabalho•, os seg11intes pareceres: 

ELEIÇÃO DE PERIIAliiDUCO (3' àístricto) • . 

« Forão presentes ã eommissão de poderes as copia~ 
das actas relativas á eleição de um deputado a que se 
procedeu om 6 de Julho deste a uno no 3• districto d& 
província de Pernambuco, para suppdr a vaga que s!! 
deu com a nomea9ão do conselheiro Sã e Albuquerque 
para o cargo de ministro e secretario de estado dos ne~ 
gocios da sgricnltnra, commercio e obr~s publicas. 

• Compõe· ae o districto de seis collegios, cujos tra-
balhos paeea a commissão a expôr. · 

< Barreíror.- Comparecêrão 37 eleitorea; obtendo o 
desembargador Aharo BRrb~lho Uchôa Cavalcanti-H 
votos, e o conselheiro A. Coelho de Si e Albuquerque 26. 
Falta a acta da installayão~do collegio, e um eltito! 
assigna a acta da votação vencido, proteotando contra 
vicio e irregularidade da eleição que não espeeifica. 
Parece de pouco valor o primmro ilefeito, hem como o 
juízo perfeitamente a'bstracto da<inelle eleitor. 

< Victoria.-R"unirão- se 63 eleitor~s, t õndo odes
embargador Uchôa Cavalcanti 43 votes e o con~elheiro 
Sá e Albu ;uerqne l9. A eleição correu r<egulnrmente, 
apparecendo uma."'Jedula em branco, com o que fieão de 
accôrdo o numero de eleitores e n votação. . 

< Serinhnm.-Sendo 32 os eldtores presentes, reca
hirão no desembargador Uchôa Cavalcauti 18 votos ~no 
conselheiro Sá e Albuquerque 12, apparecen•lo duas 
cednlas em brs.nco. Raqueren· se para que se tomassem 
em separado os votos de pnrenteB do primeiro candidate, 
impedidos de nelle votsrem. Sob fand1.m~nto de não sar 
autorisada em lei e de oppôr- se A. natureza secreta do 
escrntinio, foi desattendida eemelhante preten9ão. Adhe· 
rindo ao juizo do collegio, a commissão entende qn& 
se não deu viola9ão de lei com este proeeder, posto que 
reconheça a oonveniencia que haveria &m se adoptarem 
provídencias qne acautelassem abusos possiveis. 

< Cabo.- A eleição correu sem defeitos, tendo o con· 
selhoiro Sá e Albuquerque 55 votos e o desembargador 
U chôa C a valoanti 26, distrahindo se dons votos com 
outro candidato. 

< Rio ·Formoto.-D'enira 52 eleitores ti verão os doull 
candidatos igual nnmer1.1 da votos, ou 26 cada um. A 
mesa do collegio remetteu sómente a acta da votação. 

< Escada. - Constou o collegio de 40 eleitores, qm 
votárão unanimemente no desembargador Uchôa. Ca
valcanti. 

< Tendo a commissão relatado o que se passou no& 
diversos collegios, corre-lhe agora o devér de expende~ 
ó que occorren na 11pnrayão geral, que se fez em 7 de 
Agosto na villa do Cabo. 

c Sagnndo a apura9ão a que procedeu a camara mu
nicipal, teve o desembargador Uchôa Cavalcanti 173 
votos e o conselheiro Sã e Albuquerque 138. Corriginde!l 
algum equivoao da oamara, parece à oommissiio que a 
votação do l' candidato é de 164 votos. Conhecido o 
resultado geral da eleiyão, foi apresentado um protesto 
contra o collegio d" Escada pelo Dr. Affonso de Albu~ 
quer que e Mello, o qual, j nramentado como vereador snp
plente, fôra admittido ao seio da camara municipal, que 
se reunira com 7 membros, incluindo· se o presidente. 
Articula o protesto contra aquelle coll• gio os segnbi.te5 
vi cios: chamada de 5 anpplentes havendo só mente 3 elei.· 
tores fallecidos e um fóra da província e preterido o ~· 
supplente; designaçã., da mesa effeotiva do collegw 
pela interina; votação indevida de eleitored recebendo u 
listas do presidente do . mesmo collegio: · assignatura 
supposta. do eleitor Agen Eduardo VelloeoFreire, que nos 
dias 6 e 7 se achava na cidade de Goyana. . 

c Não tendo o protestante reunido a seu proteste 01 
documentos a que allude1 nem podendo a commiJfliiD 
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obtê1Mdoimer,.ssi\do, a qMm os pAdio~ vê · se ella con • l 
demn•d~ 11 furmnlsr 0 &OU juizo rdermdo-se sócnente 1

1

. 
!s actas qu•· MnlfiU ·S('U e a•n• documentos qne o de~em
barg ... dor ·uchô, u.~v .. t 'anti teve a bondade de connar- .j 
lhe 1 

• ForP.o s•''" duvida cham~; doa 5 •uppleate~ em ustar 1 
de 4 eleiwl'ro f,l•eci ios . e um mnd• •io pa•'· íóra da pro· I 
vincia . p•eterin •ln· ,H o 3' ;u~plente. . M ~; s neuhuma 'I 
viul.<ciir d ~ \.'i ,;b'. os d ' .. 

Se2un •t\• }\•~ n.e r. -.R da sessão iiB camara mnntClpal da 
Esa•dc, . ; ~ ·~7 dG ";isi:embrn de dlôl e "e U .. de Jndtode 
1862, que por cof;1H >·eguhr fori\o presenies a com!D!" "'?• 
consta q•.ta na primei r~> à~quell>l~ :1at"s se •Xvelimo d1· 
plom as a ;1 supple.rnes pRra sn, •t• •n •rern a. 3_ elettores, 
doo• f>ti.l,lli:los en •umud ;,dop~.ra fóra da provr?cta ••n
do pr~t•n <o o 3" •uppl~~ote, o.fl~, , deixo\ ru. o drstrJoto e 
pas~ára 11 re.-idir no Bonito; as .. nm c?ruo que na S~I!D,? · 
da das n·e ·m -.- ··at•.s se lizerR· a l~e ntH:a ~xpPd>ç~o 
de diplom&s com reluçfío a dons. snpplenta• qne tmhao 
de ~npJ)rir a •ags de don• elenor ·s fall"Ciclos. Ex
postos os fac•o• pt•r s0rn~lhap•e fór~a, ne ,. huma ll~e
galidadB se descobre nelles V e se, p< ·l•, que é v.erci..detro 
o prote•to na p1,rte relativa á ollamaJa C\P. otnco "~P· 
plentes cmit· ido o 3' , send!l que o acto está revesudo 
de p~tfeita legttJmio:iaàe. 

c Lendo-se as actaH da elei~ão da Escaua hoveria 
témerid• de inconcebível, oa antes manifesta impossibi
lida<l~ na a-.averação de qne a mesa intedna deloigaára 
a effeot iva d<> w•llegio Forão ambas con .. pnstM na con
formidade rla lei; a 1' pelo juiz de paz mais vota1o, cha
mando o• eleitores mais moços; a 2' pelos •le:tores, 
nomeando PEn e•orutinio seoreto os secretarios, ~scru
tado~r.s e pre•id•n'e•. Nota·se a verdade <ia dema>ia<la 
rapid~z IH< exoo·•ç<io, em um ou outro pont11, do hi•to· 
rico da aP-ta, 0oruo, por •xenwln., dizendo-se Rim eles
mente ~ue <> or«~oidAnte tiv~ra. pluralid~·ie relatiYa de 
votos , M·• fn re o laüoniarno culpo~o , se o <laizerem, 
qu <> tem •ua n 'to r l explicação na tinsnimHade dv co.l
legio, qne •xel.uc• a tiocalissç>i.• . da opposic;io. e a desl· 
gnaçii.o d" m~ou . " distancia é immeMa N~o parece, 
pois,fa .. dad" semtl 'l><nte rtbfeito , invo<lsdo p• lo protesto . 

• o .... do fé .,. actas até -tne BIJPil.T€Ça prova em con
trario, a•.•tH ita a commis,ao que regut• r foi a votação 
doa ele.itoTes es ·re••·ndo este• soas li•tas e eutreg•n
do·ss. Mas •ín<Js 4nando estives ·e bero averrgna•io o 
facto i.m pmado da listas fornecidas . pe:o presidente do 
coll~gio, é tao "nlg.;r em assernb léas eleitoraes recebe
rem-se de o!l <.r~m par• se votar cetlul , s l's.,ript•s, 
exerce is,o tã·' p<o u o>< infiuoncia sobre a verdade e ess•m· 
cia da •le.i~· ão a qual consiote na livr • e etpontar.ea 
enunciação <ta vontade do votante, que" <mmmis•P.o ne · 
nhum mor.ivo de nollidade ahi poderia descobrir, atten
dendo ~ne »O S<'to ·ia eleição e posteriormente a elle todo 
o collegio ''"sist,io e tem ss; istido a torlo o occorid.o no 
mesmo ~ollegw, manífes•ando p••r e~ta fórma a inteira 
liberd,.de com que pro.,eden. A•sim, penea a commissão 
que não merece attenção o defeito. t i\o vag•mente apre
sentado. de lis'-&s ministradas a eleitores pelo presi•iente 
do CDllegio 

c N• cc•dormid~tde da aota, declar~ções do eleitor 
Ag~u e do co,pn e'e.itGr&l em sua grande maioria, 
aquelle eleitor a 7 de Julho esteve no oollegio e assignou 
a acta . 

c Mais pateute fina esta verdade em vista do exame 
e jnstili,~s çã" a que se proeedeu com a assistenoia do 
interessl•do, um irmão do cunaelheiro Si e Albuquer
que, ·e advoga<ios formados. No exame os ·peritos decla
rão qne a a- •ignatura parecia ser de Ageu, po~to qae 
em toda< qne lbe forão presentes houvesse ditersidade. 
Oito te,remuDhas depoaro tão circumstandadamente 
ter viste no dia 7 na villa, e najcasa da camara, a Ageu, 
que impos.• ivel se torna recnear .. lhes credito. Pareoe pois 
fóta dedu viia a presença do eleitor a 7 de Julho no col
legio e a veda de da •ua aosignatura, sem que a isto obste 
a eeta~a ''o mesmo em Goyana no dia 6, visto oomo em 
cerca de 7 horas poderia, vencendo 14 legnas de bom 
caminho, chegar ao Recife, e sm uma hora mais ou 
mériós ~ Escada pelo trilho de ferro. 

·c ·:Mas finalmente; ainda concedida a procedencia dos 
vícios allegados no protesto, eerião elles incapazes de 
próduiir a nullidade do collegio da Escada e de exolnir 
?. candidato mais yotado. Reconhecida a verdade dos 

defaitos apontados no q ne tem de preciso e det~rminado, 
exo!u;r .se hião o~ vote e do 2snpp1eot.es e do elettor Agm, 
o~ qnaes se deverião de~cont~r •O candidato votado na 
Esc~tda , segundo os precedent.es qne t_em a oa.mnra _ dos 
Srs deputados consagrado em mn<.erta ue venfi•)nçao de 
poderes. Em todo o. caw, p Jrtau co, ficaria ~ collegio 
valioso, e comervarts. ao !ie,embarg&.dor Uohoa Caval
canti o seu lusçar de dP.put~clo. 

« Nestes tsrrnos, é a corumissão de parecer: 
• Qae se epprove a ele.içlio a qn& se pr••redeu em 6 de 

Jnlhu de ~ 862 no,; d ivGc'SOs Cl'ltegios do 13' d' stricto da 
proviacia de Pernambu~o e que ' ·.ja reconhecido depn
~ado o desembargador Alvaro Sarbalho Uchôa Caval• 
caoti. 

• Paço da cam,.ra dos dHpntAdos, (lln 20 de Agos~o 
de 1862.- Araujo Lilna. ~ -J . J . T.ia:•ira Jumor.-- 011-
veira Bello. ~ 

ELEIÇÃO DO !'ABANÁ . 

c Forão presentes á commi•~.i\': d~. constituição e po
deres aa oopis.s •.tas aotaR d!!. elewao rle um depntad·'l, a 
que se prooeden em 20 de J~lho dsste anno n?~ colle
gios de Parausgu~, Aníomna •• Castro e Gortttba. _da 
pro vinois do Paraná. para supprtr a vs.ga dp conselhetro 
Zaoarias de Góes e Vaseoncellos, que fora nomeado 
ministro e aeoretario de ea,ado do• n• gocios do imp••rio. 

• De 130 ~leitores de que os colle~~;h>s sa corupuzeriio, 
() refel'ido conselheiro ob1.eve 126 votos e o Dr Manoel 
Ant,nio de Araujo 4 

c Nastea termos, ap~zar da fal\a da aota da apu"ação 
f!!eral , que hoje deve• á verific•r -se. e d" do _colle~~;io rle 
Gullrapua•~>, que cons•.a d~ li eleitora~ e nao pód~ al
terar o resultado conhecido da elaição, é a comuussão 
·de parecer : 

• Qae se approve a eleição a qua se procedeu ~o~ 
coll~~J;ios ac.ima mendo'!lados, e qu·3 seja reconheCido 
dapmado pela rlil a proviuma o conHelheiro Za011r1as de 
Góes e Vascüncellos 

• Paç' da cs.mara dos deputados , 20 de Ago-.to de 
1862. -A.raujo Lima. - J. J. Teixeir a Junior.- Oliveira 
Bello. ~ 

ELEIÇÃO DO RIO - Ga.L'IDE DO tU!. (1' di!lriclo) , 

~Forão pres•ntes á commi~são de conP.tituiçãoepode
res IUl copias das a •J tas <la eleiçãn de eleitores a qu~ se 
proceden e.m 13 de Outuhro do anoo passado na paro
ohiil de '>auto Antonio fie l.avro.• . do I • districto da pro
víncia d ~ ::; Pedro dn R•o .. Grand~ do l:lnl 

• Ao concluir- se a e1etçiin, que corr êra regularmente, 
alleg:irão-se em prote•tos varios d•. f~itos contra a Vh li • 

da.de della; oomo apuração em separado dos votos de 1 O 
votantes qne em 181\0 residiii.o e vo c:trão em !iutras fre
gueziaa, aceittsndo- se os de 16 i~dividuos cvllocados nas 
me• mas circumstan .. ias; recu•a in c!• vida de 3 votos, e 
desaccôrdo no valor de duas cedulas entre os votos rece
bido• A apurados. . 

• Reapondendo aos prote•tos , a. maioria da mesa jus
ti lica a repul•a das li-tas dos lO vot>! otes para qne estes 
não tivessem voto ·iuplo, Hcr.resceot.,ndo qne áctr•'" dos 
d~zaseís ~e dava fr.lta de provas : a recusa dfJS 3 votos 
pelo c .nbecin.ento pessoal qne tinha da não identidade 
dos votantes; e .finalmente a diverge.ncia entre os votos 
l"ecebidos e apurados pela falta ·de nomes em algumas 
listas 

c Aceitando as explicações da maioria da mesa re
lativamente aos dons factos ultimamente apoutados, 
Dão pensa a commissão da mesma fórma âcerca da 
questão das lO listas apuradas ern separado, pareceu .. 
do- lhe qne fôra menos acertado <> proced6r da mesa. 

c Tendo os votantes a qne se allud~ dado os seus 
voto• em outras fregnezias no anuo de 1880, bem po
diiio em 1 ~ 61 votar na fregnezi~ de que se trata ~e~ o 
perigo devotodnplo, que só se dana,pensa a commtssao, 
em eleições feitas na mesrr;a época. 

c Neste prBsupposto, e visto ser a qualificação em que 
se confessa ~stsrem aqnelles .1 O votantes a base da 
eleição, é a oommissão de parecer ; · • 

« Qae Ba eleição da parochia de Santo Antomo das 
Lavras, do 1' distrioto da província .de S. P.edro do Rio
Grande do Sul, feit!i a 13 de Ontnbro de. 1861, se oontcm 
os votes das lO listas, apuradas em separado, aos res~ 
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pec\i\foS votaà.os, e que se)ão declarados eleitores 
aquelles que tiverem maioria. 

c Paço da camaTa cl.os deputados, em 20 de.Agosto. 
de 1862.-Araujo Lima.-J. J Teimeira Junior . » 

O Sa. PAEs DE .' M~IIDO!IÇA. fpel~; ordem):··· Sr. presi
dente, nec•ssíto apresentar á oon&ideração da camara 
um requerimento ácercs. de riegocios importantes de 
minha província, e por is•o re4neiro urgenoia para na 
sessão de amanhã, ou quando fôt possível, spresentar 
esse r<'qoerimerito e justifica-lo. 

O SR. PaESID~NTE -0 nobre deputado sabe que ha 
ur~~:enoíns vencida~ j~ , é premso, pois, saber se a que 
pede é sem prejoizo de~ mais" 

O S11. PA.Es DE MEIIDONÇA:-E' para depois das or
gencia• ) ,< passnda~; snpp, nho não poder obtê-la pua 
antes. 

Consultada a oamara, approva a nrgencia. 

O SR. CoRRÊA DE OLivEIRA ' p~la ordem;:- Sr. pre
eid•.nte, consta--me 4Ue é con~eat ... da a ~leiçílo do Sr. 
de~emb•r~~:ador Al.valo Barhe.lbo Ucb6a Cavalcanti, que 
as ornas do. 3" districtn dt-iton>l de Pernambuco p~efa
rirão r.o honrarl.o S\· ex-ministro da agricultura do ga
bhwte de 24 de Md.11 . 

N <tunolu ,ente ' 'a il-:·<·mnentoe que ha contra essa 
eleição f llrão remettídos á .mAsa, e p<>r esta á respeoti ~ 
ve. cnmmio, ão, p&ra ~erem do.vidamente examin>1dos . Se 
assim snccedeu; eu een "V Ex. que me mande entre
gar tambem essas documenl .. os, depoia de vistos pala 
oommissão, pGis qne de-ejo estud!l•loa. 

O Sll. PRESIDENTE : - N~o ha doc;;ro:ent .. ,~ ~''•b :·e s 
·?Jlesa. a este l't.apeitc: ~ :c0nhuU1 fá 11 c-:·na !t:met:.iüo, ~"or 
Isso nada tinha de dirigir á. oommissão 

. O Sa. CoaBÊA. DE OovEuA.: Bem: jnlga'<'a que tinhão 
s1do remetddoB, co>.oo IÍ eostnme em casos identicos: 
todo o mnndo oomprehende a convenienoia que ha 
em que taes docn <Y,ento• •ejão conhecidos pela com
missão e por muitos depnrad.<!s qae desejão e;.tndar es te 
ne~~:ooio. Mas conste o meu pedido aos interessados neata 
eleição, e er.pero que dles terão a delicadeza de toma-lo 
em oonsider«ção .. 

O Sn VILLE<A. TAVA!lES (pela ordem): -Em dias da 
semana il.traza<la fiz mu requerimento, que me parece 
de notoria utílid• .. de , "m que pedi que o governo infor
mu•e a ·rr..zão po:r quo não têm sido postas em con.,.uroo 
moitas das fregoezi.as de S . Paulo, do Rio-Grande do 
Sul e de Pernambucn, desde '.857. Tratei nelle tambem 
da qne.stão pendente relati~b ao provime~to da fre~ne· 
zia de Nazart~th . qneAtão que está. produzindo os males 
qne se sabe Não houve quem pedi~•e a palavra para 
oppôr se a esse reqn,~riwento ; entretanto não foi ainda 
v. ,tado Peço, pois , ». V. Ex. que fuça com que esse re
querimento seja vou ~o, porque preciso das informações 
~ue solicito, e a ~na ma eria é importante. 

O SR. PaESIDEIITE: ·- Eu não eatava na casa quandG 
o nobre deputado apreJenton o ssu requerimento: se não 
tf.ve opposição, devêra ser votado; não o sendo, devo 
pr~sumir que houve al11:uem que pedisse a palavra. 

O SR VILLELA. T•vuEs:- Não foi votado talvez por 
ee4n~cimento do Sr .. deputado Nebiaa, qoe se achava na 
pce•idencia; pois posso sffirmar qne nmgoem pedio a 
p~lavra contra. (Apr~iado1.) 

O Sa. PRESIDE~ "I E :--Procurarei indagar; se não teve 
opposição, deve ser vot&do. · 

O Sa. JAGUARlBE (pela ordem) : - Sr. presidente, 
levanto-me pata requerer a V. Ex. e ã casa que 0o 
pMreoer da commh<sã~ de marinha e guerra, que ha 
muitos dias se achu na ordem do dia, relativamente f. 
pretençiio do Sr. major Luiz Xa'lier Torres , mereça 
preferencia sobre ou~ra qualquer mataria, para entrar 
em discussão, visto que é objecto por sua natureza im
pc.-rtante aquelle qne se refere a direitos adqu1ridos, 
A com missão julgou que. o Sr. major Torres tinha todo 
n direito de voltar par!! o exercito ; oa.mpre attender á 
reclamação desse digno official. · 

A sessão j i se 110ha bàstante adiantada, e tal vez não 
haj11 mais tempo de tratar desta objeoto se a oamara nãO> 
consentir no pedido que faço, que não tem por fim senão 

reconhecer direitos adquiridos. O parecer da commiseão 
acompanhado de resolução, como en dieRe, já ss ach~ 
na ordem do dia: o mt.n requerimento é unicamente para 
que tenha prd~rencia sobre outro qnalqnor"obíecto. 

Maiil, se a camara entender que, tendo já co.oo>dido 
outras nrg .. n<Jias. não deve esta ter Jogar. an formularei 
o men r· '!nerimento em dnas partes . isto é, para qne, no 
oas.o de nao merece.r pr<ferencia a toda e qnaL,Ut•r ma
t~rla, ao menos a mereça sobre as urgencias jé. ven
Cidas. 

_o ~a. SILVEIRA Louo :-Sr, presidente, sei que se 
nao discn•.em n •geno,as, mas tenho a ponderar ao nobre 
deputado qn~ o ""'o pedido, conforme o .formulou, im
porta a des >rni.çilo. a rev<•gaçào das de:ibe<ações da casa 
relativas áH nutra• nr~~:encias já. omcedidaH {Apoiado•.) 

O SR PaEsiDEIIn :-En e. porei a votos, e a oamara 
decidirá cumo ~nt.,.;der. 

. <? SR . SILVEIRA. J.oao:-:- Se o nobre deputado quer 
hmltsr se B p~dn n nrgP.noi& pe.ra e~se projecto ~em pre
jnizo das que estã•J conc•<iiO.a.s, eu não tenho duvidll. em 
dar lhe o meu votn; mas pela man~irn por que a pr .. p6z, 
llão, porque aa&im •e vai frostrH o effeho da& concedsões 
da camara em rel#çi\o ás outus nrgencias. o que acho 
poneo admis•i•el O que o :uobre depot»do pede nada 
m!!is é que~ \'evogeç~ o do qu<; a oamata já nsolveu. 

O SR. J.r.GUARIBE: -- En recorro á henevolencía da 
camara., aprese.ut~nilo o m '.n pedida por dool! modos ..•• 

O SR. PaP.'lDg!ITE: --A c~m e,re. póde re:;olv•r que 
o pedido no~;.- d, putn<l.o é mais urg•nte que qualquer 
d >)S objecro ;, "c-bre '•uj ~ nrg:.;nd!l te~.\ decidido; da parte 
i!n c&mn>;>.. ectá >:preci~r o :; sg';~'o. 

O SR. JAGUAJI.IBE: ··· Eu estimarill moi to que a camara 
assim ent.en:iBt\to~ .. . .. 

O Sa. PRESIDENTE:- O que desejo saber é precisa· 
menr.e qm.J é o requerímont) do nobre deputado. 

O Sa J <GUAIIIBE :-Eu fo_w,ulei orequerim<~nto no 
sentido que V. Ex apre•euta; mas disse que, se acesa 
nã' annu' ''Sil a esse pedvJ..o, pe:l.i~ia a V. Ex. se i!ig • 
naqse consultar a cam• r;; ~,., admi<te que entre ~m dis
cussão esse prt)jActo l go que se aoah~rero ~s urgencias 
votadas. (Apoiad:·• ) 

Pondo-M a votos n ur,:-encis, é apprcvarla . 
O SR Cauz MAc&ADO I pela ord<-m) :-Sr. pre;idente, 

visto que se s·cngr" em "" wh,. não é mni'o qne se ssn · 
gre em eof...rtnll~tde H~ negoaios por sua natureza 
nrgent's no>~ aci<litivoa qua foTão apresent!ldos pelasdi
vetsas cc,mmi••ões de orçs.ment(l : eu não pntendo que 
se re•o~~:ne.m H" déhberações da camarn sobre nrgeo
cia•; p0rém ,1uero •.nt.JCipsr-me para que esses neg,,cios 
não nqnert• prc·ted~os por novas nrgenciss Peço, pois, 
que a .;amant re•ol ~a que, acabadas a• urgenoías vo
tad•s. sejK considerada urge11te a 3' disonssâ:~ dos addi
tivr•B. 

O S& SILVEIRA Lono: -Desta sorte vamos tirar & 
presiiit>ncia a f&.co\d~>de de dar a ordem do dia . 

O Sa. Cauz MAcHAD!I ' ··· Não; peço que seja conside
rada urg••nte a 3' dison•são dos additivos, sendo elles 
iooloidos n!\ ord.em <to dia. 

U11A Voz : - Sern f:•re)nizo das mais urgenaias. 
O SR CRuz MAcHADO: - Est§. claro; não peço are

vogação d•>ssa- u • g~r.ci •. s; apenas me antioipo, afim de 
que não se sccumniettl m~is urgencias, e os ~dditivos 
tenhão de dar um <alto ma1or sobre ellas: é umcamente 
o que peço. 

O SR. PaESIDEIITE : - Eil creio que terei conciliado 
todos os int~r~sset' dividindo a ordem do dia, pondo na 
1• parte os negocias de partes que precisão de decisão 
desta oamara. e depois as urgenoias. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Cruz Maohado, 
é appro'<'sdo. 

O Sa. CASlMIRO MAnuaEillA (pela or<iem):-Não sei se 
a alteração nu regimento oommum das duas .. oamaras 
Acerca da abertura .. da aBBe~bléll geral jã passou; se não 
passou, lembrtJ a V. Ex. esta materi11, que me parece 
urgente. 
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. O Sa. Pusmt>n: :- Eu cDido 'que tem tido alguta a 
ài.s<:a;.,í!o, maa '{ll9 não ae cQnoluin. 

O Sa: C. ?.r.,,.%.,,.,,_ B=; ~ço a V. Ez, ql1• 
pell!i!l em dieeuosii.o "ta m~ria, que acho m<oi& a;rgmtc 
qll.e ea.cetam•Dda&& ciM prov'.l:lci.M'{ae estitouoslavmdo 
o ro.to àa IIO!!.iio, . 

O R!' EM. DO DJ A.. 

Confuúa • ais~llM~O <!o re'{llorimen~ art'<lsoDtõld.o 
~o Sr. E•pinola na e=iio de 14 ao oorren~... . . 

O s ... Fr.•na"ndes da Cnah8: ~· s,:. pt<!$idento, 
a ossa foi tes.tso:.nnht. de 'lO~ me Ti hont.em !orçadoain·. 
tcrrompcr o meu discurso, uio por ton~sdo proptia, n!!o 
porqu9 codll!•ti da iJal!>wa, Ula.s veracidu 'f'Clo obatacnlo 
:natcial do tempo; fs.ltM.v~·uo3lt!Z, e o 5! ts~hygt'll" 
nho i i niio podi• cottful::tar a tomar o lll~'l! dis::urso. 

· Ne&th ~entiao ~o:estci ;>elo !'Odi<io da c:o:1t!nuação da 
ã>alana hoic. 

Nü.o u;i ·a~ isto ó :üttito eon(o'rtllll com o t'<'gimecto ele 
casa. Sa e~im. n3o fõr, rog~ a V. E:.:.. WJ>b.n .. hondacie 
de C{'lc.sclca. ~a, s. ver 3C :c a 1-ttr. bnn"3voloc.eia me quer 
c.>Decd•r a mt!rcê do ccnb:>c•r a nsar da ;>sls...,.a, pro• 
ecgninio 8S!i:n ll':> :c1eu Cliac::rsos por s.q&.í:lla CA~Pl 
illt=Nllfico. E' fA,.or que c.poro u:e:rcer, a que m111t0 
'Bg<Bd"""'cj, 

O SJ\. Pr..,<~ns''T~: -- !'clo .rogim~.cto, ·· •obro rcquc• 
1in:.euto.s 11~ ae.t~ a iJtilavrul':1s:a qull~:na ·vc;. · Te:n 
hnvii\> U~::>nlo ê.o . cc:ttilOU&t·&~ · CIII di•~~t~!l illt3l!'Om• 

· ;1ido Ull te:~~·o ~~u!n~c!~nto, ·!::JU3 ua.s qtl8tHúes c:n qc.e ~ · 
j>et;n_!tti<!o bUsr d.~l\B. ';'e:,e,,. co:u~ ~::~&dm. tobre 1!. 

·tlelÇIIO do um do~ :ustnctD!I d~ I):<>T•:.cut elo· Rio do Ja
. lltlro, em qut o Sr B~bou da C:mla no oe.ho di-. eon-

1 qu~•. Benjun;;,, Fislho,. Ferreira t,g'e, SoU.:a M<~nde:~~ 
-\ l:l.c:nri;':lee, Siheirs Lobo, Lima Doar~, !:brtim Fl:-an

ciii<:O, Paea da ldf'll~, Maooel FerlliUldes, Canh11 
.. 1• . Figa;eil'cd.o, s;quoiro lllanJea, .Augasw Chn~&, Sa?tio 

Lóbato, Cartão, F ·el. de Carvalho. Ataaro da Sil•e~ra, 

\

' Pan!a Saz:t::>s, Camriro de MendDl!ça, Dicgo Velho, 
Coota Pillto, Fleury, .5&.-r~Uos 11 Dutas, abre ~ s. 
MSdo. 

I Co%1lpilrc<Hl1Jl depois ~ Sra. MeUo IteRo, l.e.;.:::dro lle-
: :urra, Folix da C11ohs, C . M.,dnreirn, CsrnGI~o da. 

Cunha, Pere'.ra Fro:uco, Ribeiro da Lu>, E•p•ncla, 
.i ·NuuQo Goz:çahsa, Ferreira da V6i'g•, &lm Cl!rueiro, l 'Ca:•al!:~ R111s, Pcd."!'i<!õ, Cn:z M>~.cbado. 'l'ei::o:oi.~ Ju-

1
. m.<-r, c. Ottoni, Sil•eira da :Motta, <.:r1111r, Rello, Tibario, 

J. d& Alen""r, Carlos ds Lo:. PUle<> Li=, Vi.-iat>o, 
! Sergio cie Ma~clo, Fa'l:sto, B:tndôio e S:.rai-va. 
i Fsltüo e<~:n participa~Lo ca Sn. GRmA Cerqedta, 
' corade de llo;~peod:r, :S:nrt:~o, La1r.3g~, Leiti<o da Cunhe, 
\ . ba~iio da Bella~ V:U.ta e Ali gelo da Altlara!. 
i · .. Lê-os e appron-oa a acta <l•. :mte:Gdente. 
I O Sa..l• S!:C'aã'l'âãiu di C:OD~ <lo ECguirate 

! "'ZXl'l.DI~. 

i 
! 
i 
l 

r 

Um r~~ucrin:onto ão Dr. Ce&Bnl La:li.o;avi, ~~dineo 
SOlloção da p:-ooo8t3 fclt!> "" gcvsl'llO imp-lf>ol par~ 
Co!:õlpnt .d' =a' celtccl)âo <:o ;.ua1lro9 •. -A' coziiiil•ii.,. 
d.Q -~a:end:c• . . . .. . . . . ·. 

Ca;t:c da lrman.i!Qcle do Horu· Sonhora da> Mc(cl!! , u 
P..rsbyba do .Nor~, p00;11cio " · ooncos•ii'~ de qnatto !G~~ • 
rias osr:. rocelr.sio d•s obr~$ de sua cnpell;, e· adg:anr 
slgumn.. ptoj>rle<i~cic• 1111~ lhG !itv~o co ?&ttmlowo.
}..' mosmâ CU!tlllli!.eli.o. 

ORDEM DO DIA. linuou o •ea. dlscut~o, ma~ enton<le:ono·t• e•gotnd" a 
IIIA ~e,::cndll vet de faltar. Por !:!im n~o peno oon001dà: 
" pD.la-.ra ~o ncb'e deputado. () Sa. T.v.u.E! B.A'-rcs (pc~ oràem) = - St. pre-

U• s~ D•r;;-;bDO:- Xat cllo nlo (! ao.tor de U!:l ; si<isn\e uma l'll:tl!.:l dé :ii:ou~o nfll!'t.:>:> por algallll dios 
· • i um d()s'crollmw.to• do coroo legiololivo da. czd.tlir& o.11e 

ade.•tl\'0 ou r~u6nm~n;oT tiíc brilh•ntementc ccGupâ•a no.tc ncinto. As qn•lida-
0 Sa. l'ILEitlii:,Tr: : - O additi•o 6 con~'d~raco [ dso peooono& quo oru:io o illualra cc.•allloiro !" qacm: ~a 

CIIIO:lda. , e o :egilnmt~ dl•pi:Se .q,.~ Q 81ltor,. da ftt:J fnia ·j ··n!irc, & 8 dronmst anoia de ter ~btido .na. ~lttmR clcw;110 nlio tenha oil'cilo do fallu malR.,'E%~$. E:otr.}b\ut~. e~ I "Pelo pNViMi• do Perrnà 11 qna~r Dnlll>l:Dt<Ud~ d~ votes, 
,:!~ do qDe ~lteg& O nçbr.l cep;;.\ado, D.ttco.dn::ldO. 0.0 ~ me iodiUilm & cz~: qnc, BOill di.ffcrCllç:t d•J?attidoe, todç~ 
motivo · por ~:li; ~~i · fcrça.do 1 lnterro:ll~r o !m di.s- 1 tal$"'~~ de vcrrostituido. ao seio dA ~NDan = crAdOt · 
.:-:u~e1 . , OO:l~u.arci.:l .coma~ !O . l!'lruittc ctue. o · nobra i eml::lecto eomo i\ o Sr. oon•olheiro Z~ .. u de Gõ~ o. 
®pn~io c:oT.t.illuo·" faUar. · · . i Vntoon<l<'Uo•.. . . · · . 

Cc:noltAi!a a Ol.lllGf&, <k::iuil :-o!n alli=•Uv'a. I E'ata CC!llideraçiio 5Diei:on-me 8 idéa de nquera 
nrgenolD p~ra qD~ !Oj a pnf.srida 1 dis:OJeiio de- puaet!' · 

oli S~u. Fel!'DJI~des de. Caolia.c Jonquelre. , zelativo ao diplollla do Sr. oollllclhoil'o quG 1t aclu~ = 
·lll'QilUCcinc ~ol1nos qM ee acbão no 4ppendioc , 1 alli!Undo Jug•r il• "rdem do dia. 

A. diteut~)lio .fie~: cdlade pol4 hoõl:. l Es:ou C\lD,-eGCld~ de qut 10~ e;~ &!'1:.m11~ nio __ _ 
Dadt a ordam io d!n, I.~v:u;ta-ce á .1~5-1"" 4.• .,.,,.,,...,tra.....__-t

1

1_ hqe.~,....Lqlla-.a ..U"8ft~ 
· -="-' "-"' ~ ci:c:npu. cU<c>Jc~lto de p&rOCCr CODCOtnon~ ltO 3 du-----~MH·~:~ de ::urdo. - - tnclo d~ provinda cio Porcan:buOQ, 

Sllll,..;a ,o ·~E.:::>ptliim:t • .....;Ot~olll do oiia."-Eitiçaa do 
J'"''"'"''bo:t,, (S" districto), Di1cur:os dos Sr•z, Po.>z 
Barreto, Amu;o Limo • F. Octaçiano. 

A.' e Ql!%8 boTu e tres qi:!C:me da nu:uh;;, !ei\Q a chB
msda, o achanào-•o r,..,.eutu ao Sro. 'ri=conda de Callla
ms.ragloo, Penira Pinto, Vioir::: d11 Si!.'t11, Cala:am, 
V JllelA Ta•aru, Fo11-.. Viaillln, Ept~minondaa, S~a
thiol, Silria;o Ca-nlloanti, Gomes de Sol!%&, EO<irigo 
su....., F. Ocbnisno, Jotó &llifaoiç, BeZIIrm Cn&l
oanti, S.Jdallha Mad.11llo, Lcuil Lim;, e Sil't'& Nebiu, 
Pe.i.."' !úolili:, .r. 'Msd:areil'a, Jnnqacira, Gt.•patinG, 

- Amujo Lima, Pilllo da Campo• , À!l'Siio • lldlo, 
:Br!!~, <:o11to, Paeol Barreto, Almeida i:>e~, cerre. 
do Oliftlint, Siln, NOJ>es, Perei.-a dn SUn, Mello Fra:~co, 
TaYlõlell Buto., Ottoni, TQtriii·Hclllem, E•perldl!lo, 
Yi~eira· ~o M&ID, Panlirao 'do Soma, Ja~anõe, P67!1.
DOO:Ul, 2M~ d4 Cll:l.ho, P=h01, Lm::.Carloa, Ta-

I 
O E a. Paumuu :-Davo chr a rub por que na cr-

dem ~o dia ooUoquei em p~oi:ro lus;ar o panOOP ::91a
tivo i J.lrovi.cuia do Fern~mbo.~ .• A cl•ição · do 3' di~· 
t:iClto i!o P~rniUIIbuoo ó rr.sle alltigo do 'lllJ o d4 p:=Q-

. :.iuoia:. do Pa1an$, o o cliploma ~ dcpa;tad'! ~ P~ll!' 
1\ bne<~ j l foi ~õpxoaoutlld~; A prallca tem ~!).' adDUtt.t- . 

rom·>9 no upa;nçae~ Qe oloiçiles pcllli <:O!Illp~D!iO de ~&NI 
1 • depoi5 de docorri.:.OD os tril:ta <i;IIS da !e1; ~Mel~ trinta · 
1 diM, qnanto i eloiçia de:. Para:t,, llip;maa. t;ontam 11a 
l e-.m!>l~~~rii.o. Portantc, po.rcoc· '!!'~_que a 8le1ç.ao da !'br-

niiillbnco devia !er Jach em pru!!etrD l"l!at Jl&m 01 or
dem do di~<. A1ci!n diste, c Sr. ãapntado po:.;P~bu-
0(> -nüo da suG prol'inci:;, e ao o.cha uqu!; o ~- ron-: 
•ell:cita Zt.cariaa ~:~.on 118 cG:!o, o per 1110 .uúo Pl~ 
eall3a demllleõlto m.aU tl!!t dis do demorA. 

E' aabido pela exporiea;olQ de llllDO p•~cdo ~oc 
pilnl~s qua so julga Qulo me~:oa oocasi!o a :a
oiiO, 11111iw 'I'IQOI e;so motho ~~ prolcoglldo ce!late. 
F.i5 !!a r.u~ ct::e tco lo7~ a Clpnlb&r a orei= do 
dift OOIDO IG <\ch&. · 

O Sa. ·r .. u. .. u B-.1.11:01 • ~Eu r&qnciro a.Y. Ex. que 
Dlljcikl • ~ li !ôprtc!Jiçilo da oamua. 

:!ondo a csma..-a ~-::al.tAda, ~jeita · ~ !*lei~. 



SESSÃO EM 21. DE AGOSTO DE 186~. iG1 
ELI!:rçÃo .Õ& P&áNAMnuco (3' 4istrictoJ. 

Entra om <li~a!!as!ío o parecer da oommissiio ele pode
res s?br~ a ele1çao de um deputado pelo s• distd.cto da 
pl'OVlllC!Il de Pernambuco. 

. O Sr. Paes Barreto (mot>ímmlo deattençtio: :ilm
c•o):- Bem desejára, Sr. presidente, abutllr· me de 
tomar parte neste da bate; mas V. Ex • .oompreheni!e 
c?mprehende 11 c~:nara, qua eu não podia guerdar silen~ 
010 nesta oooas1ao sem fnltar 11 deveres que rsputo 
sagrados. . -

Represantante da unção, e como tal enosrregad·J de 
~elar nll fiel execução das leis, e de pugnar pela verd_!!.de 
ao systema represeotativo, eu faltaria a essa miaaão 
~e acaso, tsndo conhecimento doa abusos e illeg<\lidades 
que se oommettêrão na eleição que se discute, não le• 
y;mta~~e fi minha voz pera . denu.noifl.l' esses 1\bnnos e 
ülegruJ.~adea á c~tms.rn e tambem e.o paiz. 
• A es<e dever de deputado se reuue outro que tem 
!J;tlnl;nente para mim um poder irresistivel. O Sr. ooll
Gelhelr!' . A!ltonio Coelho de Sá e Albuquerque, oontra 
qu~m 1rut:ng~s pouco g;-nerosos empregárão todos oa 
~ews no l,Ut~Jto de ~rrona-·lo deste reci,nto, é meu par
ticular e mt!lno amigo. No momento c,m que se trata 
de dar execução á aP,ntença que o proscreve desta cusa 
e~ niio seria digno da sua amizade se assistisse impas~ 
~~~el ~ de braços cruzados a eu9e ao~o de revoltante 
lDJUSt!Çao 

De,o, porém, acoresoentar, e espero qua a C&l!íP.ra ma 
fará~ j~stiça de ore~, qne foi sómen~ it;-poia de ~e.dquirir 
con;IGÇ!l.Q prof~nd~ de quo o bom dm;lto está. da pa1'te 
d? Sr. conselhmro Sil. e.~lbuqnerqne, e de qna é elle, 
Bl?da desta vez, o legttlmo repreeent;;.ute do 3" dis. 
tr10to de Pernambuco (t:ipoiad:Js), que me ellCarroguai da 
nnatente.r a sua oansa. -

Se, eu visse quo a exclnsão daquelle illustro c:dsd.ão 
o~a tilha da vontade espont11.nea dos e\eitorss, legitima. 
mente manifestadl!., lamentar.ia que os al~itor.es da mi
nha terra negassem ao ainmles c\d;:,diío @ votós qua ti
nhão dado ao mioistro ; m8a eu me ourv!i~ill. 1\Ilte o s~u 
verdict. · 

O Sn . TAVAREs B.uTos:- :Mn!to b~m I 
O Sn . PAES Bnll.ETo:-llllnhoren, tem-se querido dar 

A eata questão um caracter politioo. 

O Sn. BAncnLos:-Antes não ce C!ásse. 
O Sa. PAEij BAanno: -Tem-sé !eito correr 'que n. 

exclusão do Sr. oon~elheiro Sá e Álhnquerqne é devii!.l\ 
ao e~pirito de partido. Sar-me-hia muito facil, n(;is qu_,) 
bastava v.pont~~ e combinar o~rtos í'aoto3_all;;s de no- . 
toriei!ada publica, · par!'. con ven-::er a o:nnam de que 
não foxão razõae politioas nem o $S;::>irHo de pa~tii!o q,ua 
motivárão a gr.1erra desabdila fel~u ·ao illustre COllSG·" 
lhei~o, e derão em re~nlltailo o appm·ente i1·iumpho co 
aeu conteudol' : e;:,tretanto não o farei, porq;ta e&tou 
peumadido de que, quaeaquer que fos~ero ll!l canGas desse 
guerra e desse resultado, ellrts não iufluiráõ sobre o es
pírito da oaroara, que, pelo contrario, pondo· as da 
parte esta illustre assembléa, aómente tomará por norma. 
de sua deoisão os principies da mais severa justiça e 
ila maior imparcialidade. 

Pele minha pBrte proonrarei com vontade fume e ro 
soluta afaetur deHte· deb&te tudo quanto pos9a elle ter 
de odioso e pessoal ; limitar-me-hei eo exame das Pro
vas ; e serei feliz a a conseguir transmi ttir 1\ caro ara a 
convicção e,n que e3tou da qna as oonduaõss do pare·· 
cer da illustre commissão de poderes não devem ser np
provadas. 
· Senhores, entre os ovllegios eleitorses que consti
tuem o 3' districto da província de Pemambuoo exis
tem dons, os da Escada e Serinhaem, em cujas eleições 
se deriio irregularidadea, algumas das quaes são insa
naveis. 

Os fectos que se allegão contr!l o oollegio de. Esonàa 
constão de am protesto que se acha transoripto na aota 
da aparaçiio geral. Esse prstesto é concebido nos termos 
q.ue 11 oamara vai ouvir. -

Sei que ter~:~i de fatigar a atteoção da oam:;ra ( 11ãJ 

apoiados); mas pe~o-lhe desculpa. Tenho neoo•~idado ue 
ler todos este3 pspeis, de 1\Ilalyear todas as peças, todos 
os documentos; porque desajo que a qneatão eej a bem 

TOM O IV 

. . 
esclarecida, afim d~ que sómente ôs princípios de j ns~ 
tiça preoidíío ~ decieij:o deste pleito. (Muitos apoiados .) 

Eis-aqui o protesto a que me refed. 
c Feita n spnraçíío,!diz a acta, em seguida o Dr. Af.J 

fouao apresentou o aen protesto, ·que, sendo aubmettido 
11. apreciação da oamara, foi d~cidido por 6 votos con-. 
tra 1 que ae in!!etiaae em suà integridade nesta acta,. 
havendo-se opposto a isto o Dr. Antonio Luiz Caval
c~nti ' de Albuquerque, allegando !JUS semelhante facto 
excedia das attribuições das oamaras mnnioipaes á. vista 
do art. 81 da lei ele 19 de Ago~to de 1846, combinado 
com o paragrapho unico do art. l' da lei de 18 de Agosto 
de 1860, rl!querendo que se declarasse ena opposição na 
acta.-:E é do sGgninte teor o protesto que leu, e ófl'ere .. 
~"-eu eacripto·paru aer transcripto, o Dr. Aff'onso de Al
buquerque Mello. 

c En, Affonso de Albuquerque Meilo, eleitor desta fre: 
fiuezia, venho protestar contra a eleição do. collegio da 
Escada, qna neõte momento se vai spur&r oom aa dos 
oul,rcs collegioe, por se aohi\r a mo•ma eleição inqui
nada devioios qne a tornão a toda luz m;l!a, e por conter 
até o vioio de falaidada, e consistem tP.es vicíoa no9 
~ao tos seguintes : 1', que sendo o collegio de. Escada 
de 44 Ei!ei.tores, eríío faUeoidos ·ao tempo da eleição o 
~;~dra B~lurmin.i'l J oEé Cavalosnti, Miguel Joaquim de 
l:lant'Ann~ e Jo~.qnim de Meilo Lopes Ferreira, e fórlt 
d!l. pr•)vinoifl Domingos Gomes da Silva, dovião portanto 
ser chamt\d.os qnstro aupplente3, porque todos os mais 
eleitores esta vão na prcvlnoia, no ent:;.n to qne forão cha
mado~ cinco En?plentes, os quaes são Mauoai Gomes dg; 
Fooueca, Francisco Ferreira da Silvs, Candido Feijó àe 
Mollo,F0rna.ndo Barbosa de Carvalho e Antonio Bernardo 
Pereira. Chamoa·se assim, e votou portanto, oomo 
OO!ll!ta da aata respectiva, entre -estes nm de mais. E 
mais, sendo 3" snpplente Felix Vel\oso da Silveira, e 
existindo na pzovinoia (como se vê do documento oilja 
copia olfer;;ço, e vem a eer um termo de decl~rRção em 
juizo feita pelo mesmo supplente) sendo. 8" supplente 
Felb: V e1loso da Sil véh:a , e não tendo votado, j !\. 
nii.o pcdiiío voillr qur..tro , mas s5meute tres sup
pleutea. Votando, porém, cinco, votiírão dous de msi.s; 
2', ter a mesa do mesmo collegio sido organisada irre
gularmente, níi.o sendo eleita pelos eleitores, nem com 
as form!ilidaà!)& que a lei preaoreve, mas sim dasigoad!l 
p~los mer.r.;b ;·os da mesa interina, como ee vê do doeu. 
manto que tambem offereço, que é nma justificaçã) 
dad~. palo Dr. Ayres de A\buqnerquo Gama ~eranté o 
juizo mnllioipal da 2' vera do termo do Recife: 3", não 
se ter diutrihnido papel pil.la os eleitores votarem li•Jre
mente, e sim terem os me3mos eleit.ores votado por umn 
nhe;m feitll. oom o :nome do deõembargador Alvaro Bar
br,lb o Uohôn Cavnlcaníi, e dada por mão do presidente 
ilo eollegio, ccomo se vê do mesmo documeuto, e mais de 
uma C>tkt•'l do eleitor ,Joaquim Cavalcanti Ribeiro de 
L!lcerda, e de outi'P. do cidadão José Felix da Camn.re. 
.Pirnent~;l , e de uma justificação que deu perante o j aizo 
mnnicipai da Escada o Dr. Victoriano de Sá e Albn· 
qnerque, os quaes tres ultiinos documentos se.r ão oppor·· 
hmamente apresentado,; á camara doe Sra. deputados; 
4", ter-se fignrado o eleitor Ageu Eduardo Valioso 
Freira na eleição, qnando elle e>teve em Goyanna rios 
dias 6 e 7 de Julho do corrente anuo, como se verá das 
mencionadas cs.rt;~a e ultima mencionada justificação, do 
exf1me que a reqaerimeuto do capitão Antonio Marques 
de Hollanda Cavalcanti, presidente do referido oollegio 
eleitoral, se procedeu no livro daa aotas eleitoraes pe
rante o juizo munioipnl do termo d.a Escada (exame que 
será offerecido á oamsra dos Sra. deputados), e de outros 
documentos da igual força, e como se vê da justificação 
já offerecida de uma carta do tenente- coronel Ernesto 
Justiniano da Silve Freire, tio do referido eleitor, es-' 
cripta ne oor:.:Jaroa de Goyanna, onde re&ide o mesmo 
tenente-coronel, de outra carta do Rev. Felix Har
meto do Rego M outeiro , escripta no lugs.r de Pe
dras de Fogo, e de nmn. justificação dada peran
te o juizo municip!!.l da villa de Pedras de Fogo, 
termo do Pila~, da província da Parahyba do Norte, pela 
raz.ão da não poder ter lugar a mesma justitioação na 
comarcn de Goyauna, em virtude do respectivo juiz mu
nicipal em exsraioio residir e estgr fóra da cidade a 
nove leguas de di&tanoia, oomo ae _vê do attestado do 
juiz de direito da mesma comarca, e offereço tRmbem 

Zl 
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Cllljlillll ci<M! c3o=l ultlm01 :trumcio11.11<loe aoO'IIll!!llltoiJ, ~.~ 
&ítes de· Jm)C:mat demv:~~~!i'ra% <lOm .J.oeum~tor., que 
.replltiO izrefnsg11TdJ, ai prinaipaoõ111l~~ Rpl'liiOllt&• 
cu 'l)l!ltil.lJrcteato, ~o du 1111111 explicaçio á illt.atre · 
ClOD'l!DÍl!Mc de~-

. Oi l:cnnda& membro& as ~ d.eclliriío :no sllll. 
p.- ql!lllllD tivarilo p!'lll61ltfl6 o• dooamentcD ~uo o. 
proW.tçte ~11\G\tQ 111him, tendo-os !ili!~ Ffldiao â 
par.&. io.\a1ellllôd&. 

SaDhcreo, ho11t.mD t quo farão rmcotticl.&e f. !ll!IStro 
Oll'dmi""lo r.:.o aotu da elclçl:o. 

O S11.. Conh n~t Ot.JTKIU:-Honlam! 
O E& • .Pu.~ ~U1'o: ~o oqunim. 
OS:~~.. Allnn L:Ju. ~ -Anta-hontem. 
O s~. Pa& ~-: -E' ;·~ra&d~, 3Iõta~hontsm~ 

MBii mta--hOll\em CG6ell dooDmentos eem~ em poder de 
um :ncbro dep-ctado ~ dosejon ct;-:npl:lsa-Ioo •••• 

O ~ T.o.u~ Bu-ros :- Apoiado. E' ~otaaa.o. · 
O S.. Pu•!Wulno:- .... a uio elll do p~eiitUll~ 

que 11. Ulmtro et~=i9São cl.éssa iog~ :no aia 3cgzililt.e o 
Bet.~pi!.!'QCC. Au~ 11. tudc> iil'..O '!."n pelo roe:srnn piU'ê
ca: ~ -.e 'J.IlC n np!'e86nt~o dus do=ento~ C'll int~til; 
a ill~~:~~ro =~ dcclal:a q_-;~e, aincla cr.wmdo cs~
Võõbelll l;ll'OmdO!I t>A !aotcs !!.l.J.e~a<roa no proto.w, elloo 
:alio !Xldjf..o I<!U!Uils: 3; clcil'~- l'a.m c::u~ pois ~s <!oc:.t· 
rolllltos7 

Os !_Y.<ntcs q:<O ~me proy<J:ilio a ~ro"int !cls~-oame:ii.c 
A cl.oiçiio dll E!cslb s:io cs segnh:..tos : 1·. que se oien 
:k.lli<fslQs na S.O~ d:ulei~ ; 2', q,ue :ur.CS!l âo coll~gi!> 
Ui orgsnind& 1IClll qt>.e para osse 110to -coneo~i<..<I;Dl o~ 
cloitoraa pmMiell s•, finol:I!o.>t.e, quo na iiccnsl;;o da 
""hQiio, em vc:1 ib 6ft cum~, como qua;: I' l~it.J>Rfcl 
a,o, ·oloi~ J'&ra 81::>tovorom aa •ul\õ lislola, dt&tri~ 
blliri»ae oh&pu lliCriEtu com o n~me do ccnwdor do 
~. COlliOlheiro Si e Al'bt:ql16rqllO. 

~Ul:l, bCliliC."l!:J, Oiio OD f'<l"..Q9 ~F;t:...'! qlia pre:&ndi:l 
• 8llp8r1) prO'I'Il'\ outrcJ ailtaCI. qn..l SEnil~ parn ~-
ro1ma-lol. · · 

O ci~ ~ Edttl!r-'..o VllllMo fuira é elett<r. dJt. 
~da E~~aada. Erto Individue, tell<lo pol<lldo ;~ 
ps1 qne morau1 na t'Q!llUGa da Qoyuna, pnn, nlli B<l 

· diriglrll &fit:l <la ptotQOtw t> ~Uitir aoa tel':llos ao iu-. 
~Wio do MHl àll q,u~ li b.ord.~iro ~m J!m i!~ Jtmb<:>,' 
ij nil:!4.ll 10 aellaft C)()C!Ip.cio nes~ ~gocios do inter-JBso 
p~ nu• :ias 6 e 1 da_ Julho, quando te• e lns;;~~r !1. 
ild~ da hes;m. dt. E•Oad.a. On, l:liio permit:.in!io st 
l<!l ql!.t se •o~ ~ ~~. a nto s~:~.do. p!l5Divnl 
oupt>(l! que 'lltn mu:no lnõivi<lco·· (>0-'•ll ast~~ ottt.lon, 
l'lg~ éH!l'.Jiootos no ~Vt:lO din e n\\ ~~m~n hvr>l, o. 
oonclalllio ti qno o e.l~ltli~ Agen nno pc<ll~ ~oh~r-~ :l!\ 
~ilh à& EIIOildn no di~ om. 'l,M ahi e~ !INc~e•~ :!. el•i· 
Çllo do QIIC M ~r.l!~. 

----lll'la~a~~·La-«~o 
tiD~' o 'I'Otou z.o Sr. cl;,clnl.ot.rgndcr A.lTlll'O: e o qnc 6 
m&ll, <;~ ~811 lltll:XI •PPM'1l~ Ollb:&oa doo tloitC!T~ r.o.;.c ~,. 
~ amt;jl!liA &c~l.ll."l d.la. 7 do Jclllol • 
~ti. bte'!ll ~~ rasil!.t10 q_~e 11$ e)l cotl3ogni.r .da

llllm6~, oom j,l~flc3 ineftagaveu ~ Dilo W! que 'fOU 
exb.ibtr, quo o ~lcllor Ag(:u e.clulva,&<> UQ il.ia tlA o\P..lçúo 
na il'bgll= cio I~.mbó, da çumlllllll de G~ynlll:Ul •••• 

O oa. Cov.atL :-z ()LITS!u :-:Nimcc sl>bio ~ ddnd~ 
ueGoyacna. 

O Sa. 1b.um:i:o- :-lsta dePQde · <io p:roV11.~. 
o Ss.. r~ BAJimr:r(!_;...,. ... CnllOUll\'illndn ESC!\da, 

pO!lllO quo ficar6. pro"'llds n todnnluznfn1sidsdo da !\C!il, 
o por oooacgninro que ó oTinuull!>. c J.~ nenhum oflci~o. 
E ns 'I'OrdBdo, sanhorss, ro n neta !oi Inkilicl'odn, -5 evi
dente tp~ nE~ pó~e mereoer fé ~rn.J:>cnhllJlla d~CS oar.s 
aB.Go~s.ç:ÕtJn, vi•to cm:no sqnclles que q fr:eri'LG e~o O!S 
proprio~ sutoroP da ~:ol.sidade. Sab&·GO qtie o::l c1oito:c~, 
111\ oooasino do ~o~rcm, aiio p~rn e~sc fim. <>h,mcdos u111 
~ nm pela >ii~SII: ootõlo, poie, podo>:il;_stpj>Rrec.;r .x.w rosul
ta<IQ d'a çlciçii11 ovo lo ãa·.A.gcu, osllmlio cow Rtleent9, sc:n 
il intsrve.nçllo àn mcs~ nesa~ actoT Como é p·os&i\'Ol 
ool!cebilr qne a as~ig11ntun:. du Ag_eu fooso pootu nn actn, 
nlio eo!lvmao niRoo c!l mcmbro3 d!l.mcoB1 

Entrotanto, como a crunarn Asbc, n ,;;amnti3 dn vcr
.uac d01 cleifi:O roN""R toa& lltt bo11 fJ d" mean, pnra 
q~~ J!C'!BNilOO. d~r ló ~ cc~r. o hzor obr3 por o!la, <, 
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preciso suvpc:rmos qne a mesa procedeu segundo i& lei, 
quo m:esiamão "'e1ci9iio,-fisoalliou·:~; dc!;de, porem, 'iDB 
se mô~trar qne a tntlSR nllo m3~ee f~, .iasde qno f$; eon
'l'llnCÍda de1alaa~ia, nü.o ó poosivel &amittitoom;;C%a(ltaa 
na Stlall assave:s~ea, a actn totna-se niio um doeu• 
mento ~l9itoral, lll8s nm oorpo de dclicto Wl me1111. 
{.C!'M<I<lw.} 

Para I'Qos~ qne .Ag3u F.ulll!rdo 'Ve!roao Freira 
ach.~va-S(I ~ comur~ da ~yann"' e ns fragnezia do 
ltAmM nos dies G ~ 7 de Julho, q11e farão nquclle:~ Em 
qne tev& lugnr "' ~lel;:T10 da Escada, 1UI1 inn~o do Sr. 
c:m&elheiro S! ·e Albuque:que dlrigic-ss iqn2lla 
treguazia, a ehi d~n ums jUBtif.c:IÇiio ~ q~ jntârlO 
indi'fiduos maiores do toda a cxcepçíl(), e cuja ~espai~~ 
biliàacie pôde :er gSlilll~<!a por pES:Jcns que se eohll~ 
nesta ~~n. 

Peço a att®çil~ d» ="~~ pa:~ o• ta dcctllllento : 
c J)iz o tcnente-~rcncl :MMÍSllO ae Sá e Albn~uer· 

qu~, Qtt~ se lha !az preciso, por mothoa ~ioit<Jr..es, jusH
fiCSJ: "ptttante V. S- cs it<n: •egillntes: l', que A~n 
E<!-an.-<:!o VcUot;o Freire, ns.tnr:U dus:.<: contarca, c fili:o 
lc_gitimo de Cla'!ldino C.:sar FraiN, o do '!)te.sentc mOr!l· 
dor no l...>rmo da Ese!!da, veio e:n fu:s do· mez cio Ju.nlto 
prorimo p:l5Sado nc luJ!il: S4J~udo, C:u cc=c:l da 
~yan~, parn. t!'n:u do m~::t~no .:io ~al ao. seu fe.l
l~~,ao F :ti; 2', quo p~'l tr:>tar da f~itllTll nc>to m;entll
rw c da outros nggc.Clcs seus cst~..,..o sscp:(), e conatfln
t~Jtncn.to s~IlL · i..'1terntpç.Uc nlg-t;!:::lB ne!- ~i:--.1! u, 7 e _!3_ do 
nlCZ eo. Ju.lha ptQ:ri.:r::c' pas.sr..à:o r..o:; l~g~res ~algnào, 
It~b~y n.tu;, McgeirO, ?ir aliA , ne.sta p;;voaç:o, c em 
otltros iligarc.s, n~ t~h e11hido :~os d.i.M rcf•ddos 
p<ra· o !tú>:llt ® 61la w!denci& na E,~ada.; n•, que 
eó depci.s de dlP. 8 de .Jclho ~rcti::C.o p~s:;ndo sll.b.io 
do lcg~ S!:!g:tdo = bne6o. ci~ ~ns residonc"' no t=o 
da. EscacU:., CQmo á pnblioo ~ noiO!i~, c OO:Úd!lildo po~ 
tcâo~ ·os = =igo• o plll"GIIle~. E, port.~~nto, :;.quer o 
BIO??lic•uto a V. S. •o cilgt~o totllar tnn ju•l.ilio~çilo 
~om ci~~ &:o D~. promotor publie<:> iD\ll\-iao da cc
marca, ma:Clll!do din o bcrAl, ee:J.:io jul~dn }Y.lf Beulen· 
ço. :::a !ó~ da lei, entregando-e~ cls!>Ol$ o pfO{<rlo orl
g'.nal oo llllppli~!l.l:.to, et!h- Dupa.tho.- JMtifltJ,1l!l C\l!ll 
citsl*l do Dr. prou;oto: pnblioo de;. cõm~s, para o (!no 
o eeon<ii<> interino do~te jui~o O noti,li.oBr! F~os.lmentl! 
pu" o dia 9 ·do co~cnto lnoi,_ pelna 10 h"r"" do <iin. 
Pe.i:s.& 0.: Fog~, ~ d~ A~~to àe 1862.- J:lont<iro. •. 

s~gt1e-•c " cortidiio 'à.o e..,..·ivi<o do te~ :lot.i&.::aJo o 
~::Qmotlit ptlbUoo,baMmo .. e test~muubM, ~:;:. 

o Silo. co~n:::.. DE OI.!'tt'TilA' - Qnem .é o su!taol~
g~~o ~ . 

O S!!.. P ~ l3.l':l!l~To :-Nr.o ú ;uhdo!Egado, é o i t<i;: 
.:.~ p:::z: b P~ur::.J de Foi:;r.. 

0 S:\.· Cúr..n~;. l)B OtJ\·t:nu.:~Cc::Jo ~~ ch~m:.'.? 
O Sn ... PAt;~_ ~~:-... /~ .. r·t:.l 1:.$-t-:.. í\"'"'jn·u·~~ 

M~:1tcu·o ça l'!r~o c co:~Ut•;o I 
Lmi C!J ~~pui==cD ~:l : 
c 1' :utcmunll<l.~S.JI'O~!!C.O Fdlx fle•:n·~!o do :R•g~ 

Mon':oiro, oopollilo nu p~~"1ii'l de lt:.b&y&;J.n, etc. Ao 
1' ài•se que rMillia oo~ t<-d~ n cr:rt= q-o1a ~gou EdnBl'do 
Velloso Frllit"e voio a:;. icgar.5.!1lgada dc;tg .frcgae:.ía àe 
Ikmb<l em lin9 do. mE~ a~ Jnnha proximo p!!S•&~ jl'll:ll 
tratar do in~~utnn~ do c:>Ssldo sau fulleoltl~ p!U CII\U· 
dino Cssnr Froitt, o qno sn~ i'(lt tor mn.it~·iutlm!rlnda 
coll1 o• pru.-ent<» do ju•tilio~do, e por c;:e u-.:;,u;.o lhe hn
v~r w~o, Ctô!~ildO ente\' C ~!11 a~ o~~ t:a fO'<O~Ç~v Jc Itn• 
bnynnP,. õ fim do sn10 via!l,":lll á CQIIIttC!!. illl Goyano. {!.o. 
2' Cis.>e que o ju5tifi~aao Agcu Edn~U:do V<ill.cso F:~:r3 
cst;;vo cr;1 oos~ ceUe tcstúmw:hn un flllvn~çno do !u.
bnvsnn no din4 de Jalho prcltimo p \S>ll!;do, &:n cmnpn
nhis d~ ·~u ti~ Er:J.cst.o Jns~inLq~;;o <ia Sih·n Frcifo, 'lM 
dohi · se~uio F""ll o se~tüo, >egni:>dll ~ ju,tlllcr;.do pora o 
lugar Pirlluâ, d!: provipciad~> P>lT:lhyb»do Nu:~tc, úndo 
eo â.cm~ronno di~; 15 ilo Jc.lbo proltimo ~nss~i!o, oolr;~n<!o 
des;Q lllB~t Fitauá no d;f\ G; " o•t;\lldO no rues.tno dia. 6 
do Ju\h~ l'ro:!>ir::.o·po~!!Wl~ n5 pc..-~n9io oo lttü,;.yan~ em 
oa>& dcllo tcstcmnnlm, c~1cvsrand~·lb.~ ,q1lo d11 ~~·u~çã;~ 
do Itr.bo,·an:>. , onda 6e nchnva, sc~;u.n n~r~~ o cn,;;o
DhO C.o sÕ11 t.llo~ido pai no lu~;:~r !S:U;::~"Õ, •t:hiildo :!a 
~5Sll dcll~ t""~"mun!mll~ rofati~~ dia. ü d~ ,Julho 11 uma 
llorn. oln tur<lo d" rt!•riclll <lill, co .. , ton:lo ·lha c;_ no •blllo 
da COD:l:J.t:C!l. <lo GCl-,IO.tt~ t'o.ta n l!Ufll'~!)ia ... maia. no tct.mo 
<ln Em:~n d•·p~io d9 -.lirl ~ uo rcrerido n:er. do .. J~;~lho pto-
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llim~ Plill'tldo, o qus saba ~o: lh~ IIB.Se<<r.ntaln ;:.lg= 
pa:ontea e a!l:.igos êfo justificada. Ao <>• dUo~ que e.."t:· 
muito publico e nohlrio, e ns,ovc.rsdo por todoa o:~IUI!i
p ~ p~tent..o do iustltic·<do, ~tr.o j~ cli!&e ellt t9sta
Dnlnha, qug o m~amo ju.r;tilicrulQ e6 Cleaon a comsroa de 
(lotana <XII '&ueca da &~ ~dmcin no t=o da Ee011d~ 
<lepo!a elo <ila 9 <lo Jnlho pro:dmo p~•ssd.o. E maa pl'(o 
dáso, cr.o. ~ 

• 2' lul~m~...,ha.-O ~=~-corocel Emer..o Jasti
Jii,;luo· dA Silve. F.roire. » A rCJPeilo deste ciiladão ea 
in•oco o teG_talnnnllo do> uobm 'ill!!luta<las da PioXahyba 
qce an eenarea: plUS!ltl'S; eU~ qu.; iligito se niio t\ 
e:::acto que o St. tclnente-coro.oel En;~to, innao <to 
Sr. bo~ito do Mam;ng1:are1 nosso collegs, ó inoopa% db 
faltar a •~<r<lacl.e. 

O Sn. Dmo) Vs.l$o: ... ,:E,• um cl.dildã~ r.:.lli~G ;cr-
.clsdmro. · 

o s ... Cn~C!IO D-'. C c~: - s~ 1\ m~or Ç();J.• 
te! tnção. (Al'oiado•.) 

O Sa.. l'.t.JtS B.unno : - Eis-&qu\ o~;: d~ar.to: 
<. Qali.!lto c~ 1·, d.ho~ g_ue crSL.,G!'dndo tor chegàdo o jns· 

li.Scado, sGu sob=Ulho, Ao i~S""' Sa.l~ado, ela coznarJ:c. do 
Gv.;nna em 5wo c::.:I:az do J::J1o pr.):-:imo pllõtaolopara 
-.nts.:r do inYO!l~.rio d~ teu !nllcoi~o pai, o qu~ •ab~ j,>Or 
var em r~ de ter o IIIC5U:o ~çu scl:rialio, !~íi(O ·qnc . 
cils~on, prc~cdo a c~a iiolk> t<)•tcm:mht~1 o :~hi ll)c 
ts: <Üto o firo <io stLG via~ a oot.'l co~r~a, ~ llliiÍin;Io 
~:;c de&t~. A c 2•, diaGe qno po:!ic. assav~a: com toda 
a corte:a e con'li~...'io que •oo sobrinho Agou Ed~r.:o 
Yellot>O Freira ecmp~o es1.e•a <!OD!ltat:te:n~tc e ~!n in· 
ton-a~~ no tarmo da ccma:-c" d:1 C-oJ1UU< nc3 di:s 
6 e 7 do úlC% do ·Jclbo prosic:lo ~o. e ru:l,Ja llO 
mesmo dia 9 ·do tefmdo =~, s6 tendo Sllhido para 
íóra U CO'D&r~D do Go:;ana. l>OB diu 4 O :0 cQ Jntho 
pror.ia:!c p~=ao P"ra vs !c;~~~;:a l!.l!.ba...,na, ~fC'g~;,o 
e !:'in ui, de. prcv.inci~} d.n l'n,·ebyba ol:o Norte, ~1-
tllllo:lo d~&so nltimo lug;;r, Pi.nui, no dia 8 do re!~ido 
me: da Julhc, est&n:lo t:~tl! dia pellô Ullln hora da tard~ 
e=t ~1\S~ do Rav. ?Mra Feiht Ecrm~t.., do Rego bfon
t.ru:_,, na po;oa.ção ae Hnba.~·~~Ua, doo.de •ahio p:ua. c 

· " l':lgllr Sol;;!ldo, dmt.. coma:ea, o qu.c nabe etn razr.o do .. 
ter o re!firido '011 so'o:inuo eahido oom elle tcai.Etn;J.Illul 
d(' lc:gat <>e ml\ moracis, no ~::l!l'lb.bo · dll Vlllld.ll, nté 

· It~~U.yan~. ~tamlo Rmilc& e:t: eas~ do p~ilr11 Felix Ha· 
meto dn Rego 1-Jllllteilo, e rl:gnic:do nmboo <!ohi 11M o 
lug~: Mogeiro, onio o justili<r..â.o &e ~~f>=tl d~Ue te•to
m11nhe,&&'lo=ndo·lbe que ia até oPirod,da provlnoia 
da Pmlnylm. pc.ra trater d~ eortos negooi011 o~malgums 
dm~ol"!!.. E, 'volloao.du oll' ~km;:ollm de aua viaso:n, 
BO:i\le do tQdoe o• p:m.o.lrs clG }lll>~i5.a&do o dcllo t~,t~· 
lllzmha qr.e o ll<Gtl:xoo jnetilie~~no sompr~ enleve no &l· 

---fl.f!~tl'l~"~~iat i 7 o S do m011 de ·lnlh~ prosim r. •· 
a~:lo . í~z:o:ui.o he~' diso pcqam:~S Tiagcns Htllpre 
dtn\ro do tarn:o dn eCIIlllreil psrn e~~<.& pOYOIQ!iO, &fiel 
do oon&litui~ ndvegad:> llll.lll o t'j!prcaout~~r no ~Tm'lli • 
rio de ~~ hllacnolo p11í o p:~t.- outros ueg~:~o!"' :- mu, 
vo!tao.do lopo nos zno3~o• d!~ pU'II o Salgado, or.de. 
aemi7N "'t"F~Íll e dormio ~~~~ àil\b G·, 7 a 8 do ,Tulho 
pro:iimo psssado = ca5n dl o(T.l irmito V"U'glniO Vcl~ 
loao FJ:Q!ie, oondo aampra ru~ o ooa:mll:licado li3<!SI!' 
d!1111 .,c1os parentes o a!Oigoe morudoN& :10 Salgado 

. o suaâ vizinilnnÇilll; e mais nüo disse dn:;te. Ao 3• d~•o 
qUi! twnbam lUI!OVBI'Il 001!1 a mt~tDS c<ltteu!. C OOD• 
ncçNQ qtte O i llll:.inc&do !CP aobtiuho 8~ ll:lbio da 
CO!IIilr~ll do Goy~n11 vm bu!!Oll. da snc. r~aiàa::toi.t. . 
no termo da Escadt~ de~Y.>b do aia a do ma Julh'> 
pros;inlo ~sss.~do, o (!110 sabe por lhe t'!l'~>!l i$oo llS&eva·· 
r~ do nisiun~ · :lOil$ p~cntc~ o do wcsmc ju~tifiondí', o 
pti.'lt!,pallllonte () Eol;riobo aclla !AStoma!hn, em CUjl\ 
aaaa ao~lliiR c o.!siotlll o ju~ti!loa.lo, ccmo jt. dis9c Mimo, 
m:jo s~u sobtillho irmiin do mosmo )1l!ltifio!ldo oh~m~- se 
'\Tir5;nio Velloso Frolro, ll!E':';>Oetido-ltlo CSSG:I pm'CUtcs li 
m'lior oonfi~'tlÇ~ em tndo Ç,u!llltO lhe :18B8Wt5.r6o;C mw 
11iio di.oo, eto. • 

c li' r"':'"'""%<~. -.A !!oNs Co:mo Is;n~io do .Aruuio 
. Llm~, cunhado elo jn~lilic~J:o. ~ E:u não o conheço. 

O s~. C eu.~. :11" Ou>=I~A.: -li:n o conh~çc llluito. I 
OSn. P~s ll.._v.Moro: -E' uc !!Clll:t: d?"SSP-'• . 1 
O S.l\•. C.ontt~A P!< O~mm:.f.: -E:: .llUUil~~o 10? A.gcu. . 
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pre em commuuicação oom o justificado ~m casa de 
St1!1 assistencia e de outros parentes, que elle sempre 
esteve comtnntemente sem interrupção u.oa dias 6, 7 e 
8 do m<z de Julho proxlmo passado no n1esmo lugar 
S!llgado, nesta povoação, e em C!lchoeira, de.sta fregue· 
zia, e aempre dentro ila comurca, não t~mlo es.hiào fó"a 
della seniío nos días 4 e 5 do mez da Julho proximo 
passado, para acompanhar s. s•;~u tio o teullute-coronel 
Ernesto Justi:uümo da Siivíl. Freira ~\té Itabay.:ua e 
i\:togeiro, da prc•vinda da Pamhy ba elo N crte, sepamnlo·· 
se neeta ultimolugr.r do sou tio, r,egniudo pr.m o luge.r 
Pirau~. , da mes!lle provind a, onda so demoro1l por todo 
o dia 5 do mez do J ulhü ~Jr0xhno nast~n.d.o , vol!ían.t1o no 
dia 6 pai..•fi, o lugar Sa)·g€Hic o:.Íd0 a~ci~ti~ , eatando 
ne.~se mesmo ilia 6 por uma hora ela tetde lll'l povoaç1'o 
de It«baymm com o Rw, pudre Fd i:;;: , dond.e vol
tou para o SRJg:::i;.o, como já disse, dol'u!inclo n!l noite éio 
mesmo dJ.a em casa à.o irmfio rle!le justificado Virginio 
Velloso Freire, em cuja c3•JU tm:u.h~1u dormia e sasir;tio 
nos d;as 1 e 8 do mesmo mez de Julho pro::>imo pasGado, 
sendo sempre vlsto e communioado jl(;l' elhJ teotemnnhil 
d~a a !loite,nos referi(k•s._dia~ 6, 7 e 8_de Jul~?; e mr.)B 
nao d.1sse aest0, Ao 3°, d.i.sse q_1.1.0 tat4cern f;H·una por ver 
que o justificado, seu pl'im.-J Ageu, só sahio do te•·mo il!! 
comarua de GoyaD.a em busofl de sua ra~idencia na Es~ 
o;;ua depois do dia 8 de Julho proximo paasado, tendo 
antes de partir se despedido delle te~tamuEha, asseve
rando-lhe qne seguia para o lugar de sue rcsidei!cia no 
termo da Esc~da; e mais não di;;se, etc. » 

« ó' testemunha.- Joaquim V cllcso Freire. » 

O Sa. F. OcTAVJANo: - EatudP.nte do 3' anuo da 
faculdade de direito. 

O Sa. CoaREA DE OLIVEIRA. :- Ainda é sobidub.o do 
Sr. tenenic··oo~onel Ernesto. 

O ~a. F. OaTAVIANo: - E ' r. melhor pro~:~, são os 
proprws parentes, em cuja c~sa es~eve o Sr. AgGu. 

O Sa, Conn:íh DE ÜLWE!llA :-0 Sr. tauenta-coronel 
Vel!oso l<rei.re é amigo i:utimo e muito obrig'ldo do Sr, 
conselheiro Sá e Albu4. uerque. 

O SR. PAEs B.t.Rilll'J.'O:- Sr. depntado. por mais que Y. EJ>.. procura insinuar que 6 Sr. tenente-coronel 
Erae~to é o~paz de faltar .á verd&de o de commetter um 
perjudo, ninguem o acreditará (apoia<los), e muito me· 
nos aquelles que conheoom de perto o Sr. tenente-coronel 
Ernesto. (Apoiados.) 

O Sn .. SxLVA N:rNEs:-E: um cid11d.ão muito distindo; 
d~ conce1to publico mereCldo , {ApoiCLdos .) 

O SR. CoanEA. D~ Or.rumA:- Não lhe neguei pro· 
bidade. 

O Sn. PAES BARRETO:- Tenho a satisfação de ouvir 
que os nobres deputados confirmão o credito elevado de 
que goza o Sr. tenente-coronel Ernesto. 

O ~R· DioGo V:ex.no;- Repito, !o~mo ·delle o melhor 
conce1to, 
• O SR. CaaNJURO DA. ClJNHA.:- ConheçO·!> muito; é 
Jnoapaz de faltar é. verdade. 

O Sa. PAEs BAnRETO:- Disse a 5' testemunha~ 
<~o 1', que ~or terperdi~o o segundo anno da acade
mul por legltlmos impedimentos, acha· se residindo no 
engenho Vnnda, de que é p1·oprietaria a mãl delle tes• 
t lJ?nnha, e por isso sabo J;l,Or ver que o justificad:o seu 
pruno chegou ao lugar do .:lalgado, duas leguas distante 
da sua morada, em fins do mez de Junho proximo 
passado, dizendo ter vindo a esta comarca para tratar 
do inventario de seu falleoido pai, o que sabe por tor 
e~le testemunha visitado ao referido seu primo logo no 
d1a da sua chegada, e por elle mesmo lhe ter dito nessa 
o~cusião que 'Tiera tratar desse inventario • e mais não 
dl8se deste. Ao 2', disse que sabia oom toda ; oertez~ que 
o justificado seu primo Ageu esteve sempre oonstante. 
mente e sem interrupção nos dia5 6 7 e 8 do mez de 
Julho proximo passado no termo da o~marca de Goy11na 
sendo sempra vi&to e oommunicado em todos esses diW: 
e n?itee por elle testemunha e por outros parentes e 
am1gos, posto que em algnns desses dias viesse a esta 
povoação ~ a.o lugar Cacho~ira, desta mesma freguezia, 
para conshtu1r advogado e aJnstnr a Cl\usa do inventario 
de seu falleoido pai; mas logo nos mesmos dias voltava 

para o Salgado, lugar. de sua aallisteuciu, sendo sempre 
acorn panhado :uessf\s pequeu:~s vir>gena dentro da co
m arca por seu ounhado Cosme Ignaoio de Araujo Lima 
~ por seu. irro!\o Virginio Vello~o Frtiliro, em ocmpMhia. 
rJ.os q uar.s sempre voltou nos mesmos ilins já. referidos 
paxa " lup:a~ Salgado, oude assistia em casa de seu ir~ 
mão Virginio V dloso Freire; tenito sómeute sc.hiclo fóra 
.'la comarca pa,rt;~ e/Jomp!mhar seu tio o tenente-coronel 
E1neoto Jostini~no da Silva Frcira,e.té o lng!lr Itab~ya
na, seguin,lo rhhi com o mesmo seu tio at4 Mogeiro, 
da província da P»rabyba do Norte, noni!e Be separou 
delle para ir ao Ph·:mli, d~ mesma provinoia, em onjo 
logr; r se demol·ou por. tcdo c; rlJ'h 5, voltando novam~n
te ptmd&abayro.n;tlogo ll!J di.a 6 de Julho pr<lximo pas
sado, ostaniio B uma hom da tflrde desse mesmo dia 6 em 
c~.s~ do padre Felix, cspellão .de ItabHyaua, voHando 
dah1 y ara o Salg•.ldo,oude dorm1o em oaee. de seu irmilo 
V1rgmlo, na lliéh~ma noits d08BG di& e nas seguinte9 
noheg, st-;) qne âo r<;tirou pari! sou domicllio 110 termo da 
Escad11 ; e mais não disge deste. Ao 3' , di•s~ que pela 
mesm.a mzão do ver BllllB qn0 teu pti.mo o justificado 
se rettr~u. d1) _lugar Salgado deata cow!wcn, em busca de 
sua rewle;JOill no termo da Escade, depois do dia 8 ile 
J ~~lho prox\roo pu8Biiflo, o que sabe por ter o mesmo seu 
Pi'iroo sa despedido ddle t<Jsterounhe. no sngenho da 
V-;tnda,<1cclarenélc:1he que seguia imme.dintamente para 
o mgilil <ia ma reaidenCJ•; no termo dB Escada, o que não 
só é sabi<io por ella testemunha, como por todos os pa
rentes e amigos delle justificado, sendo ao mesmo tem
po muito publico e notorio; e mais não diase, eto. > 

« 6' tedemunha . > Antes de paesar ll.diante invoco o 
tes~emuuho dos nobres deputados da Parahyba, e mesmo 
do ,!llu~tr~. ~embro da co~missão relatO! do parecer; 
el!e.s qu13 'hgao qual o conceito que formiío do Sr. capitão 
RnymuuJo de Araujo Lima, 

O Sn, SrLYA Nul\ES :-E' um p3tf~ito homem da 
bem. 

O Sa. PAES RumETo : = Este ciclailão <l irmão do 
preeidente ila Parahyba e primo do nobre deputado 
o Sr. Araujo Lim!l. · 
u~a v IIZ: - E. é subdelegado do lugar. 
O 8a. PAEs B"nRETa :-Eis o seu depoimento: 
< Capítão Raymundo de Araujo Lima, subdelegado 

1' s.nppleu.te em sxerotcio,. eto:. Ao l ', dísse que por ter 
mUlta amtzade e commu.mcaçao com todos os parentes 
d.o justilicado, soube por via destes que o mesmo jus
tifica._ do chegou a e~ ta comarca, no lugar Salgado. em 
fins a e Junho proxuno ptu!sado, para, de Mcô.rclo com 
os dcémlliS herdeít(J& do caaal de seu fnllocido pai, tratar 
da feitura do invmt~.l'io, e;, m~smo elle testemunha v·io e 
esteve com o justificado em um dia, de cuja data pouco 
se r~corda, nesta povoação, sendo testemunha, a seu 
pedtdo, em uma procuração em que o mesmo jnatifioado 
e outros herdeiros constituirão no cartorio de paz desta 
povoação advogado para a questão do inventario do 
felleoido Claudino Cesar Freire, pai do mesmo justili· 
cado, e o mesmo justificado disse aelle teotemunha nesse 
dia que o fim da BUa via~em para esta comarca era uni· 
oamente ptomover ease 1nventario; e nada mais disse 
deste. • · 

O Sa. Auwo Lnu. :-Até ahi nada affirma de vista, 
souba por via dos parentes. . 

O Sa. Pus BARRETO:- Na primeira parte do depoi. 
mento trata-se de saber em que época chegou o eleitor 
Ageu em Goyana, e a este respeito a testemunha não 
só diz que soube por ouvir aos parentes, oomo ao pro
prio justificado com quem esteve, e a cujo pedido servio 
de t6Stemunha em uma proauracão que ellle mandou 
passar na povoação de Pedras de Fogo. 

O Sn. ARAUJo LrMA :-A questão é se elle eahio dahi 
no dia 6. 

O Sa. PAES BARRETO:- Vejamos ngora o que diz a 
testemunha a este respeito : 

< Ao 2', disse que pela mesma razão acima refe
rida sabe que o justificado esteve sempre no termo 
desta comnrcu nos dias 6, 7 e 8 da Julho proximo pas
sado; assistindo dia e noite em casa de seu irmão Virgi
nio VellosoFreire no lugar Sal~ado, d'onde apenas sahio 
para vir a esta povoação cop.st1tuir advogado, e par~~ o 
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engenho Cachoeira desta freguezia, afim de se ajustar 
com o Dr. Cunha Maohado para a questão.do inventario, 
sendo sempre nessas suas viagens acompanhado por pa
rentes seus, em comp&nhia dos quaes \oitava no 
mesmo dia para o lugar Salgado de sua assistencia, e 
que nesses dias já referidos sempre dormio e a8sistio em 
casa do mencionado eeu irmão, e que a nnica viagem 
que fez pm:a fóra da comarca deat!e a sua chegada até 
sahir d~pois do dia 8 de Julho proximo passedo, foi 
acompanhar seu tio o tenente- coronel Erneato J usti
niano da Silva Freire até a povoação de Itabuyaua e 
Mogairo, da provincia da Parahyba do Norte, em cujo 
ultimo lugar se separou de seu tio para ir ao luger Pi
rauá, da mesma província da Parahyba, demorando-se 
ahi por todo o dia 5 de Julho proximo passado, mas vol
tando no dio. 6 do mesmo mez pela povoação de Itabaya • 
na, don<iesabio á. uma hora da tarde para o lugar do Sal
gado, de sua asaistencia, onde era sempre communicado 
d.ía e noite por seus parentes e amigos, até que se reti
rou depois do dia 8 de Julho proximo p&Ssado ; e mais 
não disse deste. Ao a·; disse que sabe, pela mesma razão 
de ouvir dizer aoa parentes e amigos do justificado, que 
este se retirá.ra desta comarca depois do dia 8 do mesmo 
mez para a sua residencia no termo da Escada, tendo
se despedido delle testemunha e mais parentes e amigos; 
e nada mais disse, eto; ~ 

Attenda a camara pãra esta. declaração - tendo-se o 
justificado despedido delle testemunha. 

O S11. AnAuJo Lilu : - Por consegninte, a tesw
munha nada affirma de vista; 

O Sa. F. OoTAVIANO: - ,Então tendo-se o Sr. Ageu 
despedido da testemunha, a testemunha não o vio? 

(H a outros a par te:.) 

O Sa. PAEs BARRETO: -Senhoras, eu creio que a 
impressão que produzio no animo da casa a leitura deste 
documento, é a mesma que produzio no meu espirito 
quando tive conhecimento delle. O numero e qualidade 
das teatemunhaa, a segurança com que todas depoem 
circnmstanoiadamente sobre o faoto, não podem deixar 
a menor duvidll a respeito da estada do eleitor Ageu 
no engenho Salgado durante os dias 6, 7 e 8 de Julho. 
(Avoiadoa.) 

E tão completa é esta exposição, tão explicitas são os 
depoimentos e ao mesmo tempo tão concludentes, que eu 
podia dispensar-me de lançar mão de outros documentos 
para corrobora-los ; mas como o meu fim nesta questão 
é tirar todas as duvidas a respQit'l deste ponto, ainda 
apresentarei outras provas. 

No dia 6 do mez de Agosto um outro irmão do con
selheiro Sá. e Albuquerque, o Dr. Victorino de Sá e Al
bllqnerque, procurou justificar na propria villa da 
Escada a ausencill do eleitor Ageu nos dias 6 e 7 de 
Julho. Nesta justificação depoem tres teJtemunhas ; as 
outras apontadas pelo juatificante não farão encontradas. 

Note a casa que não se procuravaindividuos favoraveis 
A causa do Sr.conselheiro S&e Albuquerque,chamavão
se a~ eleitoras que, segundo consta da aota, votárão no 
desembargador Alvaro. 

Entretanto aómente puderão ser citadas das tres teste• 
munhas indicadas(uma dasquaes [lendo a iustifioaçiío) é 
c Joaquim Cavalcanti de Albuquerque, com idade de62 
a 53 annos, casado, proprie~ario e morador na villa da 
Ecada, etc. ~ 

O Sa. Cone~ DE OLIVElllA :-Accrescente - parente 
e amigo intimo do Sr. conselheiro Sá e Albuquerque, 
unico eleitor seu na Escada. 

O Sa.P.tJ>s BAnllETO :-Diz o nobre depb.tRdo que este 
eleitor ó o nnico amigo que o Sr. conselheiro Sá e Al
buquerque possue no termo da Escada. Asseguro, porém, 
á cainara que o Sr. conselheiro Sá. e Albuquerque conta 
numerosos amigos naqnelle termo, e ao nobre deputado 
direi que em 1861 o Sr. conselheiro Antonio Coelho de 
Sá e Albuquerque, então ministro de estado, obteve 
votação unanime no collegio dl\ Escad.a. 

O SR. CoanilA DE 0LIVE•RA:- E' verdad~ ; como 
membro de um gabinete a quem o partido conservador de 
Pernambuco apoiava. 

O Sn. PAEs BAaano (conlínua?ldo a leitura) :-~Res
rondeu aos quesitos que lhe forão lidos que elle teste• 

munha!l eleitor, mas que não veio â eleição; no entanto 
que no dia segunda.feira, 7 do corrente , mez passado, 
dia da eleição de que se trata,estandoelletestemuuhana 
passagem do rio Ipojnca, nest~. villa, com José Felix da 
C amara Pimentel, o qual eaperava pelos cavallos queman
Mra buscar, apparec(IU nesse lugar o entendo de Ageu 
Eduardo Velloso Freire, o qual enteado se chama Ano 
tonio Manoel de Barros e Silva, e elle ~estemnnha per
p:untando como tinha ido de eleição, respondeu-ll1e 
João Manoel que bem, porque se nos outros collegios 
fossem como aqui então não se devia ser eleitor, porque 
elle João Manoel não sabia como estando Ageu fóra 
daqui. havia-se no collegio GOntempladO O seu VOto, pa
recendo a elle testemunha que dissera tambem João 
Manoel estar Ageu em Goyana, e mais que dissera 
João Manoel que na oocasião da chamada dos eleitores 
foi quando tirárão da algibeira as chapas para distribui-
rem pelos eleitores, eto. » · 

Antes de p!losar adiante devo ponderar ã oamara que 
João Manoel de Bz.rros e Silva é eleitor, e da aota consta 
que fez parte do coJlegio e assistia á. eleição. 

O Sa. Conh DE OLlVBIRA: - Esse outro · da quem 
Joaquim Cavalcanti repetio as palavras depõe alguma 
conss? 

O Sa. PAES BARRETO: - Neste depoimento o eleitor 
Cavalcanti refere-se, como a. camnra envio, a um outro 
eleitor da fregnezia do Cabo, José Felix da Ca.mara 
Pimentel, rico proprietario da freguezia de Ipojuoa, que 
tinha ido votar no oollegio do Cabo. 

O que assevera o eleitor Cavalcanti é igualmente as
severado pelo eleitor Pimentel em uma carta que no 
mesmo dia em que se dava esta justificação escreveu 
ella ao barão de Guararapes, irmão do Sr. coneelheiro 
SA e Albuquerque. 

Eis a carta a que me ref6ri: 
« !Um. Sr. barão de Guararapes.-Raeponiloque encon

trando-me em o dia 7 de Julho proximo passado com 
o Sr. Joaquim Cavalcanti Ribeiro de LMerda, quando 
eu voltava do Cabo, onde f8ra. votar, e !i\Chando-nos na 
passagem do rio Ipojuca, obegou nesta mesma occssião 
no mesmo lugar o Sr. João Manoel da Barros e Silva, 
entead.J do Sr. Agen Eduardo Velloso Freire, e conver
sando nós sobre a eleição, disae-nos o mesmo Sr. Barros 
e Silva que nunca vira eleição como a da Escada, em 
cujo collegio presenciára elle fazer-se a. chamada dos 
eleitores e estes receberem de uma só p&ssoa as cedulas 
já feitas parn serem poataa na urna; e perguntando o 
Sr. Cavalcanti. pelo padrasto do mesmo senhor, elle dis
sera que não tinha chegado 4a viagem que tinha feito. 
E' quanto me lembra que se passou na conversa que 
tivemos naqnelle dia, etc. ~ 

Portanto, já vê a oamara que não é só o eleitor Cavai-' 
oanti o unico amigo que o Sr. Sá. e Albuquerque (se
gundo affirma o nobre deputado por Pernambuco) possue 
na freguezia da E senda, quem assevera ter ouvido ao en
teado de Ageu declarar que seu padrasto não assistia á 
eleição do dia 7 de Julho. 

As outras testemunhas . da justificação pouco agcr~s
centão, m1111 ambas jurão não ter visto Ageu nos di1111 
6 e 7 de J nlho na vil! a da Escada. 

O Sn. CoaRflA DE OLIVEIRA : - Houve citação doa 
interessados para a justificação~ 

O Sn. Pus BAllll;To:- Creio que sim. 
O Sa. ConaeA DE OLIVEIRA : - Comparec~rãó 1 
O Sa. PAEs B.tllRBTo:- Sim, senhor. 
Reata· me ainda apresentar um documento comp1'0• 

batorio da ausencia do eleitor Ageu ; é uma. carta 
dirigida ao barão de Guarara~es p:lo capitão José Lu cio 
Monteiro da Franca. Este mdadao declara nessa certa 
que no dia 9, indo para a Escada, encontrou na estação 
do caminho de ferro o eleitor Ageu que vinha de Goya
na, e em cuja companhia seguio para. aquella villa. 
(U esaa carta.) 

O Sa. CoaRll.\ DE OLIVEIRA C depois de ter lido tm8 

papeis):- Não houve citação das partes na justifi
cação. 

O SR. PAEs BARRETO:-Devin. haver, pois que a parta 
oon traria compareceu, e seu. advogado contestou as tell
ternunhlls, como ~erl\ fooil 'I'Clrilice.r. 
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Asalm, Sr. presld•nte, Wt>ho moswdo, ~m pro~ 
que j~o OOllPiuden~ o iv~~a.c;a~cla :Jl1n o "loito1' 
~n. nf\·• a_ .. ,· ~t~u · ~~iÇ•{ .f~ f!"t p.-z.h·. ~& t"";~~c~ · 3 : .J . 

. l:W:~so ~ do.31111li'D.toil forii~ &J'll!!lclll~os á. 
oa=ilelio cie ~ p!ll'a o fill1 de o.~truirem os 
sllegsÇÕU _!lo·p:o'-to a q~a já mo referi. MliH que <io
cumcnto• 'ao elites! Ex;unlD.t)mOI!. 

pltão ~nlo ll!arqu011 do Bollanda Cavalc!Ú>.tl, o qual 
ll"'ll. COI:J!''"lh• a1eu O O?U papel uesto IIQilOCÍO, l'IOCIIl• 
l"'!D'~" pt1r t )~· i':J ... mei ·~ dr,.ij\ •IUO Nttn re:tul~do, · 
mostra 9c•l'l a r.cu lliiQ to r,. f..Wii~~~~. ,;s.., oo111o, so 
~ hou'l'il, ~illo me p=oo que esU. fóta ~ 

O 1' 611lll!l jutiiieaÇ'ãt> dada pelo praaiilenlo do col
l~o, An~n!o Matqu" de B..,:ando. C~o"al=ti, ::>o ü:>.
~u•so de mostrar q:1e o eleitor Ágen aebou-sc na Tilla da 
Eoca<ia no clli! 't da Jt:lbo, o aaaiatio á eleiçio. Quem ei>O 
pilrém u teatemWJha!! '!De dopoem Jl;)!)ta jnlti.fícnl'!io1 

A 1' é Felici.suo &cedieto do Sao!stnento, !dado 4~ 
. ,annoa, caaado, emp~alio i'llblioo, isto&, Official dl ;.a

tiç.; s•, .Anl®io Moc;z l'aniH, ~ nnnos, e&~;ado, •a· 
.pnl!rirt> (ritCICl<J.I); ~·, NariCicl Francis~ da. Silva, 22 s.n-· 
120$, daado, 4tU4in> (......,.... !; 4•, JO!!<! Pe.nta!eão da 
Cçata, 29 BIUlO&, IK'ltciro, ..... rt:Mn.e. (Oh I} · · · 

o Ss. Couto.' n Ol.IT!IIllA: -NesO!fumt~ do gtdo. 
O S:a. P..:u Eumo:-A. 5' tll6tomun!>ll. ~ M11.tti

. llial:.o :J.e Blllfo. !!muco; ee"" indi~d.110 não decial:a 
a. proiileiio ex» que ~e ooc-apn., eon:.mtt.·llil oom d~ 
qu9 w'>t& f'Wgoeio•· 

Os,., Vnu:ro:-Qaer- dize: 'J.UG vi~~e de tfiiU <>)6n· 
ci~J:, . 

O S.. P.w~ ÃIJIUTo:-Dcro enr.re&a:c.~ DOI!lr i 
·(lelara ~lutoste Ilruoo ó obwvià~ 11 qcmn, ~do 
doewa o official d~ josüça no ~~en. dopc!Juonso, o \11!1· 
tifi~ta e:u:~:rrego;~. de ~lar tot>temnnhu qu~do
pw:OJoOm n1 j:z.a~, poJ'riU&:>to ·<: mMmo ol1i~al 
<iojllS1iÇe•cliz .oao ~.- boriiS antu .fG:a .&~o per 
Martisúano do &riW BJ"SDco pan qep$!. . · 

li:' certo q"o toW t:l!Ue w.~ ... u.."'.haà.Gftlr.nlio t= M" · 
OOlltrado Ag()U na -.j]la da :Eticada. PO clli! 7 ele J ;olho ; 

·mar., ~t.o t.c.m~~n, cw~UDhodes*lndhiduoa, 
toito& -OJlli:lel.<io! tlm posi~ ~nb&lt.em11, ~= Uld~
dsncl.a, põil.s oompoti~ oom oo dl!DOiment.Jl! e doclam~ 
do rieo6 p:o(--ieta.rioa, ho!lleru inêle{H!Ilaruttae oocup&n• 
do t:m4 poi:l\'.lo COI>IpiCQ llJl IOOieânde1 • 

Eab! jaaliíi.Daçiio FfO"N, no c:&l: elltllll.ier, o Cl)lltflll'!O 
illl~t::úllo ~llll teta em lÜU qutma prom.(o•CDl ~ Ó i'~
eim quo o ptt!Si~~ do ooUogio da x-di não llll
~&Ne a:11 toda a. TUia aJ:l b.o~ de i.mponanoia e 
de p-~ição quo :C r'tosUsfO 8 <ie?8r = jll!zo, 'm!dC>-3& 
o ~:rindo a :eocnv a u~~. oftlcillell de j11!1tl~ o 
m~tas ~ .0 qu ai!õlliliC. ~.1 W~ W~Woi JIO!' · 

·· . :tiWI tempo no~ ács~ d~enw: a a.cara ja c 
.11m k' )ulga.ao. \J.p~a,) · 

0 S~t. AuliJo Lin dt lllll apa..~. 
OS&. P.1.:u B~UN: -V. Ex; ~~l:a . , . jlii;t:Uic:r.Çilo 

éiada em Pccllss d~ Fogo; maa oo:no !1'11 pot~Sil"'!l olt.&r 
\l& intere9"dcs 96 nmhcm ci&;lesmora lli :1ella h:.~t1 

-~õt<! • z:. p&o:a a U:g\;11~~ c;u; 4llovu• l!lll:C.IO 
damorar a jastifiaaç&o q~:-9 cf~ria •ar · ret:~enida pato 
VilpOt i!o Jt doste maz- E dal!laíi, niio fofciU..,:o o ~ffl • 
motor p11bliooT Nio er• elle competente parn u.Mistir i 
Justlficaçlic1 .lo nm facto que il"'porta um crllllo pu- . 
blioo, 'líW 6 o de tallidRdal ·Depois, u"llh;;,zct, níio 
aucro. aab81' qo.em fci crna sssistio s es~ ~epoimen\os; 
ó q1~o1 qum aab!r .I quom siio 011 indinducs quo depl4~ 
Zl'tMO. (JpoiGdd1.) . . · .. . 

O Sn.. Alwlól"O L1D. di um apa~. . 
O Sa.. P .. lll Bu=~' ---o nobre da(!utsiio que tn\1 d{l 

cstG &parto · di% no •ou .1'!'-"'el!! qo.o a aata 6SI~ compro
vada com o <àpoi'llonto cie "ois· testentanluu d!gnll!l dll 
to-ia s fé, e elltritant~ aCII.bâ!noM de nr quam •!io 
ooaaa tealoo:llt~:hlill; agoro. ""m pa~ em du1'i® o tçotD· 
m~o d~ oldi'dV.Oo in~epen~. prop:i:t&tios,bomo~~a 

. que tem uma n?l:.\açi\o" ~I ·· · 

O Sa. Aa.uuo Llu : - NCO 'alern tcttomauhot to
~ som au~cia .i~ pr.rttl! ln\eJ"OO•ad~:S. 

O Sa. ClllUllil• 1111: Ot.n"J:iu :-E ·~ op\%li!o ~nst~r.~· 
ta.da . pelo 110bte <\!!pu\e<lo ?Or Petnam1iuoo mr.la d11 
ll.tCA ~. 

Os ... p.._l!, Bu.nro' - Tanho 1\indtl n~~~~~id_<~.<!u 
cie poolli- a nttençno .;.,. o"01&1·c. para wn. ontl'Q ~o~n · 
mont~ que toi aprea11utado p!U'l\ du~tnur co !=a,,.,. 
mentes do prc>lealO E' C.lll s:snlll~ reqb.endo llll !ir· 
lll" clQ oloito~ ~so~ ~lo praeidcnt<~ d;1 ooU~ol ~~-

dutlda, 11 ello 46!pY:u!&Vel pc.r esse crime. Pc.b\ ~ 
de si cata raaponoabiiidr.àe fo1 quo o !'residente do 
collcg!o apr~ssou-so ~m Tcq_norer nc jub;o munioipaí o 
aa::uo • que = tenho reiortdo. 

O Sa. F. OCT.lTL\~o:- D'cl~rsndo !lO requerimento 
q;.c, eco facto se dtr.~, a 11cta e$ta~ f.tJailicada. 

O Sn. Coaa~Al>E 0<r"fllla.l. : - Tiío corto esUl~ d~ 
que nio helln falsifioa~o c;_ne rc'luetOII o cume • 

·1 _O SA. F. Ocu:r.~Õ:-v . .Ez:. vai ver. 
• ~ 5~. p_.g B.llla.lm): -Não pJI~ teuJPo; D e~!:• 

I ti<l~o "o sxamç aq,_. está. · 
(H11 d!ttrzot apc.r/tl •nlr~ 01. Sfl • . l.ra.~jo Lim<> 1 F ; 

· ·Ocl<l•iaM i ÇotY/(1. <k Oli"eira.J 
j Sr. p:chl!entG, ll "liOb~ õ:epn~o ~la proVb.cia cl:o 
. Cearà, ro!Ator de te 1)111:•~, tem ttmto talgnto, b::.::t. 

l illuatlbfhl, dispõe d~ tAnU!B rectll'SOf, que <!e certo llio 
prooisa eaw m& intcrrolllp.."Ddo com :Npttidoe llj?a:tee, 

I' o~ c;~, par:. u tr.r de cua lingtUlg(lc, DiiG plles:io elo 
wr<hdalr-~ fa~lid.&de&. 

·li :Ç>izia Etl, sc.uhora:<, q:1e o p;ceideut:l oio ooll~gio 
tlle.tornl da ESCladll,_ OOD:ipr~hendendo o ?CPel quo npre· 

I !ialtaTa :J~te !le~:::.c, !!~!!~!I·~ •m. t~uere; lllll 
CU.'IIJB:lASf.r:nu dos el&torooAge11 o Roqa.c Fm-eira ~ 

1 Coa~ Os p:.IU::s·ohs;:oaàos. pnrall!!e ~IIX:!~ d~ao · 
1 o oosuJ.r:t~~ : . 

I 

I 
I 
I 
I 

\ 

. « •••• o ontra:ldo ~~ no ttome <:De cuaate:raa cks : 
dltCII .fi.rcnu quo ~e j~iio fai<;M, a oomi>i:>ad,Qs ~a .,. 
o11tra~ ·qllO-ao dil:Clll do p:oprio punho do aa.tor, sliõial 
nepol)à~ílo (oa perito:!) quo~ csmpara~ W.. finna.e 
r.~~~uw, q~ ~ ~~•goatuJ?. do c:apitiio Ro
que Fcrro!r:J. da COil\!1_, nll:lhtuna daTicla b a'ria, 
O'Jtl.5MTI1 clli1 8 111001ma. J.gl~Sidllde : q121nto, ~ro1:1, & 
do &lei~ .A!>!!D. Eduardo VellO!Íl F!llire, declarou 
o perito Fr4!lmoo pgraira da Lyra qno -as .à.ivanss 
a~iganturM, iJIQ!asive a e111 queetilo, ;::--5cl, POff):n 
que 1u• ditrcrcnça no ~o ae oecrnor de tc<~a•,pole quo 
li• !.etrM ~~~tu d& umz !Onna & ontru do o~tra ; 
c o ~fito Jcmi l.ntcuio de MOlllll do:lllrou qu& ~
<il!-renaa uci~tmu ~ ter &td.:J ieitu pera
ma ~a, po:rotn n~va dilfil!tJlça nu !ftro, apref811• 
~do o mO&lllO Cl\rii~W- Em eegnicà o ad~d.o ~
G.UOlell que. ROt ~to• se p.,-rgapt:usa· M, i Tiata 
~c oxune •• que acz.blio de ptllCOdet, podem decililrar 
•• · a /ir'114 - ~~ tl~\cor A.a~<> cOM 'f De> ur.iformid(l:\1 011 
•c eari~: o qno eenl!o ouvido pelo jnlz, foi d~e.o, 
fat?do _a pergn~:: .. :~;zl~~:.t!;=:;~~.qw 

' :tllf4, .~a- -
n.ah s~rla e eocruptllllsa >1-.erigaação, e que JJad" n:.iÜs 
incumbin e.o~ .<evM-ta dos •eut oll':cioa. O juiz astil:l 
info!"mado deu o 6.'Jt&me pcit oonch:icio, eto. > · 

O S!l. Cou~.a. 111: OUTDu: -E:!~ 11:orta a <'l!SC-
t;o I · · · 

.O s •. P.a.ss BA.il.ll.lmf:- Não :norra tllllS ques;ê;a 
que tem. por r.dwg?.iio o nobn doputado. 
E11per~uto c.g.:~ra 1. GSJnaro. que i:npteM!o tove ellc. = ~~~~ da dcclaraçi"lll à os peritoa a retJ~ito da firtns da 

olaitor Agc~n ! Note-~e bem quo quando o prtsiden~ 
do Gol!egi~ rcqusrou. e:s:lliiie, declsro:1 qua tnatii.TB·I!O 
de dou . eloitorQ<, &O' qllAM ae n!erlni um;>. Cl:)mlS
po~deo.oiG publiOG~ uG&\!ô c6rto. A :e~pcito de ul:l 
d~ elcl~ros a~clad.rio o~ ~tito6 lmt:lnàlata.m~nto quw 
a IWI ârm11:11lo oO'e<oel~> duvid&; qn&~~do, poroED, ~tüo 
do eloilor ÁgCil, como~llo u d:nid.u o hN!ta~".la, dl
tom qao l)ilo 116 OOllcordanola, o oo.nolaelll por ~~11r 
quu ll11 diiTcfiiP\'111111 .au~ ·aalig:~~~tllra. . 

bg'3tD. !lOtO 11 Camnra ceo D" ~:!01811\0 0111 c;fiD 110 1tt 
euo exame, o advt'ge.-lo .... part~ nã-.otn. o Dt .. Vio
torillllo <ie Si o Albo.quor::;ee, t:~uCJte tl qllll !oese tatn~tll 
oxaminado o livro dna nctl\!1 e ~i-lho loto do11cg~do 
por ter· se oppoatc o :;<ivogio~o co11tr~rio.... . 

0 Sn. A·,_.õl o J.l>~<l dá nm.npnrto, . 

. O S.n .. 1:' .• ~• !'1~'""-ETo:- Bctn, ci~r'Ci6 ..n~rnlisal"il!lOs 
isto .... sob =•cxto do q!l~ o flm do O:s:~o em B6m~D.'il 
r:espon~cr ll ~a wrrecpo;;.d~noiu._. !~ · · ··· 
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O Sa. F. OcTA"VIANo dli um aparte dizeJJ.do que tem
bem seria isto futi!íd<Jde, asAim como a demora da recon
dncção do juiz municipal. 

O SR. Coan2A DE OLIVEIM:- Isto é uma falsidade. 
O SR. F. ÜcTAVIAIIO:- Por que razão ha de o Sr. 

deputado usar para com seus collegas de termos acres? 
com que autoridr.da o fsz? (MuiJos opoiados.) 

O SR. TAvARES BASTOS: -Não eotnmos em Pernam
buco ; não estamos na asserribléa legislativa daquella. 
provincial 

O SR. F . OcTAVIANo s -Havemos de discutir esses 
pontos de falaidade. 

O Sa. PAEs BARRETo:..;.. Peço aos nobres deputados 
que não se irritem ; tratamos da questão com calma; é 
eete o meio de faze1· sobres11hir a justiça da cansa que 
dafenilemos: discutamos como se estive;;semos em um 
tribunal judiciario. 

Já disse qne, reqneY endo o advogado do irmão do 
Sr. Sá e Albuquerque que se addioion!>eso ao tJxame da 
firma o exame do livro, a isto se opp6z o advogado 
contrario, sob o rntil motivo de que seu fim era sômente 
responder a nma oorraspondenoia do Corn1io Mercantil, 
em que se ergnião de falns.s aa nssignaturas de doua 
eleitores. E porque se observasse pelg, outra p~te que 
uma tal oppoBíção não podia pNvaleoGr, attendsndo-se 
a que sr.m o segundo exame oprimoiroficavainccmpleto, 
visto como ainda quando fosso declnrada verdat'!eira s 
firma do eleitor Agou, podia eer isso devido a ter· 
se mudado e. folha ~eapeotiva do 1i;;;•o ilas aotas, 
continuou a opposição do advogado do presidllnte do 
collegio, cllegando desta vez que o exntns qua ee reque
ria podia prejudicar os direitos de sen conatitninte pela 
razão ce concluir-se um pouco mais tarde l 

O SR. AnAUJQ Lnu : ~· A quest!io é . de direito, es
t uva elle no seu direito ; quem quer exames g_ue os ze· 
queira. 

O SR . PAEs BAnnn•o: - Concordo oom o nobre de
putado pelo Ceará, relat or deste pnrectir , em que s parte 
absolutamente h.Jl!\udo, est!iva no F.en dir~ito quando 
impugmwa o Eegundo exame. l'vhs, eenho'fe> , a questão 
não ers sómf!nte de dlre.itL~ , e1·:.r. tambern d.$ bon!'a e de 
honestidade ; se so qçe;ia descobrir ~. verdade e pô-la 
patente, por. que meti. v o sr; inlpugncu o cxo.roe no livro? 

O Sa. An•mo L IMA : - ·A p~te que requeresne imma· 
diatsmente ~sse out:ro {·X'tm.o , 

O Sn. PAES 3.l.!UlETO :-Que ocossião melhor para se 
fazer e>;e ov.tro exame do que a 'lw:.l.la e'ql q11e e:ltf;Vii.o 
tod;;s :~eucidos , e funcdon?...va o juizo? 

O Sn CoRBÉ!I. n~ O!. tVE!ll.A: -Por([Ue não rJquereu? 
() i3n. PAES 3tH~. BE':."'rJ: -- O Jhn d:~ ':· t j~ f-.i lüY Bf:.t :.igs~t;.:Õ3;1 

por p:nt9 do Sr, con:Jelhei:ro St>, e AHmq,;~ergue er11 obte~ 
documento~ para serem aqui :lpr03eJ.:tf3.o~ ; convinha, 
pois, que o exume so fizo:ue :mmedi&to,mcnto pal"'!l qne 
ohegaase a tempo. Não se raqueren poatoriormen te , 
porque o juiz munioipsl da Esca(1a conoluio lo!ilo de
pois o aau qn~t!iennio, e deixou o e:s:crcicio o.J sns 
vara ; tendo chegado a nua r Gcúnduc)ll'\o é província, 
só dons ou tres dins depois'foi: que recebeu e respectiva 
partioipaçii':>. Eu não que.ro accusar a pinguem; mss o 
facto é que, quando -voltou o juiz á Eaosir., j4 não era 
mais tempo de se-l.;zer o exame .... 

O SP.. Coal\ílA DE OLivEmo~-:~ Com licença do nobre 
depu~ado peio município neutro, oontinúo ~ dizer qhe é 
urun falsid!!de a demora d~. pnsee do juiz JflurúcipH.l. 

O SR. PAES J3AnRllTo: - En n1ío c;,nc!o regpondtl? so 
no'bre üepuéFilo •.•.• 

O Sa . C oRRÊA DE ÜLIVEiliA : ,_ •. Hei d~ pedir Iic3uça 
pnra dizer dguma cous!l. 

O Sn. PAES BARRETO: :_Eis aqui, senhoreS", o VRl':>r 
deste exame; per ellc, bam queraqnel'ido pela pn:-te ~.d.v~rsa 
ao Sr. Sá e Albuquerque, ücn·so muis do que emduvida 
se a firmadG Ageu lhe pert•Jnce, porque os perit,ls deola
r i'io qne é ilifferent9 do outra9 do mesmo Ageu que 
lh~s fo~lio npresentadas; e quo.ndo ~e pei!e nn~ <::;wme uo 
livro dns actr;a o &.dvogeclo do p;·es:den.te elo ccl!~gi,, 
por motivos difficcia de ser exolico.dos,; <ô~pre~~a-se em 
$0 oppÕl.' a elle, • 

No parecer da illnstre commissiío de poderes fa'l:-se 
ainrla menção de outro3 documentos, um abaixo-assig
nu.dos de diversos eleitores da freguezia, declarando que 
votárão e assign~rão a s.cta, e uma declaração· de Age~ 
e Rot!ue no mesmo sentido. 

Não pude encontrar o Diario de Pernambuco em que 
vem o abaixo-ns&ignado. Mas que alcanoe pó de ella ter 
Quem contestou que esses eleitores tivessem aesignailo 
a acta 1 E demais, sendo elles complicas da mesa na 
falsidade, as auas declarações não juradas que prestimo 
podem ter T 

QnllD.to, porém, â declaração dos dons eleitores Roque 
e Agon, convem ponderar que a respeito do primeiro não 
ba dnvida de que assignoa a nota e esteve presente no 
collegio ; a que;; tão -versa sobre a p~esença. e àaaiguatni:a 
do segundo. 

Entr,;tanto, como esta declaração achava- se assignnds 
por aqnellea dr,ns eleitores, e poderia alguem concluir 
que c que dizia A~eu era confirmado pelo eleitor Roque, 
entendê;:ão os armgos do conselheiro Sá. e Albuquerque 
que era conveniente obter do mesmo Roque uma expli
cação a este respeito, e uma carta lhe foi dirigida neese 
sentido. A carta é a q_ue passo a ler: 

< Illm. Sr. Roque Ferreira da Costa.- No Diario de 
Pem ambuco de hoje vem o seu nome junto ao do Sr. 
Ageu Eduardo Velloso Freire, asse,·erando ambos em 
um abai:to sssignado que comparecêrão á eleição da Es
oeda no dia 7 de Julho proximo passado, e nssignárão 
a aota da nferida eleição no citado dia 7. Não ponho 
em duvida que V. S. ovmpareoesse e tivesse votado. 
Confio muito em sua hcnra para du-vidar de uma !lsse
vsração da p::~rte de V. S. Como, porém, do dito abaixo· 
assigna·io 6e pôde tirar argumsnto que V. S. aflhma 
tambem que o dito Ageu Eduardo Velloso Freire com
pareceu fi. eleição naquelle dia, sendo visto por V. S., e 
eu do~ eje apurar a verdade sobre esta facto, afim de po
der 6aber sa v, S. de feito affirma que -vio o referido 
eleitor, rogo-lhe qua, por sua honra, me deolnro ao pé 
deetn se de feito quer dizer oom o seu abaixo-assignado 
qv.e vio o el&ito;: Ageu no oitado dia 7, ou se sómente 
affirma quo;) V. S. cornpu,·ooen no dito dia , e fez tudo o qae 
nv seu nbr.i xo-ar.signado diz ter feito. E' uma questão de 
bomu 11 s ffirm,;,tiva ou ne!l(ativa de V. S. sobre o ponto 
indicado, e por isso espP,rõ que não se recusar§. n dizer 
toda a veriiade, petmí~ti:o do-ma fazer da sue respl)eta o 
uso que r,chnr conveniente. Son, etc. - Barao de G~G-. 
rat·"~ee. -Recife'· 9 de Agosto de 1862. -. · 

Re9posta (lo elelter Roqne : 
O Sn. F. Ocn-va.;;o :-Eleitor oontratio r.o Sr. con

selheiro S~ e Albnqn6~que. 
O Sa. Pa s BARRETO (le.1do) :-• Ex m. Sr. b11rão de 

Gua~arapes -Não ha <Iuvida qne fui li eleiçii:o no dia 7, 
'ti<)t~i e ""'· '' l gu~i " l'.C~!\. Qrtanto ao S;~ . Ageu Eduardo 
v~no~o F::eirc, S1ilil o IIÍ nu cullegio, Farr. o noo da ml
nhg rosp;,uta qua fôr neoesaario. Engenho Piranhírs, 
l O d.J Ar;o~to de l 8ô2 ,-Roqu3 éi'1rr1ira da Cosia. :. 

O Sn. F. Oc'l'AYi:.l,·w :-E entretanto uma testemunha 
di! justificnç?.o dada pslo presidente do oollsgio da Es
cada disse que este i'ir. Roque andou de hombro dado 
com o Sr. Ageu. 
· O Sn. PAES B..t.RRBTO :-Creio, senhores, ter demons

trsdo da maneira a mais irrefrngavel e evidente qne 
Ageu nílo asaistio á eleição da. Escada, e que portanto a 
Stla firm!l que nppareoe na aota é falsa. (.4poaado:.) 

Ora, ae Agen não compareceu no oollegio no dia 7 
de Jnlho, e Stl n. mesa eleitoral no entanto o dá como 
preuento, e inclue o se21 nome entre oo qu~ assignáriio a 
P.ct;~, qnBl é a oonolusao 1 Qae a mes!l falzlfi~ou a firma 
dc;see el~itcr., e que portanto c?m!I!at teu o cnm? de fal
siil!Hh (.áp oiado1. ) E se é oonvr.noli!o. J.e falaa~m, pôde 
ella m~reoer a menor fé? . P6d" a (!amar!l acext.a.r ooroo 
documsuto t• alido aquillo que servil·ia, ae "R l~is fosoem 
exeonteilas neste paiz, de corpo ele delicto para o pro
cesso a que deverião responder os autores do crime ? 

Não seria, aenhores, elavar á altun1 de um documento 
verdadairo , de uma prova merecei! ora da fé , nquillo 
que , <l•Jpoio de exnminr.do , não é s0nso o corpo de de-
11,,to de homens que, para exclnircm, níio a um arlver
P.Ilrio politico, maa a um inimigo particular, lanção mão 
de taes meios ? -

Que os documentos apresentados são sufficientes PIINI 
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· p:oTtot" a fliiJlaade ·de 'lll'l ~ ttllla , eu peÇo lloeu.Ç~~. 4 - I · Tob.çlo ·; porqlllll\o, esta niio d a questão : A quCiisilo é 
08IZia1'8 pua citar a es+.e T:C a opll:lio ae 1131 jori&- .. · ae ames:; l:.terina eetã auwrl!la& para forma: 1 nu•a 

· · COCIJllltc. ftSDoez, o Sr. - , ua aua obra Dinilo - - : -_ definitiva. -
Ciml- Agora acJroiCODtarei qu.a nito é possitela~tlll' a 

DiJ el!~ : ~t'!:II11Jlha neata pan&, porq,n11Dto todo o mundo eabs 
c ÁJitÜI:, q1111Jldo pa:ra<l~on~tra: a fabid!lae de m11a que a eleiçio do• meamos nio 15 fei~ ~m d-Qu lia tas. 
~ lld justi5oa ODID _tastemnnbos at~thcutico$ e niio du- Antigamente uaim era, me hoj9 fa=·te -.a•o.ele!ção ffll 
n.loo~ q110 aqn&Ue q;aenalla appareaeaasignnclo8C aohava uma s6listo, contendo üous no!XIC~J; entra tanto elle di::: 
attiCI1te no dia <>m qn9 o aoto foi la'ml<io, cate IIIÜcc qno l'li~OO quu Y<>t.ott cun d11ao listas. -
faoiO 6 =a_ pr...a!J:npy:1o c:onvbl!llllte da falaiàade, por Dc11~is de haTet Meiln J!lO:llltado e:l!raquecer a B!IB 
!no que 6 impOOsl'vel que a 1110aenaia aojli c.or!a a o 11oto pri!l18lla dcclaraçl!o, <> ele1tor Foijó coctinJI& ..ll;endo : 
ve~J,.~~iro- • . · . c CJ.UO n!io EC :~eozd11 d'J modo j?Or que vot1rü0 cs demaia 

Peearei agora 11 _outro ponto; :llo :n~~uce importanta, elo1totet, e~nda uatu!'al· qce .ota~ como elle tosta'' 
para o qual ahiUIIIl igcalmant.a a s.tter:çlío da. aam ua, e mucha votou. • - - -
ê qce -a mesa 41\eitoiSl da Escada nM foi otg;uúl;ada Nlo é otivel, Sl>llhoroa, qt3 csto hOmQUI, q11@ ~ttGllcir. 
DO!l wmea a.. lci. ti. !liO!B int~&, a <;uol tinl11~ de uc~bor as scda.l~~S o 

Senhoree, quo a alciç!lo aa mosc.nlio lot!eit.B l'llgalu- .: -npun.-1:18, níio ao lembro c~a::n _ 'fotâri'.o oa ell!i:ores, 
llle-Ota, qao para alia nii.o oouoon~tiio oe e!eitol'lls p:e• e aq.,lllo que olle chruna lll\turel, ism é, quo YOt~ 
llll:ltDs, f.: o pro•D: pril:leirc-, OOiõl um dej)Çimonto·ples• em duu i l..&tJ:s d.ivcrst:s, ,; ntDS COõll!a quo nrw pac!!a. 
~do ~m juizo, . lo um eloitor c!al~guczia. ~ Esca~. 1.&-c-e d ado, po;que é oon~Q disposiçiio ài,::·•'l d;;lei, 
que IWiistio 4 cleiçiio, & !~ 11arte da ::ncsn yro..-~ria ; O SI\. Cem. uh 1>E O LI~,., ... dL u~ apute. 
l'Icvan:i ~epGiS, em oonfinn~ç~o desta d~poimento, com 
a ;>ropris ao~ a · r~•t~&ito d11 q'Ctl!. o l:onrado dopntaco O Ss.. 1'~~ Buntml :-Es:e documento, que, oo:n~ 
pela pronnt!iB i! o Ce"'" .. pell M o.cboa qno thll>n ai c! o i i!. dissa, á o depoimea~ do oleíto: Fcij6 de Mollo, foi 
nm pou~ rapida no hiotGrioo de Nrt.o• fllotos. 2teJ1t~;d•J Clll juU:o a roq~cti:nc::~to de · ll.IX! parentil do 

... ;,r. consa!hoir.o Si e Albnqu~qae, o bachal'CI Ayrea do 
O Sa.·T.o.vA1lS& B•,ro~ :-Apoiado; op!ll'!lCer_d!l O<t:n- Albt1qnerqno Gama; :~ioo ó uma :;>cblie>l·Í6rm::, !Xl!13 

x:~ls ~iio n55te pç.nto cnoerr;, cbntrilul llO\'&- . sim o ori~a.l: aqui P.ati a petiç:io cem o doocacho do 
OSll. P .. nBu"lnoi~O dopoi:licnio. s qllel!leriáro jui:i. =d,uào eitat· a -tei.temunh;~. ~m ~!:lo "pro-

é do elait.o~ Joio Feij6 de Mello- . · u:o"'r pablioo. S~guo·s~" certidio <IM citaÇljos,o c1epoi.s 
os •. Tna.aa B.urai:-EleitouC.varsnriCI àoSr:éó":l- o -C<~f'Oill:Ontc usí~na<i:J - ~o--!niz, pala ~te:ncn\u• o 

-sclhciro l$:1. ~ Alll!!'JUe!<l.UC- · _ _ pclo ;.rcr.::otot pnl;ãeo, qu9 ali~ R nilo pódo m &ll&pci!.o -
~ advo:raa.riol do Sr. CCn!ollloiro S~ e A:b!!.<!;ol"rqne. _ 

O Sa. PA11& B•aa.no:- "'Diu~ ({ue ~a o:euiiío Clõl - Quo maiorc_s gamntiu do :~uthm:ici:iai!o poC.ona oífo. 
·que _votoa . cstaTi\4) ll!l. !llO!I\ . o~ doa.a I!)Ct(ltnrios o cs ro~ ·cote nocut'lcnto1 - -----
dot:e eeerutadn~s. a !JIIl)hum dos qulllls cntre:anto co-
nt.bcia; o tsndo pelo juü J>9rgu,.tAdo oomo . podi!l e!~ O S" <!on.S.\ 1>~ O•.IfEl'": - O prom~tor :.s~i· 

-- -~~~J~I~M:t~-t-~~w~~d':i~~~:-n~~ - T -_s~~!l ~~!-~:;~~~~~~ :~ Est~ ~~;;;~;~ ::.-:o~-~cin-. 
lei; ra.pcndec qao nfio roohocend.o os cU toa mesorios, 

1 

00 L&o:>~ldino de Gn,cilo Lnbo. - ~iio sorD. cata o 
ll!io p.od.ia &~ <1.1:.&61 o• asas .noraas foo<oo::o, o qne o~ :;om~ do prcr:1ot~r publico do R~oifc ' · -· 
n!eFOtlos qw; compunlliid n:aesa deli:litira cio cxillcgio Eu aoi, 6~uho~s, '1'!19 'Crocllm·s~ fazer C:oon::e1'110\lr o 
haviiio #~ prCJIOIIo• • •!iiln prlos .quolr~ l l<ilor.:. me<i• n.lor dastP. docamB!Ito l!bpoi't!lllto, c ntó c;ol:tl Cl'&O in· --
""tm dcJ fliWI úl,.rina,.<k cuja compollr,ih la:ia tl!t --~ tllito ji ao mar.do:J publ\~r p.:la imoreaao Ulllll c!ll'tn 
por11. ,. - - - · ·cai quo 10 contao :maltaa hiaiOrita. • 
_ Sellbu:os, a lai á oxpre.!aa, \1u !liíO preciea ii!-la: tildo 5ea.hortlll, uEo :no ocoupa:ci 0011: or.ocsma::.cjo!; porcl 

__ o ~und;> aab3 quo a lei ç_c er qao ua mOllo& do5 eollegk; ao-t>artn ~ae - inmge.s de al.it!a, o eontinnaroi -!1 tr.::.t!ll' 
BC) IlQ oeo.'llhiW poloa elãitores prcaontos. . I da qa.est[o nu ~n'CIIO o::a que" tonbc col!oendo : COt>tr" 

os ... T.l.nl>.t:r.lhs-ro•: _ Anni3 cto. do~=ontc• . do '<nlor do• 'ii!O tcllho npr~&~ntndo do :.dn 
.-· valem historis11. 

o SR. I'At• .B•uno:-EstR.COndiç;o da .loié atib- ·o !:)n. C:on:n~• :OE Oi:.tVEJIUo.! ...:pci)a.vera Doo~ quu 
Gt~noial; 11 mesa ceve nlptcsenhtt o ocll~g'io o m~~~-~ct 11 ~· • 
~n!l.llnca da. maioria dos eleitoral, e uli" do dott• c.t< V. E:t. llti? a~re~lt~s5s Clll hi.stcnas. 
qn:J.tro U!d;•iclac•- EntT~tantc o •loitor .Foij6, q11o niio 6 O Sa. P .. n Bu.uE'r.l :-:Ml3, Sr. ptt~idiUto, os~ do-
P'Cspeito, declara om j<J!zo da n;.a:~eirs m"i& clara-e-t<>f- CDIIl~to, que p~r oi o6 me parece do uma força irre9in-
mõ::ll&nte IJUO " mcss-oo&nitivs-<io-~n~a:S--f • -, ~"'lóll"'Wll~Uõlcta;---lhrf~--d!;.---
do~i~~ peloe quatrc> me:ol:Jros IUlli• moços d~ mesa me!a do o~llcgio dQ Esoada-
pro\'loor,a- O Sa- F. 0CTAYJ~o:-Apoiado. 
--O Sa. T ... ., .. _lllli B.uTO&:-Apoll\<!o; óropetido mtiitt:S 0 5 .__ P•t>S Buuno: - -Eiu-aaui a acto M ooli~giQ 
vae. D? depotmcnto. - - - - ·c!eitol'llt': - · - • · · - . 

O SJ.. P.:.u B~uuo: - O~ masarios, cU: o c1eitór • Aos 6 dias do !D~~ do J:tlho elo ann~ do nascimento 
_;Foijó, qa.o. compllllbão o. me:l!l. d~fi.uiti<a do collegio, do No&!~ ~nhor Jo>us-CI:ri&to de 1862, nR .. sala dus 
foriio propcetot ~ eleit.oo pelos quatro eloitoreo ·mais &<lll~Ü"" de. cnman mnuiolpal da Eo~Rdll . oon:srca dn 
m~e dG. a>cn intsrinB, d~ Clljn oo:.opo•iç:lo f<zà ello S!.IIIO-Ailtúo, prcv:noiacio PomombMo; -on.lie •c ronuio, 
pEll'U!- QCI~ compot'lnoia e c.utoridlllle _podia ter uma por uein:i -~r dosignado o E::tm. Sr. pro~id(IJlto ~a pro-
me•"' _,..oim o'g~ioadr. para presidir c fiacr.li•!ll: .a elci~ vineia, o oalle,llio -clcitoral c!a moamn free:uezta para 
çlio! Qqo foi'ÇA, que crl~e:tio pôde mc:eoc~ um o. o.ot11que1 proOodu-ee á eleição d~ um deJ?utedo g~ful polo a• 
ali H: 4., talei6*•• foi foi ta por uma tal mEen t circulo, em l'llzlío do havct ao~1tnda o cargo de !:li-

E' oar,o, o d"·o diz&-lo á ~\::letit, q11o dopcia, iffll· oiatro cl aocrott rio 1~ e&tado dos DfgO<ios do egrieul-
. f*lldcmdo-111 w,es ele ~r dito twlto, 11 tol:Alalllllha 110• tara,-OOI:lmoro!o o -Chrt!! -publ!Cl~ o Exro. Sr. oonee--
_Oft'I08llta c <1.110 c~ eatt certo, nem ao reocrda lt~m se !hoil'O Anl011io Coolho da Si e Albuquerque, o jniz de 
honit Oll I1Mo 'tOtAçUo ~ ; rottlilio-~ di~ndo 11.110 bouvo pa~ mais votado do 1' d!:trioto, ooronel Frãn<'iooo 
rotaçiio,e quo oll4 ele!l.or eaO<Ilveu duao oh:~p .. s oon!.t!lclc An:~nlo de Barros o Sllva, pa•sGnclo o. tom<ar naaento na 
dono ::c,:ne• cada uma, aenolo uma obopa p~re. oe dons cabocejra da mean, s a ia:er a -loituta !ooommend11.da 
eaorttlftaotlle, e a autor& para o• :!oa.a ~~uios; ·tna, polo ~rt. 69 da lei eleitora~, cha"'-'Oil pnra se:viNm_ inlc- · 
rep<Jta quo nõo s3 lembra do :~cme de cada um des~ riuamcnta ~mo ~acret..naa e es~rotcdorea os ~lo1tor~a 
iod.hid,;:ol. • Joilo Foijó do Mcllo. Flol'imundoMIU'q1lcsLiile, t'ccn!lll~ 
_ Em faoo, por~m, da roo!iso~o clura .. o c:p!icita ~u• !~z -do -Barboss d~ CarvÍllbc o Romanioa A.uiOnio do B(U"roa 

oatil eleit.or, e•t~s reserve~ do ns.~n sor><'m.Alc!m do que, o Silva, por parcoorem os maia moço&, o nseim oon~ti· 
ó indiff~r&~to que n mesa intcrinB d\\'lignn!~O nimnleo-· -tuida. n rocsn btetitlndoccllegio,Mpn•son n pl'(]co<!orpor 
il!O!Ito a q~tr<l ini!ividn~s ps.~a aomporcm n mesn. "deii- escl'lltiPiO acorot~ ~ noat~nçiio de àoug oocretario• ~ dC!lUl 
n1hv11, ou que ohcgnsso 110 mcemo rcs11ltnào por m~lo elo cJcrllt~dllroo; o obtendo vot~s os Sl'l!. c~tpitiio M'~;~l dn 
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RQcLa LinA 12, Tltomu Roclrig11~a Pereira 9, Zoferino 
AuteliiUlo c!e !i'i&"oirGdo e Mello. 8, telll!llte-ooronelJOS4! 
I'Mcisco.cle FanaSAllee 5, Frmi!ÍIOO Canloa.nti. de Al· 
buqntque 4; F1anoieqo· AAtoiüo do C~lho li, fo:rão 
uh=a®l !>Ali\ tomu 810ento CQlllo eeoretarioe Hmoel 
aa Rocha Ll~ e Thomu Ro<lriglles Po:oi.-a, e como 
e&crlltadore! o &ellfllte-eolOIIel José Frs.:lcia!lO de Faria 
S&llaB e Z<lferino Aureliano do Figntiredo a Hellor o! 
qu~e~~ tor:t,riio &Nento, e ímtnedàt&111e11te, p.lr 8$0lllti!lic 
.-\o,~ J?NBOU a nomear opresiJante diii!DCSG, e,..apu,. 
rlldoa o• 'foto' ~os oao:etarioa .. ~tadoree, foi elllito 

·(I j>ubliccào Ptl!'id.ea.te o ont:>i~ Antonio l\h,[.q11!8 da 
:S:oUIUiclA C:~valcaAt:, por rennir a pl111a.lidade at yotcJ 
relat.i voa ; foi non:cada a oetmmisai!o ie tns 1119111• 
hros; cto. • . 

Sc:lhores, 011 li do ptop<>eito toda Mta aot:a ..S111 ele 
·que pelo oontesto dell• fO::>:l n ~ca jutg~ar du oon• 
fcaiiõ com que foUam:.as, e do mo4o po" q~<e ae praou
r.)c es~onder oa faoto• maia !mport~:es da eleiç&o. 
· E' ooatt:ms, e mecmo (I in.U.ptns .. nl que u ~ 

deeluam quõl:ltoa eleitores eompare~ no ooliegio. 
(.dfcicdo•.) · . 

Ai:lia Dlio '\'i acta algt:lll~ Q.ue n6o ddiOSIC qaauto~ 
ei.citon>a ao BJ:Illlseüt~ 3 ()COaiião cl.e e.br'.r-se o oollogio, 
e q~U~Illl ae .ou; no:D63; mtur.ac.to, se:l.hom, a GOta 
eomeça per diz8l' que o primei%" jul: ile pa.<o tomou a 
p~ldGnoia d11 mella intetitta, e cluunon os quat:o 6lei· 
to~ l:lll\l! l:ll09JB p41'll ftCOretsrlca e csautoailrea. 

O Sa. F. Ocnn~"o:-E rr~cr.logo 1 eleiç&o. l·· 
O Ss. P.u~ :&!o.uTo:-Z logo ~tenta que, ptO~ 

lr.!dcnoio·&a #.e!6lçio dinx;ll3!l.ell'ec!iv~.... . _ . l 
O Sto.. E. OcuVWio:- 5= ~ o rut~:~ero du ·· ·1' · 

oe<!llàs ~b'.dM, JlGal u nnmero dcs •1'litcreo pretmtesi 

O Sa. P.o.u.B.a.nuo:- ··-· forãc eleito• qaatra in· _ i!.· 
d!.nduo• au~o• J>omoa de~lar•· 

Qt:a:lt!:S ~te!, p:J:é:n, toriiv f!l:)()\hlà!l i :~r:~s. ! 
-QaM~ DOm~!& conUilhao:-~cia llita! Nada duto ae de~ .. 

1

. 
clara. E111 'liA&ll d111t11 ollli!siio, cc~:~o 6 po!dftl aa1U 
110 o rtaulndo à a apura;i>ó, otr.ndo "' hou71!fise, oombina 
ml:ll o ntuzmo doa voto~ ~hidoe ? Qu meio 11()1 ro.\a, I 
~il, rv• oonheoetmcs e~ a mesa ez:prime a maiorla 
aos Gli!itcm5 pmeote!IT . . I 

O !la. Coau.t n O>.m:uu. : - E~ hei ele lDO)\:t.t · l 
. 'iUO bto tem aco.a.teoldo Si:l tC11itA8 Ot:MI l'leiçl!BS• . 

· O Sa. P.o.u B•nno: -InfclU:m~nt41 j>lll'l a ~~:os•, · \ 
c!eixon olla ~param meio j>clo qu~ ro~mc• ooc" ] 

. ftontlll' o r\JS!tltndo da ~11lnr:ll';;o cem o lll:lDerQ doo vo-
te• r~lli<io9 1 e entao ~e:~ :1 fat•!dsdo 'l.llo em ~cdo is~c 
rc!u. . 

N!o tonac 11 'C.\OIB deol~tadc o DnlZiero o cn ·noll.IG~ aa. 
al6ltoro& quo oompr.t&;~~rlo Ro coll•~o e totnlr!o parto 
llr. eu a 0f1WIIlÇ~01 0 IZIOIO. qua ~OI l'l:!eta para Qb,ega."
li!CI.ft t':~ reanltado 6 ·rt~mn'DIOI a\$ ~~~~ignntaruão• 
-~ 11:1 11ot• ;.us!guar.do e&!ct inàiv.id.nos a aota <à 
orgeiaaçiD ciJ moBa, ~ duvida aehC.rilo· eo p~tee 
a sU;, e dov'~o tor ~msdl) par+.e na cleiçi'). 

A aota da t en:u\)iio ela meta elo oolltgio d& E110~ 
eoti aa:ignadB pçr ~6 elcl~:rH: ors, como C1Wa lia ta, nos· 
temtça ilr.lei, de..-is conter do~ J>OIZIOS, é cl11:ro que .o 
re.ultndo d11 ap~ devia dar '12 vo:OO• 

O Sa. Auç:o !.ua ;-As~illl teria moa do . ·ll!llluUat 
::nuitns clei9~es feitRa nqui,emqne muitos do>pntadoa não 
~tio. 

O Sr.. Cci\U~.\ 11~ QL~vcnu.:- E' 1:1111 na11frogo que 
sB agarrll. a tudo pnra sal~ ar-se. 

O S11. l'~oss .!l.a.an~Yo:- Qul)lll é aqui o nanfrago ! 
Se o ll&nfrago a qu:J o Dobro «cpntnd~ .., r~>hte 6 o oo:~ .. 
selheiro Si o AlhaqUIU'IJ.UO, fiquo ~Mto de q11~ ol!" niio 
nanfra~N>n . (.(poiGdo:.J liulZ~ do G&r~~.eter, da iUust...,.. 
ç:lo o dia qunlidadcs do) con>olhoiro Antoni'> Cool!!.o de 
Si e Albuqu~:-que níio ns.ufragii•); pQdem- mergu
lhados em um dia, no dia Mlgllintc s:1rgi!>\u. {.!bilo: 
opoi,do•.) 
· O Sa. CoalltA n> 0Ll1'lllliJ.:-QulldO GO c!iz . q::e so 

ocoul_tiio footo~, do10 ~steJ aparte~ l'IIIn.lllo•t."'llr ~tio :s:Uio 
;l !ISIIJll, 

O SR. Pus &uno :-0 Sr. oonsalho;ro Sá~ Albu· 
<3.t~erqua ó nmoià~dltoquu om divonu oircamstAnciM 

'!'OMI)· TY 

I 
I 
1 

tem lll'Gitado relavcte. nniçoà •o pai: {.s~iotlo•); • 
teal tlclo a fmuna de ha'ler recebiao pot .IUíl a e . uma 
._ de AeUI oonflida.dlioe ~ .do i~ e aaba ~tlie 

· ~ .. ~ {A,oN4o•.) EaH -i>roçoe~eatl&n llllh~ · 
~l!llltln. Apoi44<>• } · 

O Sa. C.uh n 0LffZ!u: - Zltl. ~&! 
aquillo de quo eu ealou «:w'I'Cloido. · · · 

O Sa. P•asl!UlUiro; - Dft%e c nobre clftpubcill por 
nm mome:~to "paiziio que o os9t e IIIÓOilltC::~Sue 
Da Tida tanto pu"\llo~ como '[Mllt!Olõlar dD ar. ro 
54 e Albquorque não ha 11ll1 •6 lllt~ qne nill Uta seja 
honrnao. (J!'cia<f~.) . · 

·· 0 Sa. F.Oc:T4'ftA!'<o: -Perd6e-&t1 tem nm, 6 é ler 
lide miciatro ,;em. quo oatml o tiftMem 11~. (Jp<>i.J;:.;, ...... ~.) 

O Sa. P.IU Buuro :-Mu como ia ec õis6nda, IIJo 
siS!I~ a act~ da tomiiÇii{o de m-, o pc~ ootwgiÓI!~ 
flllmtirio l e!eiçlo 36 ell!IW-M ; o !eolll&oao ela 'f01&çill 

· clnia, pois, du 'ill•oto!l. EDI:r<ltmw o qtl!l aiz a .ma 1 
Qoo _,'ot.i.ulo ~s para -'arip. e CGer!l~ Jeil 
lndinétuoo ; tcD.ào o 1" do.e, o s- llOte1 os- oito, o t• 
oinoo, o 5" qttall:o o o 5• dou•, ao todo qGarOIIta. 

O S" . Au1u0o Ll!U :-Scsue-ae que alguu& elei~rt~ 
niit~ •oUr;o. 

O Slll. P .u.s S.LUt-ro :-:Mas on<ia ca'-' & ~n ele otw 
lilg~ ~leitora; deislriO eo YO~ t IC.omo puac c Wlf.l'll 
do~:xta<i~ allagu: 110 ooni:leoimoato dou~ flleto t 

. · Sl!nhorca, oa j!. tenho dito, e cit:l cestarei de r~tlr; . 
1\'ti\ msteria de eleição a l!l!:tll ' tudo; 6 %la f6 l!o ma 
pü.mu~ qça nós jlt4,'":UilOS ~- Mu fi!l a !!1., nlio & 
Iet~;ü:m,, 011 ~ :cae<1oa 8:1 n'o hA 111~0 de l&ber ao·~ 
fo1l~ctte I'OD&titnicia, ec:mo pod~oa tor pct ~
l!oao e 1~11.1 o pmdcoto .!o5 ~eu ttabalhol T 

O lig111t0 tx•lllt que acabo c!e :AZGr de a.:ta. ela tmna
~ dA meti'. ~ fOI'Io de duvida o tatem~o do eloitof 
Fcij6,oquM,c:omo'l'ÍU1M, -~ no ~\l~~t; 
que a m011a do·c:oL'egfo lllo-fol c.onatittàcl~ ptlÕJ-oii!Uo
l'e!l presl::ltes, pcm!m :W:l pele~ qunt:o llli111lbro.:J da :oúola 
mtarln.s. 

O 5&. F. 0C1'Al'AJio:-HaYemOs dll re_potir a& P.DlA'Il'&ll 
d,o nobre deputado pslo c~, a rtlpe!to 411 sléiçlo ao 
~· diJtrieto do :ruo ~ ·Jma!ro, !W l'f'ZI-neu ,.... " 
cggrom17'<So. 

O Sr,. Asav1o L'IXA:-Se ~tu fJJ.tas val.,m:, ab 
!tnvin aqui nenhuma eleiç!o Y:ollcà~ . 

OS&. F. Ocuy:A,o:- AI>Of" é qt:o te quer lnn~r:: 
aguflo 'ften(A. 

. . O Sa. Pua Bn:u':"O :-Seuhcru\ q.u~ Ulll e6114ihto 
em daa~•'P'!O de on~~a~ pr~ ae.on pa: 0111bu•o• com· 
l!lO~Udot ntt BU:l alt[fiiD oc...n oe ll.'bnJOI OO!I:!!IIett!dOI 8llli 
ontraa c:om~Qdit·•s; o intate•s• pouca! .:.. ~Gol 
ce5a • . Ma~ quo ç Mbro deputado pela pro'l'i11oi11 · 41) 
Coar,, quo 11»<1 é iotor:{o..C.o pco•~Gh:ltllle ll.llltll q11ca • 
tlío, qoi!ln j'Dtii5car falw deota or.:lem e:n:n oatru 
faltllft, é n qn' ouata " crer 1 D~•aa qua~o ~igo:a .o 
principie da quo um IÜIUJJC jc.sttti .. 'a ou\ro nb:ao t 

Mu, 'l'oltendo ao eu111e dá acta, aindA oõiGI:"'W 
q!lc •6 11 rospGito a~ e~arotlld~r&e o sec:retariw • ~ 
:>OI le:: o favor do d!Ullt.rru:" qua.utoe •otol obtiwNo, a 
roo~to ao p.:ll&iaGilte; 1111:11 iuo nca au. 

O S11.. F. CkT.a.tlAM :-Nilo baria nllllOeald~de; ua ~ 
ptaeca l:ll&io importante, logo •o oonhec4l; cna o p-ro• 
eidenta d•J'u.,. 

O Sa. P;..u BAilllll'ro:- < Imlllodi:ltl1mco.te , clli: a 
1\Cta, por sscrutillio ~to ee pMIOD tt nomeiU' o l'r&li
dan~~~ dn 111e,s, e, ap,radca os votos pdo• ~ccretarios e 
eaornt4dor~, foi eloi;e o OApitiio .Antocio MatqnU do 
HoUanda Cavalcsuti, por reunir ~ pluralidad~ cfe TCto:.< 
rcle.ll'r4. » . . . 

Q110ntoa oleito~s ...otáriic1 QaA:lt .. J.i,tr.!l forlo re· 
colhidas t Qu~ça ;recebeu oe outtcs vototo, pois 'I"~ J>" 
il~tl\ 1e deo!~ quo O p~id®tc fo! elei~o F<>f :CIOÍO de 
ma\_gri~ nlmliva T Hem nm& paln~a. " l<llllclll~w =~ 
?Gitol .... 

O S11. Co .. li!~ .. , 0Ll'tEttu. :-Copio~ as yRl~mu da 
lo!, o~mc !w:ol:ll todna 1\S coto:;. · 
· O Sll · P.t.n Bunf.ro:-1\'IA~ alel11~ó CllllldB copint 
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justificação em que jnri'ío peMoas insuspeita_s, e vale um 
p!lpol assignado, sem juramento, ~elos elettores com
pli,~es na falsificação da aota I ! A po•ados,) Como V· Ex. 
póde combinar isto! Como póde adm1tt1r esse papel? 

O Sa. ARAUJO LIMA : - O que. não posse admittir 
é uma justificação tomada atrás da porta. 

O SR. F. OoTATIANO :-Atrás da porta! uma jus
tificação , ou antes a andienoia de testemunhas a res
peito de uma falsidade , com citação e audiencia do 
promotor publico ! 

(Ha muito: aparte:,) 
O SR- F. OoTAVIAr<O: - Oh senhores ! Não tenho re

medio senão tornar a referir, ainda que rapidamente, o 
que consta dos depoimentos. Oa nobres deputados já 
abpndvnão a questão da fórrna, e querem que eu entre 
na apreciação do di todas testemm>has. Pois eu peçolicen 
ça á carnara para faz~r a vontade HOS nobres deputados. 

Depõe a l" testemunha , o Rev. cape!lão de lta
bayana. que no dia 6Ageuesteve ern sua casa, e lhe disse 
que dshi sAgnia para o S•lgtlllo, para a casa de seu fal
leoido pai. Depõe mais que Bllbia pelos parentes de Agen 
que este só se retidra depois do dia 8. 

O Sa AaAUJO LnllA :-Já vê que esta testemunha sabe 
de ouvida. 

O Sa . F. OcTATIA~o:-De ouvida a quem! Aoproprio 
Ageu , que lhe disse no dia 6 que ia para o Salgado, em 
Goyana Esta testemunha, poig, é circumstancinl: d& 
a ruão de seu dito, e como e !la combina nas circurn • 
stanoias com os depoimentos das testemunhas ·de vista, 
tsrn todo o merecimento e força. (Apoiados . ) 

Depõe a 2" testemunha, o tenente- cor(lnel Freire, tio 
de Ageu e irmão do nosso CQ!lega o Sr •. barão de Ma
mangnape, que pôde asseverar que seu sobrinho esteve 
sem interrupção srn Goyana nos dias 6 e 7, e que depois 
do dia 8 é que foi para a Escada. ·Dá-se te.sternunho 
mais claro e concludente? . ·· 

O Sa CoRR~A DE 0LITEIR.l :-0 tenente -coronel Er
nesto esteve fóra da comarca durante esses dias . 

O Sa. F. OcTAVIAr<o: -Hei de ver primeiro essa pro
va, para acreditar que. o Sr. tenente-coronel Freire é 
capaz de faltar á verdade. · 

Depõe a 3" testernunha,oSr. alferes Araujo Lima, que 
sabia, por ver e commnnioar oorn Ageu; que este nos 
dias .6 e 7 esteve ern casa de seu irmão Virgínia. Tam
bem é testemunha de vista. 

Depõe a 5" testemunha, o Sr. Joaquim Freire, que 
tambem assevera a perrnanenoia de Ageu em Goyanã a 
6 e 7, porque o vio sempre e com elle esteve em com
ILnnioação. 

Vamos agora á 6• testemunha, o Sr. capitão Ray
mundo de Araujo Lima, primo do nobre relator da 
commi~são. (.4partes.) O Sr. capitão Raymnndo, subde
legado em exercício, jura qne sabe ter estado Ageu 
desde o dia 6 até 8 em casa de seu irmão Virginio e 
sabe·o porque o onvio aos parentes de Ageu. Decl~ra 
mais que Ageu tinha ido a Goyana pari\ tratar do in
ventario do~ bens de seu pai, e que até elle subdelegado 
servira de testemunha em uma procuração em que Agen 
constituira advogado para aqnelle fim. 

Ora, senhores, com tres testemunhas_ presenciaes, que 
estiverão em onrnrnunicação immediata com Agen du
rante os dias 6 e 7, pergunto se os depoimentos dll3 
outras tres, referindo diversas oircurnstancias no mesmo 
sentido, não corroborão plenamente a prova exhibida ? 
(Apoiados.) 

Mas tem-se dito que na Escada se deu justificação 
ern contrario. Mora1iaemos essa justificação: vejamos 
o valGr das testemunhas da Esca~l.a. 

O Sa. AaAUJO LIMA (com irmia):- São canalha. 
O .Sa. F. OcTniANO :-Nenhum de nós soltou aqui 

esta lndecenta e'Xpressão {apoiado:) ; todos nós, que nas. 
esmos do povo, sabemos respeitar o povo. (Apoiados.) 

O Sa. Coaall.o. DE ÜLIVEIR.I.: -Forão citadas estas 
testemunhas com risotas . 

O Sa. F . OcuvlAIIo: -0 que dissemos. e creio que 
V. Ex. com todo o· eeu ardor demoontico nos ha de 
apoiar, é que os homens que porsna posição deegraçada 
siio dependi)Dtee niío tem t.anto valor em juizo ~om~ o~ 

hornen11 indepe~dentes , Isto é um principío de direito · 
que o nobre deputado, tão sabido em materia de provas, 
encontrará ern Pereira e Souza. (Apoiados.) . 

O Sa. AnAUJo LJMA : - Tarnbem n1io têm os inte
resses e os odios dos grandes. 

O Sa F Or.TAVIAIIO: - Mas têm algurna1 vezes 1\ 

subservienoia aos mandões, o que ainda é peior. 
O Sa. SILVEIRA Loso: - A verdade é qnq a depen

dencia persegue a muita gente que pensa ser graade. 
(Apoiados.) · 

O Sa F. OcTATIANo:- A justificação dada no sen
tido de destruir os depoimentos do irmão do Sr. barão 
de Mamangnape, do primo do Sr. deput.arlo Araujo 
Lima, dos primos do Sr. deputado João Alfredo, erntim, 
aes.es lflvradores e fazendeiros independentes, é apoiada 
nos seguintes individuoa, e do seguinte modo. 

O Sa. ConntA DE OLIVEIRA: -Veja primeiro que 
esses meus pnrenteH eão pessoas a quem o Sr. Sá. e Al
buquerque e seus amigos ti verão o poder de arredar de 
rnirn . 

O Sa. F . OcTAVIANo:- V. Ex. vê que esse argu
mento é valente para prc.var f! indignidade de. taes ho
mens. (Apoiados e risadas . ) 

Eis as testemunhas com que nos aturdem: 
O Sr. Antonio de Menezes Pereira é um sapateiro, 

qne, segundo inf{)rmações de pessoas fidedignas, não 
tem tenda afregnezada; faz um ou outro sapato. (Ri
sadas.) 

O Sr. Manoel Francisco da Silva é um official de 
selleiro, compadre do just!ficante. · 

O Sr Antonio Maris.nno de Barros é nrn sargento da 
guarda nacional, da qual é comrnsndante o coronel 
Barros Silva, pre~idente do collegio da Escada e cunha
do do Sr. barão de Utiuga. 

O Sr. Feliciano Benedicto do Sacramento é um ex-' 
porteiro da camara municipal, e actnalrr.ente official de 
jnstiçg, 

Eis as pes.soas importantes qne se achárão para an
nullarern os depoimentos daqnellas outras testemunhas! 
(Apoiados . ) . 

E o que disseriio ellas? O Sr. Ageu estava de luto por 
ter-lhe morddo o pai ha pouco tempo; pois as testemu
nhas nem isto puderão asseverar. Urna dellas disse que 
podia garantir que o Sr. Ageu estava de botas; quanto 
ao luto, não o asseverava. (Ritadcu.) 

O Sr. Manoel Ferreira disse que, mettendo a cabeça 
ern uma das vidraças da porta, vio dentro ao Sr. Ageu. 
Parece que a vidraça estava embaçada. para tudo o mais. 
(lliladas ) 

O ex · porteiro official de justiça até declara que o 
Sr. Ageu lhe deu nrna pitada. ( Continullo tl: risadas.) 

O Sr. Pereir11 vio o Sr. Ageu de hombro dado com o 
Sr. Roque Ferreira da Costa, e o Sr. Roque declara qne 
nem vio o Sr. Ageu no col!egio. ( Pro:eguem a• risadas.) 

Eis as testemunhas que, segundo os nobre deputados, 
têm o valor juridico necessario para destruirem os de
poimentos daquellas, enjoa nomes e posições são bem 
conhecidos, e que jnrárão circumstauciadamente. 

O Sn. ARAUJO LmA: - Seguramente na minha opi
nião valem mais do que as outras. 

O Sa. F. OcTATIANO: -Na opinião de V. Ex. 
O Sa. ARAUJO L nu: -Eu não quero irnpôr a nin·· 

guem: Não cornprehendo oorno o interGssado, ouvindo 
tudo i6so, não tratasse de contradictar. 

O Sa. F. OcTAVIANo:- Não havia necessidade, 
porque as proprías testemunhas refutav!ío os seus de
poimentos. 

O Sa. CoRRÊA DE OuvEJRA d:l. um aparte. 
O Sa. F. OcTAVJANo:-Eu nuuca tive pretençõas a 

fidalgo; pelo contrario. Se ha deputação que possa ar
rotar fid. Jguia, níio é por fórmo. alguma a deputação da 
cer{e. 

Ests deputação reconhece muito legitimamente a 
prob1dade dos sapateiros, alfaiates, e de todos ClS arHs • 
tas. Mas , senhores , vai muito entre ser um artista 
ind~pendente em um grande centro de illustração, e o 
ser artista sem possibilidade de ganhar a vida seniío 
dobran~o a ca!1eça aoa reguloa de 11\dêa. 
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O Ss.. Con:ilA DE OuvEIRA.: - Só os sapateiros do 
Pernambuco é que não têm independenoial... 

O Sa. F. OaTAVIANo: - Para que me quer indispor 
com os sapateiros de Pernambuco? (Risa.dc.s,) Estou di
zendo ao nobro deputado que esta sc,pateiro que se apre
senta como testemunha não é lá um desses artistas que 
mereção o seu ari!or democratiao. (Apoiados.) 

O Sa.. CoRREA DE OLIVEIRA : -Faz bem em l<lvar a 
questão assim. · 

O SR. F. OcTAVIANo: -Não tenho interesse algum 
em fazer rir tratan1o-se da eleição da Escada, porque é 
uma cou~a triste e lamentavel. 

O SR. CoRRêA DE OLIVEIRA :-Triste e Jamentavcl é 
uma outra cousa. 

O Ss.. F. OcTAYIANO :-Faz hvor de dizer qual é? 

O Sa. CARRÃo: -Deixem o cor;;o eleitoral Eem a 
pressão da autoridade, que eu reslloncio em geral pela re
gularidade e imparcialidade das eleições. 

o Sa. CoRRÊA. DE ÜLIVE!Ri :-0 Sr. s~. Eil Albuquer .. 
que apresentou-se candidato altamente protegido. 

UMA Voz :-Tome-se nota. 

O Sa. F. OcTAYIANO: -·E' este mn ilos pontes que BU 
desejava ver discutido; convido o nob1·e deputado· a que 
nos diga quaee farão as altas influencias em favor do 
Sr. Sã e Albuquerque, porque é muito natura! que as 
pessoas que zelão a reputação da pmvíncíu de Pernam
buco, desde que tenhão prova da existench1 destas altas 
influencias, as pwfliguem na tribuna; e, se acaso estas 
altas influencias querem dizer miaísterio, é natural que 
S. Ex. e seus amigos não se sujeitem ao papel de go
vernistas. (Apoiados.) 

O nobre deputado sabe o modo porque eu penso a l'es
peito da intervenção do governo;. afasto-me algum tan;:o 
da opinião de meus amigos, mas ligo-me a elles na iiiéa 
principal, isto é, o governo n.ão pódo intervir sanão como 
opinião. 

Díase ainda o nobre relator da commissão: < As.ce· 
v~rão 28 eleitores ( ests é o graniie argumento que se 
offerece), asseve,&o 28 elehores que votiirão que o Sr. 
Ageu esteve no collegio. > Mas, senhor.cs, nessa colieoio 
de unanimidr.da, onde votárão 40 eleitores, o faoto "de 
haver 12 que não quízessem assignar o papel salvador 
não indica alguma causa? 

O Sa. AaAUJO LIMA: - Que não uesigu5rão, mna 
dahi não se segue que não quizessem assignar. V. Ex .• 
está na côrte, e não sabe que lá nas provinoias h a eleito
res que morão em distancia de 20 leguas. Não é ieso 
muito facil. 

O \ia. F. CcTAVTANo:-Se o a~gumento vale porque 
28 asseverão, tambem deve ter algum peso a consideração 
de que 12 recusárão asseverar. 

O Sa. Cacz MACHADO: - Recusárão, não; ha omis. 
são, não recusa. 

O Sa. F. OcTAVJANo:- Além disto, j:t observei á 
cnmara que a accmação que se faz com justiça á presi
denci.a do collegio, que se;faz á mesa, recahe sobre os 
eleitores signatarios do mesmo papel. 

Por conseqnencia, o nobre jurisconsulto, membro da 
commissão, não devia fazer grl\nde cavallo de br;talha 
desse papel particular, ou nós·abaixo apresentado pelo 
nobre deputado,.... · 

O Sa. Coaa:ilA DE OLIVEIRA. : - Em que está fundadP. 
a accusação contra a ·mesa? No dito contradictorio de 
um homem. 

O Sn. F. OcTAVIANo:-A accusação que se faz á mesa 
é que redigia uma acta figurando falsamente que com
parecêra á eleição e votárs um eleit lr que não compa~e
c.ên~ nem vot3ra, e que nos mandou um documento fal
sificado com uma assignatura que alli não podia estar. 

Por couaequencia, a accusação que fazemos á mesa 
eleitoral é que não fiscalisou os actoa eleitoraes, que 
portou por fé uma falsidade, e que aBsim a acta da Es
cada é um papel sujo, porqu@ só podia val€r dando nós 
valor, com garantia moral o legal, ao testemunho de 
uma mesa convencida de tor praticado fr!lndel. 

TO:VIO IV 

Foi neste terreno que diacutio o meu nobre amigo, e 
discutio brilhantemente. 

E era neste terreno que eu desejava encontrar ·me com 
o nobte relator da commiilsão. Eu queria discutir com 
elie, se acaso S. Ex pmsasse diversamente, sobre as 
cons~quenciae rigorosas da falsidade demoUõtrada. Mas 
o nobre relator nã0 quíz entrar nestg, quest1(o : no seu 
discurso procu·wu ilistruír a prova .da falsidade, mas 
nada nos disse eobra aa ,consequencias que dessa falsi
dade ae devem deduzir no grande jury nacional, a que 
S. Ex. pertenceu e pertence. 

O Sa. AaAuJo LmA:-Responderei de out~a vez; no 
parecer se diz alguma cousa a este respeito. 

O Sn. F, OcTWIAI<O :-0 quase diz no parecer, per~ 
dôe-me V. Ex., dóe -me."' 

O Sa. CoRRÊA DE 0LIVEIRA:-Não diga isto; o que 
dó~ é o discurso que V. Ex. está pronunciando. 

O Sa. F, OcT.H!ANO: -Sinto que lhe ilôl (risadas): 
ns:turalrnrcnte V. Ex.· se dóe não porque o mau dis~ur
so lhe fa~a mal,maa porque me faz mal a mim. Ha de ser 
iaso. Mas deilte me dizer a razão por que ma iloeu opa
recer da ccmmissão. Pois, senhores,· é licito, quando se 
trs.ta de uma fraude tão grave, dizer a commiBsão lia 
geiramente : < Se houve essa fraude, desconte-se o voto 
de Ageu e aproveite-~e o maiB.~ Podia a nobre com
missão, composta cie jnr.is~onsultos, enunciar-se deste 
modo.? E na discussão o que ilísaa S. Ex.? Nada: o ponto 
era ingrato. 

O Sa. AHuJo LmA: - Tarnbem o Sr. Paes Barreto 
não fez largas considerações a esr>e respeito. 

O Sa. F. OcTAVIANo:- Ha engano: foi essê o as~ 
sumpto da segunda parte de seu discurBo. 

O nobre relo.tor estabeleceu um principio, eegundo o 
qual nunca poderemos annullar eleiçõeB. Disse elle que 
só ·h a veré!adeira nullidaae quando se clã a inobservancia 
de uma formula que pala lei importe nullidail.e exprea·· 
samente. Desejo que o nobre deputado me aponte nas 
nossas leis sobre o processo eleitoral o capitulo ou ar
tigo em que vêm apontados os casos de nullidade? 
(Pausa, 1 

Ora, ~e ;,a nogsas leis não spontlirão essascasos,segne• 
ee que na opinião do nobre deputado nunca podemos 
annullar eleições. Causa-me, pois, admiração que o no
bre deputado tivesse proposto, entre outras, a annullação 
da3 eleições de Angra e S. João do Príncipe. 

O Sa. AaAuJo Lnu :-Seguem-se os prinoipioa geraes 
de direito. 

O Sa. F. OcTAVIANO: -Muito bem: é que .dize
mos: se a camara se convencer de que na Escada houve, 
além de irregula•idades graves, o emprego cla fraude, 
simulando·se votos de eleitoras &usentes, a camara terá 
chegad0 11 esta conclusão, a saber: quem nos garanta a 
veracidade e regularidade da eleição é a meaa do col
legio; ora, ess~ mesa nos embute uma falsidade (não 
apo1adas e apoiados); logo, elta nada póde garantir. E 
digo isto com dobrada rszão, porque depois de descober
ta a fraude, o presidente do collegio foi ainda quem se 
apresentou dando justificações para corroborar a mesma 
fraude. 

E que collegio I E que eleição I Não se diz quem com
pareceu; não se diz quem votou para a mesa; não 
se diz quantas cedulas se r~cebêrão para a ·eleição 
da mesa : assignão a neta da formação da maaa 36 
eleitores, e o reau \ta do do escrutínio nos revela que 
só apparecêrão 20 cedulas ; chamiio-se supplentes com 
preterição dos mais votados; ha ·nnanimicta~e da vistas 
e de politica, ha unanimidade de""Votos para o candi
dato á deputação, e entretanto pars a formação da mesa 
figura-se uma divergancilt ridicula, tendo o mais votado 
12 votoz, em um collegi0 onde esta vão 36 eleitores, da 
mesma opinião e para o mesmo fim! ... 

O Sa. SAT.DANnA MAnrNno:- E tudo iato não revela 
cousa alguma ! 

O Sa. F. OcTAVIANo:- Sr. presidente, é mÚito pro
vaval que eu tenha d.e voltar 1í questão; não quero, 
pois, camar a atten.ção da casa, sendo já tão tsrde: 
direi apenas que antes de aceitar a emenda, apresen
tad!.l pelo nobre depntad<J por Petnamhnoo de ~e anmll-

'.2:3 
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lar o collegio da Escada e de reconhecer-se o Sr. Si e 
Albuquerque, auppnz insis regular, snpp_nz que estava 
no espírito da lei eleitoral annu!lar a ele1çãe toda .... 

O Sa. Conn~A DE ÜLIVEII\A: -Do distrioto ~ 

O Sa. F. OcTATIANo-Sim, visto que o collagio da 
Escada póde inftuir pró ou contra este ou aqmlle candi
dato. Mas, Sr. presidente, sou submisso ás decisões 
dettaoass: alei me psreciadara até ao momento em que 
os nobres deputados da maioria legislárão contra ella 
nos parecerss da oomll'ifs ão de poderes e nas decisões 
da oemara: desde esse momento eu devia aceitar o prin
cipio estabelecido pela camara, e segundo o qual está 
formulada a emenda. Voto, pcis, contra o parecer e 
adopfo a emenda. (Muito bem.) 

A discussão fica adiada pela hora~ 
Dada a ordem do dia, levanta-se a eessão ás quatro 

)loraa e meia d!l tarde, 

Sessão em 22 de .&gosto. 

PRJ!SillBIICIA. DO SJI, VISCO!Inll Dll CAlllARAGIBEo 

Sll'lilllARIO.- Ordem do dia.- Eleiçllo de Pmwmbuco 
(3' diatricto) Appro~açao. - Eleiç1! '' do Paraná Ap
provaçao.-·Eleiçllo do Rio· Grande do Sul (1• districto). 
ObsertJaçlles dos Srs. r;. Madut·eira • Araujo Lima. 
.d.pprovaçao.-Pedido de in{ormaç?!es. Discurso: dos 
Srs. Silveira Lobo e Virialo, 

Ao meio-dia, feita a chamada, e achando-se presentes 
os Srs. visconde de Camaragibe, Pereira Pinto, Vieira 
da Silva; Calazans, Villela Tavares, Silviuo Cavslcanti, 
Felix da Cunha, Carrão, Saldanha Marinho, Viriato, 
Fleury, Lessa, J. Madureira, Paes Barreto, Epaminon
das, Cruz Machado, Bezerra Cavalcanti, José BonHacio, 

· Pedro Moniz, Pinto Lima, Brêtas, Gomes de Sou2a, 
Amaro da Silveira, F . Octaviano, Btandão, Paula Santos, 
Horta, Nebias, Rodrigo Silva, Corrêa de Oliveira, Fiu
lho, Luiz Carlos, Sergio de Mscedo, Carneiro de Men
donça, Mello Franco, Augusto Chaves, Eõperidiíi.o, Serra 
Carneiro, Espinola, Ferreira Lat:e, Pereirada Silva,Nu
nes Gonçalves, Tavares Bastor., Paula Fonseca, Aragão e 
Mello, Sayão Lobato,Jnnqueira.Barbosa da Cunha, Dan
tas, Saraiva, Fonseca Vianna, Martim Fra.ncisco, Al!"!ei
da Pereira, Ccuto,Leaudro Bezerra, SilveiraLobG, C. Ot
toni , Taques, Pa!aetaguâ, Faneto, Figueira de ~'!Iflllo, 
Siquei~'l Mendes, Ct·.rvslho Reis, Carlt" d.a Luz. Bello, 
Pinto de Campos, FBrreira de Veiga., Tih<lio, Ecrciil· 
los, Ribeiro da Luz; Jagunribe, Msnoal Fernandes. 
Pedreira, Paes de Mendonça, Cunha Figueiredo, Ben: 
jamin, Diogo Velho, Teixeira Junior, Henriqnes, Lima 
Duarte, Gasparino, Persnhos, Arsnjo Lima, C. Ma
dureira., Torres·· Homem, Ottoni, Bnndeire de Mello, 
barão de Mau& , Costa Pinto, Mello Rego, Paulino de 
Souza, J. de Alencar, Lima e Silva, Cesnr, Pereira 
Franco e Carneiro da Conha, abre-se a sessão. 

Comp~recem depois os Sra. Salathiel e Silveira da 
Motta. 

Faltão oom participação oa Srs. Gama Co1queira, 
conde de Baependy, Leitão da Cunha, Angelo do Ana
rai, barão da Bella-Vista e Lamego. 

Lê-se e approva-se a seta da l!nteoe:Iente. 
O Sa. 1' SECRETARio declara não haver expediente. 
O Sn F. OcnvtANo (pela ordem): -Pedi a palavra, 

Sr. presidente, para declarar que estivemos em grsnde 
maioria nume>ica de mais d9 80 membros para aber
tura da s~ssiio ante_s do meio-dia. E~peravnmos . ro:s, que 
se cumpr1sse o reg1meuto na parte em quo mnnn~ que 
havendo numero nufficiente !le membros present~s i!epois 
de d~.d r. s as ll horas, se faça a ch~.mãda e so abra e 
BSB~ão. ( Apoiad~s ) 

Esta cbEervaçiio não te:n por fim <;eusnrar a V. Ex. 
nem aos outros h~nrP.<los membros da. mesa como Dão 
tendo cumprido o seu dever. Deatinn-so sómente a moa
trar qne no come~o na R6~Riio, por se trntR\' ilo objecto~ 

urgent~s, nos apressamos 11 compareeer na hora mar • 
cada pelo regimento. 

O Sa. PREJIDEIITE: -A camara vê que o Sr. 1' se
cretario não está presente. Como elle tem a chave da 
gav•3ta em que se guardão oa pspeis que se recebem con
cernentes ao expedieute, esperou- Ae que chegRs8e p"ra 
qu~ esses p!:.peis fossem apresent;ndo~ á aasa, como é cos
tume. E sta foi a razão por. que se demorou por alguns 
minutos a abartura da sessão. 

O SR. F. Ocuvu!lo:- O roeu fim est:!. preenchido, 
Quiz f ómente que constasse ao pubico o occorrido. 

O Sa V1EJRA DA SJLVA (pela ordem): · - Sr. presi
dente, pedi a palavra para fsze~ uma rectifkação. 

Tendo obtido~. palavra na Se$SÍÍO do dia 6 do corrente, , 
nttribui o officio da preaidencia d•) Maranhão, dhigido 
em data de 27 de Janeiro ultimo no ministerio da agr i
cultura, ao Sr. major Francisco Primo de Sou~a Aguhr. 
O ex-presidente elo Ms.ranhão, o Sr. Souza AguiRr1 re~ 
clamou pelo J orna! do Commercio cont.rn eata ·asserção , 
e com razão. Acp,bo de verificar que e;.te funcoionnrio 
deixou a administração daqucl!a provinci& no dia :13 do 
referido mez. 

Como cP.valheir.o, e me prezo do o ser, cumpria ·me 
fazer esta rectificaçí?:o. A minha a~serção fnnélon · se 
em um equivoco t nnto mais fncil qn.snto n eliP, se pres
tava a redar:ção il.o topico do relatorio qne me servia de 
base. Julguei , poi~, que er:! do weu dev~:( rcotificar o 
eugBno, porque est :; longe do m~u car1õuter e dos minhas 
intençõss imitar o proce~irnento élnquelles quo em wi
nhn pro~incia empregárão todos os r.:~sioa de aggressão, 
a iujuria, D calumuil> e a diffama.ção contr:1. mim, contra 
toda a minha fnmilia, contra os homens honestos d~ 
todos os crellos. 

ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO Dll PI1RNAMBUCO (3' districto). 

Cou·•inúa !I discussão do pa1·ecer da commiRsão da 
poderes sobre a eJ.oição de um deputado pelo 3' c:listrioto 
da provinda de Pernambuco, com a emenda spoiada. 

0 SR BEZERRA CAVALCANTI requer O encerrnroento 
da discussão, e ~. cama~a approva. 

Procedendo-se á votaçito ào parecer, é epprovado, 
julgando- se prejudicada u emcndfl. 

O SR. PnESlD~tNTE ded<;ra ctq•n\r.i'.,; p lo ~·cferido 
d!nt:ricto e }H"O\d.!:!.cin. o fh.·, .._ro.l~.:Bro Br::(:--:>lho Unhô::. C::i
vslcsnt.i ; u qunl r.endo inti\_~cl.v~-ic:.o r: o ,A:Híe ('0~:; ~s io! .. 
l))B.lidt~.des do t-~~tyh~: .. r~rt'·~~.H jn· ~; :•.:rn::;· : rt). o ~';: r,o:z~ f.!!~.~~·.·.: 8, 

En~.ra em c).8cncsão, e . é tlpptovndo sem dehnto, o 
parecer da comtois~õo de no<lcre~ sobre s olciciio d~ um 
deputado pela provincia do Parml§.. ' 

O SR. PRESIDEN'l'E deciar& àepnte.do pela referida 
provincia o Sr. Zacari&s de Góos e Vaeconcel!os. 

O Sa. BARCELLOs requer urgencia para que entre em 
discussão o pare cor da commissão de poderas relativa & 
eleição primaria da freguezia de Santo Antonio ds.s La
vrns, da provincia do P.io- Grande do S1:1l. 

Sendo approvada a nrgencia, entra o parecer em c1is· 
cnesão. 

ELEIÇÃO DO RIO ·GRANDE DO SUl, (l' distficto) , 

En tta em cUgcnf,gão o p~.r.c~cer da. comn1i~isfio de pode
res scLre a olsição de eleitores dt\ pQrcchin d~ S11nto 
Antonio de Lavr&s, do l' dist!ictc dfl provinci!l do Rio · 
Grande do St:l. 

O S1•. Cl!isimSrG lli!:úhzreiJra: - Consideru~ clo, 
S·c. prcsidente,muHo in.)pm.·t:snte n.nu?..t~~~ia qn.e s~ lJflf:rece 
ã discu~~~io, a1=-e~~ar de ectm:·mol! not> n1t.jmn~ dit-a da ecsoão, 
CRDSfi(ln a. C: :U.(! ~r.a ele di!!C !~fsr, ÕE~, C(:nt ) rn.l ~re? S, protestar 
cont'..·a. o prinetpio~ (~nc a ar.L!al co:oJ.;:::::\s~~ :l:- i:e 2cder.es 
quer ef;t:Hlchece)~, cl~! fazar r.qni R3 Vf?.C:S da n:.esil p&tochial, 
violando a lei qu.e sómente pôde tornar snppor t;avel o 
Rutrrngio quMi moivers~l que eHtá Rrlmittido entre nós, 
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O Sn. PRESIDENTE : - Tem .a palavra o Sr. Silveira 
Lobo. 

PEDIDO DE INFOm!AÇÕES. 

O Sr. §illveir~ Lflobo:-Qusndo, S;•, pr<sidente, se 
tem examinado e estudr.do nm facto qnalqnel', maia ou 
menos complexo, que se estâ p!IS6~ndo no p!!.ÍZ, e se tem 
formado áceree. do mesmo nms convicção profunda ; 
qu~ndo o~ fundamentos dest:!. .:onvkção !Wsentno ero Ieis 
de sociabilid!lde da mnis alta tr:mBcondencia, leis que 
têm sido e ccntinnão a 86< violnd>>s, e cuja rommtenção, 
re!!ltivamente a 11lgumas interessa eté aoa sentimentos 
briosos cla socicd3'de em que vivemos, 110 ponto o mais 
delicM o e melindroso ds. sua homa, qual o dn honradrl 
familia; quan.do uru tr,l facto jG, foi trazi;io li triimna 
parlamentar baldadamentfl, sem que o seu autor arre
p~asse a deplor!l.vel caJ-reh·a ,nm que pelo ooutrrrdo impa · 
V!do. pro~e.gue; entendo que é dever do deputado, que 
tsl es~udo f~z, vir 2. tribuna dar 1w manif<J~to essa con
vecção e eeus fnnilamentos, e reclamar . ínetcntemente 
da justiç~ .a da morBUdade do gcverno promptas provi .. 
deucias que ponhão termo a essa serie de 2 ttentados. 

Foi por estfl. razão, Sr. presidente, que pedi á caro ara 
urgencia , <mjo conc€dimento cordialmente .sgrP.deço , 
pal'a apreaeutar e justificar um requerimento que tenho 
de submett~r ã epprovação da cssr., e quo poderá servir 
de substitutivo no que foi apr•laentado pelo nobre de
putado pela provlnoia do Rio · Grande do Norte, 
. No me)l requerimento, Sr. presidente, vou impetrar, 
além das informações j ~ pedidas, copia integral de 
todos os processos, principal e accidentaes, s. que têm 
àP,do oca&sião 11s ·svcriguações policiaes sobre a celebre 
suppoota filb.a do Sr. coro:nendador Antonio de Albu
quetque Mar~nhão Cnvalcanti .. 

Me permitta , porém, V. Ex, e a camara que, antes 
de entrar nt::. m~.teria, eu àeclnrc desde já que não me 
t ornar.í mGnos detalhado ou expansivo; ou franco, o 
receio que po< ventura de va ter c1e que a!guem taxe o 
que tenho a dizer de romansBco, ou de menos impor
tante, ou n:esroo metta ·R ridiculo. 

:t;Tada disto, Sr. presidente , emb!\rgará o roeu pro
pOS!to, porque no que vou expender outra cousa não 
faro . s.enão obedecer a iropulsca fortes da minha con. 
so~enma, do roeu dever , dos meos sentimentos e das 
mmhas convicções, e porque failo para esta augusta 
camara , para o -respeitava! auditorio que me ouve, e 
para meu9 concidadãos em geral , que , estou certo 
compreheudem perfeitamente que para elles nenhum~ 
outra questão é mais vital, ou de mais interesse e maior 
alcance, do que a das ·garantias dos seus direitos indí
viduaes, . garantias por amor das qu~<es os povos civili
sado3 e livres se rennem-e se constituem ero sociedade 
politic~~; e civil, e por amor das quaes se deixão cotiz!lr 
por roe10 da contribuição ou do imposto, com o qual 
concorrem para a .satibfação dos diversos ramos do pu
blico serviço. 
E~tou2ertotambem, Sr. presidente,quetodososmens 

conc1dadaos comprehendem igualmente que os senti
mentos ~obres e de brio forão gravados pelamãodeDeos 
no coraça.o do homem para servirem de sentinellas ou de 
guardas e mantenedores não só dos deveres que lhe impôz 
como dos .direitos que lhe outorgou; e que finalrnent~ 
coroprehendem, que na hypothese decollisão,hypothese 
que todos n~s nos devemos e~forçar por conjurar, é mil 
veze3 p~ef~nvel a perda da bolas, e até a da propria vida, 
IIO sa?ri.IiCJo da llo~ra! que é sem questão o mais sagrado 
dos dJre1tos e o prm01pal dos bens de qus a Providenoia 
nos fez mercê. 

f 
Faço estas declarações, Sr. presidente, para meu des

a ogo e alento. 
N':.m era possível que,envolvendo·roe na presente dis

cussao, eu contasse com a 11pprovnção das almas menos 
nobres, o~ satur_!ldas de egoistica ambição, porque estas 
qn~nd? nao tratao de rest?, mostrão-se sempre frouxna 
ou m~!fferentes 1!. tudo quanto não é seu material e vai. 
doao mteresse. 

Já. antevê a cama r a que com estes prodroroos eu me 
preparo para levantar um brado de indignação contra 
as arbitrariedades , contra os excessos e abusos de poder, 
contra a concnlcaç~o de .J!;~rantias. individuaes ou po
pnlares, e contra a Jnqualificavel v10J.ação dos direitos 

do }'t1dü1' o da honra qnetem pro.ticado o actual chefe 
de polieia da ]:l:wvincia da Parahyba do Norte, o Sr. Dr. 
José Nicoh\o Rigneira Cost!l, por occosião, ou antes, .a 
pretexto de av~rlguaç.õa3 8cerca da mulher que se d1z 
resuscitada, de que nos fsllou o nobre deputad'l pela 
provinda do Rio -Grande do Norte -

Sr. presidente,. as pessoas qne figurão como compro" 
roettidas nesse revoltante e burlesco drama, de qnEl é 
autor o chefe de policia, siio peasoas sem a menor du· 
vid~ dietiuctas por -~ua familia, por sua od.ucaçiio, por 
seu boro comportamento civil, por sua probidade, por 
su11 posição social, e pelo merecido conce1to e conside~ 
rll\lão de que gozão. (A pohtd.os ) 

Duas O.esaas pessoas conheço eu pessoalmente: o 
Sr, corummcl.ador Antonio fle Albuquerque Maranhão 
Cavalcanti e sua consort.~ a Exma. Sra. D J oanna de 
Albuquerqu~ Ma:·11nhfto C11valcsnti. Na minha juven·· 
tnde fd d.e\ias ht,sp~de, e del!as conservo as mais viv11s 
e gratas rGcordaçõós. 

Lembro-meplwfeitnme:o.te do cnraoter franco, sincero; 
mansueto e prazenteiro do Sr. Antonio ele Albuquerque, 
os meter e inilole ínc0mpati vel com a sombria, tenebrosa 
e ~~falsadu natureza do crime. 

Tenho plena scicJJe>ia da conducta illiba.clamente hon
rr,dn, o.!l i1wrigeraç~o e da severidade de costumes da 
Exma, Srn. D ,Joanna. (Apoiados . ) Não receio passar 
per exauel·ado, essevcrando que essa respeitnvel ma
trona re~ue em si todos os dotes moraes e virtudes que 
constituem a verdadeira e>posa e mãi, de que nos dá 
tão subHmes modelos a nosaa santa religião. (Apoiados .} 

Mas, Sr. presidente, não é por nenhum destes t1tnlos, 
alguns dos qnaes de um vnlor aliás irrecusavel, que eu 
~ntro na presente dÍ!Icussão. Faço selecção de alguns, 
porque a distinoçãn da :i'amilia e a posição social nada 
têm que ver na baiatlça da justiça. 

N9m tambem entro na presente digcussão movido pelo 
àoloroeo condoimento e pungente abalo que de facto me 
causou a narrativa e a certeza dos amargos transes e 
humilhuçõea por que estavão e estão passando tãorespei
taveis pessoas. 

Entro nesta discussão, Sr. preaidonte, impellid.o ou 
arrastado por aquelle mesmo animo e espírito com que 
desta rnesrua tribuna, em 1858, defendi com a energia e 
enthusiasmo que mEl inspirão sempre, gt•aças a Deoa, 
os interesses da. justiça, a um infeliz e desvalido filho 
da Varsovir. brazileira, chamado Ceará, habitante do 
Aracaty, que por t odo o seu patrirocnio e riqueza tinha 
uma mulher e dez filhos com quem carregava, o trabalho 
do dia, e os direitos e garantias que as leia lhe da vão, e 
que havião sià.o conculaados pela prepotenoia do respec
tivo presidente de então. 

Isto quer dizer, Sr. presidente, que no magno assumpto 
de distribuição de jn ·tiça e de g~.rantia de direitos in
dividu~es o meu espirito exige a maia oomplet!l e es • 
crupulosa igualdade, de accôrdo com o que prescreve a 
nossa sabia e democratiila constituição; quer dizer, que 
para mim tanto vala o direito do pobre como o do rico, 
o do fraco como o do poderoso, o do prog~eseista como 
o do retrogrado. 

Nn ocasião a que me reportei eu defendia o direito de 
um mero secturio da santa doutrina liberal; agora vou 
defender o de um chefe de localiliade da doutrina con
traria, aue oahio viotima da tão preconisada propaganda 
autorHade {ort~, como a entendem seus sustentadores, 
para cuías demasias concorreu illndido e imprevidente 
como tantos outros cidadãos reepeitaveio,que,oegos ainda, 
auxilião a essa exeorhnda doutrina, sómente proveitosa 
aos grandes malandrins políticos. 

Entremos em roa teria, Sr. pr~sidente. 
Já sabe a camara, já sabe o publíao, que na capital da 

provinda da Parahyba do Norte appareeeu uma mulher 
que se diz filha do commendador Antonio de Albuquer • 
que Maranhão Cavalcanti, e a que fôra casada com o 
capitão Annoleto José de Mattos. 

E sta mulher refere que seu marido mandou-a enve
nenar; que o encarregado da propinação, um Portugncz 
de nome Freitas ou F ortunato, trocou o veneno por nm 
narcotioo; que considerada morta, foi enterrada na ca
pella do engenho Cunbaú, termo de Goyaninhs, proviu: 
cia do Rio-Granrle do Norte; que da sepultura fo1 
subtrahida durante a noite pelo meemo Portugu~z; e 
que quando tnrnon a si aohava-sG no m.ar1 dentro d 
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cattão morl1lario, em uma bwcaça, e na c;,;:,panhia a., 
seu raptQt. 

Rerera mais q:.:ll CQl!l ell11 t=bmo se acha~ <l~• 
eser&•as de 6eu pni, ou auppoato ~ai; tefero (\Ue anduiio 
pet~) Coan,ontio ~tllll foríio vcndidn8, o depois pela sana 
do Pites, o que, tttdo sido nsaaesinadc !l Pomgoe~, el!& 
vi~ra para a cidnlie de Arôla, e dnbi ps.:ta a capital. da 
Parahybu., ond.~ ee <>eh~va h& cetca àa dou• =o•· 
· A rromotoril\ pubH~:., sabodom de lão IX>Ill"'~ilhos» 

ll:ttração, o qu~ ta11~os c4ime.s TCvchl.ya, lcvou ... a,. como 
Bl'>l do ocu dever, n;, conhec!mer.w do chefe de P<>lici a. 

Esto, oomo era ~allllxlm dD se& de~er, profê~·Ee pel~~o 
sus. p~rte a fa2er avetigusçõeF a ro.•{loito. 

Sr. pra•i~ante, t6nho in!orma~ões ss ::~ais amplas e 
dignas do :.1:>nior fé ; mas como iQU tta~nr dos re.sui.to.~ 
~os c!as io<hgoções poiici~e•, o dos aews do ellefo da po
licia, qne têm de ser obj.;oto e baso dr. minha oriticu e 
da& minbu ee:a11ru, mo ~itta V. Ex. qno ett peço. 
espacialmente ao• nobr.s deputados p~la proiinoill dl\ 
PMahyb~, qne me honrio .Qoc a 51111 o.t!enção, o h.vor 
de irmn corrigindo q a.s.w:;ue• <l.il!Crepo.nciss e inexacti~ 
dil".!J que por ;cn\ura cu commotta etll r. nuraçiio doo 
!a~to•. Son fc~do, ó v""'lade, a =ux"" C1lLll .. igor, 
embor& de; ~~banJo q:aõl.to me fôr po~ivei s. e:.pr021~ 
são ; l:!lU não de~~io ser inv~ridico :~em injll!l~. n&o 
qu.aro q11c ·~ pO:wa à )ler qne l~vnnto castcllol pam oom· 
h3ter, nun quo (;O{Q~ro ptlr.l Mlls!l!JU". ,. 

· O q1:1c co:nfCtia, ~~. preoi.dcnre, r.o cboio do policio · 
f~z~r t 

Os faetos ctilni.r..o~oG oonteúdoe nG.S r~claçõ"" qoc 1· 
chcgAriio ao s.:>u co:>.h~ci=;>~. ver<ãa..ire• ou falsos, 
ti,.,;:io lilgar = C>Utra pro~h>.o~ que ::>i'io a do. s1:.a ju
riBdicção .. N~o podis, portan:o, ox~rccr llll ay~dicancia 
d~ mGsmo. tacv.Ja nttribuições policiaGS ;ndiciatia3, 
porque catae c~mp~tiiio, como todos sS~bcm, 11& au~ri·. 
dad~5 ê!O !8ro do lu;lRt Cl%1 qne ~ del:l O de!iolo, Oll do 
f6ro do :lo::nicílio do d~llilqnente. 
M~, p~-co<rendo o catalogo leg~ ds.s ~nu attribui

fÕee poUci,.ça adm~t:ati~ao, &hi •nooutr~Ta ~til a, po • 
rém. •óU>ê.D.tll uma, etljo 11.110 lbo cumpria.; o f~ trat~ 
de obte: dado• e prova~, c e~~olaracioeDtos piU'II reii:o:tter 
110• jniz'IJ com.pere.o.W. afilll de formar= culpa. a q!!e:n 
eriminouo íoua. (...tlpoiadol,) . 

O cb.ofe do poliota oham~ a i.o.tatrog:.~ti~ 11 r41uui• 
la!W, (dulgllP.·la-hoi pot l!tte ;:.o:ne PQroc.c aesim oom 
a ~l'ti!o!()tiso, e pn.'"a eri~!U' perlphrtN!I e mrenmlo~uioa!, 
a a ch.l.ms muit<> regularm~U!, Afun dA ubor, a!á:n do 
xna.t., •e 011m o!T~lto -.~~ m1!lher or~ que::n di:h1 oor, 
.i&~ ó, D. :Muia U~nbellna da Albuqnerque Man.ohõo 
C&'l'lllcantl1 lllha de oornraendador Anto:lio ele Albn" 
qnerq,ue, o mnlh•r do csriUío Anacleto. 

~orélll, Sr._ t>re:.ldantt, níio 10 ooDf=d.ilo s& 1!00515. 
O oll<lfo do ;»Uola :1!1o ee eMnnci;:~U· da !Il:>ia ou n>onos 
eo:t~pU®dll o ilU!oU m.teria pr~!louda de lilinçilo; ro:s 
~nem o commlllldaiior Àllto:lio à$ ..Ubuqnerq'lle ne,a-

--- n o:~e P.l!b:ui Umbêliii~!oliil""ii' , -
t~o Ãr.aoleto c;,:~a fcase ona mulher, e nsm era pooaivcl 
haver •e~n.rr virl umb:o d~ po~slbilid$;io a~ c.egaçlio a 
el!t.e1'el>peÍto. O qne e!S pow~ivol nego..-.ea,o o qae eonega, 
~ q,ue a rw"'c~l.:da foasa oc. asj:o s. propri& D; l\I11.-ill 
Umbeli::>a. 

A 'aro!~, P'lr~to, ao chefe àe Folioi~ et"a llimpl!· 
oi~>ima e do msi5 facil d<!senlg(W) ; reduzia se ao a>ero 
recoubeoi'l:lBllto de uma ill.entid&da ~e pensoll, plll:t. do
pois, no caso do bom ~ltito, pode~ marchar e recolher 
qua,.sqno~ p~o.,.as qn~ a respeito do~ crime~~ re~oln~.os 
l;'nd~•= cllhi:r de!l.!li:ll:o ào s~ aioanco s~mil!i•lll~ivo, 
(..tpoi<!do•.) ' 

Daqui i i oomeça a ver a·camora que outro oopiriw 
que não foooe o do Sr. Dt. Ri guelra Coste, 'l"e é !.!eeu
clalmflnte BJbitrario e dcspclioo, quo tom quéda para. o 
msravilhoso e paixii~ pel~ Rorcstatioa, do quo t om dado , 
sobejas -.r:one nas àifforonte• ge;tõca judioistias e po • 
liciaos de qu~ t~11l (lat:~.ào eocaneg~do, nomo o provarEi 
~~a alguem m'o contestar, com Eeue aoto! pr::.tioados 
<lomo ~ltoío de polio.i• de Pern!l>llbuco, :na cidade do 
Rocife, e tlll.B pr~ias ds T=ta•ndé por oooRaiAo d~ n11u • 
frggio ~·> briRue aardo c~rorin,, e ~omo ch6ro de poli
c!& do l!io·Grunde <l.~ N arte, por oooosi!io a~ um outro 
:naulr11gio, o da barça Firmo.:a, e como i ui"' ds d[roito 
do Limoeiro, de Gcytma o ds o_idlldo dQ be~torro, aapi
~IÜ li;) Sn~tttHJ~t~~illlll j~ ~m~ 11 = 11 oam11m, 

digo, que outro Gspirii.O quo·~ fo,l9 O da um ruionario 
d~epot.íco se teri11 allhido sem o mmor mnbsraço pu
~.ntamen:e be~, ~e tiiO fllcil mwlo, aem o m~o pre
l Cl2o. para a Juat•-;a, c oom vantageJD a proveito para 
a ~omooe.~. cujo lll!Úot i.ntllreeoo oo~iste, OOlliO di81111, 
em que •eJB!l gaunudas os direito. individtllloo. 

o Sa. c.llTALIIO RErs:-o s~. Dr. Rigueira: Coata 
6 um mogistrad.l de ttr'..a honradez; póde tnr ~d.o 
por ~,;:oo~ao de zelo. 

.o ~·· S•Lni~ Lcao:- Thr~uheç::. qne o Sr. Dr. 
Riguemo Co•ta nao é ""'al., ~ei meemo quo é invuln::· 
r~.,l por I!!SO lado. M~ pua q10~ um m•gistrado se 
~1ga honr~dC:, ns. extene~o ~ paiavn, pa::t que ~eja 
mtegYQ, D!W ~&a~ q"-O n"o seJa VGn•l, t\ miJ!tsr muita 
cou•~ mw.o, e !lllStor que tenha a .força d.'alma preciu 
pars ·~steotu- se "''l!tlOr l1 toda a 'i"'alqnll!' )."'ixi!o, 
ou motivo qtta ~nda a t:Bllllria-lo das """dza d.aJtnti~a;. 
e.o.Sr. Dr. Rig~eir~Ccsta e.ti. m.alwlocp:<>cl.esr..g!o'
na e d~te m.onto, como m~ ~>er>a !~cil de:x:.!nl•trar, 
eo n5o x:te bastll!ll<l a maléria. <lo mm xoqucri.mmto, 
Cllm toda ,. sua ..,iaa 11re:.erita de L:lsgintndo. acompa· 
llhudo·o dC!Odu & ddado do Recife até a do 'Daa:erro, 
em Sant&-CaUlarlna. 

O Sn.. Cuus t>A Lll'Z:- A qae ~ n!e>:G' 

O S11.. Sn.unu Lcn~ :-Rofi:o-m~ a deama.ndo~ c a 
~jnstiças qlõe.!l.llii.,z; ro~ro-mo a p:oe~osás inj:utos 'itiO 
ll1DIRI1t<la; reflro.:ne "';gnoMia po~aeg:liçoos ~: o.ü~ o 
po: vingtull"'; e pC18so disto COD<~noer ao n~bte det>utado 
s.uo ~=o~ coutc:tllt·m~. • 

O Sn •. GaLol DA. L~-.; ; - For ora sli per"'"nW, :n~ 
contosteJ.. . 

O Sn. Sn.~I!IJU LoD~ : - Acrodib c;,ne yoo~ antilfa· 
z~·w, o a. qnal~c.er outro nobre dBF-iaao :obte c.r.c!a 
u:na w mmr:.u assc~~aQÕes. 'l'onho ootno o maa n
g~a<lc doa dirciro. do illdi'Viduo o da ~pn~g§o, =o 
inse_PIIl"&Vel da han.ra ; o aio m'lli ou, qllC me p~o de 
Jcr J~W, q~em &lllrme fao!ol em deMbenCl de ou~m, 
sem es~ar ~to e convencido da YndS\da d01 me1m1>8. 

Julgo·me, t>Ois, Sr. prtai~te, n~ obdgaç;o do d.i:m 
polo menot a.guma cr.us., e, alnil~ que do ztlaaot, d" 
lida pre\etits ~ 'll:!agUI:&do do Sr. Dt. Bi!r"~.tli Oo.ta, 
qu~ &atiif•ça na nobre d~pgtotàll. · 

· Exia~a, ~r. pre,idente, nt. c:id&d~ do De~~t~, CGital 
de San\a-Cathuinll, um an:llio mpcit5-:ol ptl.aa i1:lu 
q:llllidade• m~rw e lli.~iau, ~lu maa hat:.Uiça~ea 
!ntoU~tuaaa, o pclcs l'!l!~'~tts e diu~GI lt'nlçoa 
P~•tadoo 11.0 Et~de, que de facto ,.;on 1lli a. ~tima 
G Vlllllll'~ d~ lQdoa. Q~ Wlu do Sr. Polydoro i!Q 
Amnflll e t>Uva, d.o ql13lll • OI!JIIRta llolitU te01 oenb.eci- · 
:nmto, pcols 1'10 hlmnltçs dlu quo n .. ;,co:.pimo. às 
ma :lp;lM!ltt\doria, qllc p:Jr allo r:o.t fo[ r.qcu>i<iQ1 & "~~ 
mos tpdol o' 'aii0110s doaomenl4l• do~ SOiiS ;st"'IÇQI o 

o s~. PAurul'Uil'O: - :s:· :mul~ !'lObo 61l:.ptega~o 
pnbUoo. 

O Sa. StLUI'll.4 L~bo : - Poic bem, o Sr. Polrdo!O 
ell1 qual.id;,<le do !!ro~ura<ior·!Uoal <lo• leitoa d• f~Ul!nd~ 
pnhlins. llll.'{aella prc'Vinoi:., onde tamb!lln ~. ou Wl1 oid~ 
adTOgalia proTieionado, l'l&IlQ Oll ao ~- . n~. Ri guelra 
Co•t.a nm vxeont1vo par~. oomo jili aos I:Gitoe ds. fll• 
zcnd& p~bilo .. , pôr· lhe o onmon.·5e. 

O Sr. Dr. Rign~ir" C03ta, "pa:ere, ll protexto de que 
~ta~:. em t&mpo de f~riaa, NtlUeon.-ee. 

Foi· iha .J"'ndarndo quo a. mat~tia era daqutlll&& que 
níi.a ad~itti~o d::nora, e qne estnR cxpress:nzenw ex· 
ceptnda !10 a~o..eÇt) que regala C9 KS!lllllp tOC ;j1I8 nã.:l 
Jlodmnocr ttat-aoe etn fóri.. Não ob>tllllt~, <> Sr. Dr. 
Ri guelra. .Coat .. !li;;o •o domovnn do oon F~pooito, obot\~ 
:t.ou·eo, e p~tio em t;t\o pô~ o oumpra--ae; o qa;e deil 
~~~~~r" e•adu-•o o ex.on~nuo. · 

Teo~o o Sr. Polydoro de dat aa\i~!açioile ai, attribnio, 
como ers. forçQ, a culFII d~ Dl.o ~:te."'!lção 110 j~i:. dca 
fe!S.oz. 

i>Abi DtiSCOll. a. ~rime!ra incl.ispo•ill1o do Sr. Dt. Ri~ 
:~ceh!l Coou oontrà o zoloao oroen:ado~~fi~oal. 

Surgia d.opoi•, Sr. preaident.~, u:na qusot.!l~ eatrn o 
OODtonoio~C t<dmillio~rlliõlvo d~ fQ1.01:'~B llMÍO!lcU O O inilll) 
~OI! foi toa. 0 pr<>i!'lltBdot•fiooa! <!•o\Q<Oil O#OÇ deoonl!ict~. 
N11 i6rma da l'li, a !l!!Oieiío d~ llleJ! ooufliotoa OOIIl!llltf M 
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presidente da província e ao conselho da ests,do . Mns o 
Sr. Dr. Rigneira. Costll, ~onstitnindo;~s j~iz IJro c~.~ea 
propria e usurpando attnbmções q!;la 1llenao perten:lao, 
chamo~ os autos a si, e proferio decisão sobre o ccnfhcto. 

O SR. PER F. IRA PmTo :-Apoiu~ o , é cx~:~oto~ 
O SR. SILVEIRA Lo no : - O procnrsdor ·fiscal teve de 

recorrer àesta decisão, a qual foi reformada pola in
competencia e injustiça com que prooedeu o Sr. Dr. 
Riguéira Costa. 

O SR. PEREIRA PIIITO: - Apoiado. 
O SR. SILVEIRA Lono : - (I Sr Dr. Rigullirs Costa, 

ferido nm seu orgulho, e tomado de <l<iio, proteBtou vin
gar-se do honrado Sr. Polydoro. 

Teve de abrir correição, e um de s0ns primeiros !ICtos 
foi multar ao Sr. Polydoro por não ter comparecido á 
correição, como advogn,:o. O s~. Polydoro reclamou 
contra a injusta e dispar~teda multa, cit!lndo o regu
lamento de 2 de Outubro de t 85!. , pelo qual os tão os 
advogados dispensados d~ comparecer iis correições, e 
allfi'gando ex·abundauoia que naquelle ~-nno nom era 
advogado, conforme havi~. declarado no fôro e a todos, 
tanto assim que não pa~d•ra os direito e do respectivo 
escriptorio. O adio e s sêde de vingança , porém, fallou 
mais 11lto do que a lei ; o juiz não desmnlton ac Si·. 
Polydoro . 

Foi trazido· este negocio ao miniat~rio d!l justiça, que 
exoedio o aviso de 6 de Julho de l860 . em que se de· 
clàron que os ad,ogados não estão sujeitos ás correi
ções, mas que o governo não era competente, como de 
facto assim é, para a desmulta. 

Na mesma correição, Sr. presidente, o Sr. Dr. Ri
gueira Costa deparou com une autoy, nem ao menos 
erão de cansa ordinaria, em que se lia uma cot~ sssigna
da pelo Sr. Polydoro como procurador bastante da uma 
das partes. O mesmo juiz que o havia multado como 
advogado que não comparecêra à oorreição, julgou esse 
facto ma teria de crime de responsabilidade do procura
dor-fiscal, por ter aaaignado essa cota sem elir advo
gado. 

Na mesma correição deparou ainda com a acousação 
de uma citação, em outros autos, para o seguimento de 
uma appellação, feita pelo Sr. Polydoro, tambem como 
procurador de parte, asm ter pago previa mame os direi
tos da licença para requerer em juizo sem ser advogado. 
O Sr. Dr. Rigueira Costa ainda considerou esss mera 
irregularidade, esse acto, para assim dizer, de policia 
da andiencia, uma usurpação á profissão de advogado, e 
ao me&mo tempo um crime de responsabilidade do pro• 
curador-fiscal. 

O Sa. PEREIRA PINTO: .- Não tem explicação o pro
cedimento desse magistrado. 

O Sa. SILVEIRA Lono:- Forão estes, Sr. presidente, 
e não outros os fundam eu tos e a ma teria do processo de 
responsabilidade que soffreu o Sr. Polydorio, a da per
seguição cruel que lhe fez o Sr .Dz: Ri guelra Coata. 

A relação do districto reparou a injnotiça de que foi 
'Viotima o veneravel servidor do Estado, depronuuoian
do-o unanimemente. 

Sr. presidente, •u podia11inda relatar muitos outros 
factos do Sr. Dr. Rgusira Costa na oirlade do Desterro, 
por exemplo, · uma celebre e cnrios& annullação de tes
tamento ; mas, além de não dever por mais · tempo de .. 
morar-me arredado da materia do meu requedroento, 
julgo ter dito bastante P"ra satiaf9zer o nohre depu. 
ta1o por Santa -Catharina, e para ajudar P, convencer a 
todos t!e que o Sr. Dr. Rigneira Costa não conhece li
mites ao seu po.ter quando trata de exercer sua paixão, 
e mostrl\ a cada passo ignorar completamente a grande 
ma:x.ima jurídica;- Non e.t majo•· do{ectus, quam tie
f,ctur poto&taHs. 

Sr. preaideute, chamei de fauil a miseão ou a tarefa 
do c~efe de policia da provincia da Parnhyba, e estig
matiBo o apparato, o estrou<lo e a viol"n"h com que ?,em 
d!e pl'ocedtdo_; porque não comprehfmilo diffieuldada 
em uma. avengu>l.çâo ele idonti<iade de pessDa,, souão 
quando ae 'orstl!. de uma c!innçn cn j•J ore>cimento a deva 
:er trausfor.mado, ou qn~nd!'), tr~ten ·io se d~ ur11 ad.nlto, 
J:l. roç c!ão sobre e1le tlinto3 ., tão 1ongon rmnos quo lhe 
prodn~.1rii,o muiillnças cçmideravc\~, ou qu'>uii.o s,; aGha 
4e:nudado ~ ~isfo~m.e por elfeito de enfermidade ou de 

outn. alguma oansa deformatoris, ou outiío qunn.do se 
trBta de um cadave~ tão mnmado e corrupto que mal 
se podem apanhar os traço~ e as feições caraotsria
ticas. 

Fóra destas hypotheses, e ma.iormente na n~ gne se 
occnpa n üb.~Je :~r· t)(~Ucie.~ en1 q-·:'.0 ('XV1~:.:; :~~r~·~:· l'~·,,·~ ~10 
a nn:i t. p~;s:son. m1.1~_to conhe3id~;., pel9. fsU:l. altu pOF!1.ção o 
inunme~a:' xdnÇÕfJS da c~sn a qne perteoch, e F.e diz 
morta hs. i!.pea t~s quatro tii.lllo~, e se spregente. coro o seu 
physico em est~do normal, R6 a v,isão d'l espírito ou nm 
exHltEuuento insensato pó~Je torna~~ emha\"a.çosn e enta
nebrecer a avs~íp;n9ção, e m~. •r; "i'l.à.r, a<"har-se antori
risado p&ra repellírprovo;s conGindentaa e 'tecisivaR, como 
o tem feito o chefe de policia, e o hd ·l.;; patentesr á 
cams:·a. 

Vejamos, Sr. presidente, que p•·ovf\S obtem o St. Dr. 
Riguein Cogta, e depois vejamos as que elle rejeita e 
despreza par11 continuar, caprichoaoe frauc1nlento, sua 
jot'uada f~tal nas sendas do arbitrio e de criminoso 
abuso. 

Foi interrogada'a ,·emscilada, e por mais de uma vez 
acilriada. 

Nas suas respostas, p~rém, dr,das nos princir íos das 
nv,;rigua9ões policiaes, ella propria se encmrrega de des· 
mascarar e fulminar sua impostura e embn•te, jlt com· 
mei:te!lclo iuexactidões e coutradicções palpR.vAi.s , ja 
denunciando ignorar cousas que não podia dei:o.ar de 
saber se acaso fosse quem dizia ser. 

Asaim, diz ella que êouheceu eeu avô matarno, o te
nente-co!onel José Ignacio de· Albuquerque Maranhão,o 
qual morreu em 1821 na prcvlucia da Bah i.a , como preso 
de Eatado ,mnitos a-.mos antes de nascer D. Maria Um~ 
belina.. Ao p~sso que diz ignorar o nome de sau avô pa
terno, a qu~m D. Msria Umbelina. muito oonheceu, e de 
quem nté re·3ebeu il.e presente urna escrava, cujo nome 
poderia eu citar. Ignora os nomes doa escravoa de se11 
pai, declinando npen"s dons on tres, e nem sn be o nome 
do pagem que o acompauhava. Não sabe se seu marido 
tinha escravos, nem os nomes dos criados que o eervião. 

Ignorr. o nomP. do bngenho de seu pai, de onde seu 
marido a raptou para casar; ignora a hora em que 
Cll.SOU e os nomes das testemunhas do casamento. Não 
sabe quem são os seus padrinhos de baptismo, nem os • 
sobrenomes dos seus proprios pr.is : diz que een pai 
chama-se Antonio de Albuquerque Arco-Verde Cama·· 
rão, El á sna mãi dá. igual sobrenome errado ; ignora llté 
o n .. me !e sobrenome do een ptoprío marido, a quem 
chama de Manoel Anacleto 

Me parece, Sr. pree1dente, que !In te um juiz imp,rdal 
e desapaixonado bastavão algumas destes respostas da 
rosuscitada, ou antes destas provas da sua impostura, 
para pô-lo de sobre· aviso, e aconselhar-lhe prudencia no 
proseguimento de suas indagações, quando mesmo ti
vesse ella sido exacta em muitas outras declarações. 

E' obvio, Sr. presidente, que ainda mesmo que a 
t·eswcitada se mostrasse muito certa e corrente em todas 
a·' suas narrações , sem manifestar i~norancia. nem 
commetter inexactiàões, como as que fioão apontadas, 
e que completamente a desmagca; ão, ainda assim, suas 
ns;;everaçõe~ no crysol da~ provas judiciaria• não tinhão 
outra força eenâo de indicias muito e muito falliveia , 
da mais escassa e diminuta fá; porque podia ella, inde
pendente de meios maravilhosos, ter sciencia dos factos 
qu~ conetituião a vida, mesmo intima, daqnella a quem 
queria ~ubstir.nir, ou podio. estar industriada por algum 
manter, que tal conhecimento tivesse, mais ou menos 
completo, como do estudo doa factos me convenço que 
está, e que della ae quizesse servir como instrumento de 
sua vingança. 

O juiz impnrcial, Sr. presidente, tinh11 obrigação de 
l<imbrat·se ,I,: tn:1r, ''to, e de J."mk~r-se ~inrla mais, de 
que mn& d ~~ .;raç!!.d~ no ekt!!dO de miseria e dewaàayaO 
moral om '{U•l foi es'a eneoutTada podia mui fflcil•nen ;e, 
cem l!)UÍ · pouco, com insignbcanteR ~mr;-: ü: C• s s~r 
OL'l:!l ií;'<lds po~ qnnlquer perverso que li:\ E:J ~stuanl9sse a 
amhiciio com " per''· Pa"tiva ele uma nãop>ou·:D.n. he::-~.uça, 
de qne viria a ber 6enhora, trlumphan.do o embuste-

E p..easo, Sr . presidente , esta louca mnbição de per 
si só JJii.o pór)e exp\ic&r torla es<n impostma ·da ambecil 
narro,rJo,·a r\<} rnoàigi· •s 1 Quanto maio scoroçoada e es
cu(h-. i!. ;o~. por um ou UJ!iin nH .. ntnres! 

Nem se me ltiga: ::)r. preside~··~e, qll.~ se~d~ r T.?SUlCÍ-:; 
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tacl.a epilepti<ia, como de facto é, e qu~ sendo em alguns 
casos nm doa effeitos da epilepliia o desmemoriar 
a quem a aoffre, d.e·;em-se por ~>hi explicm: as suas 
inexactidões e esg_ueeiroeutos. Esta oon~ideração, qur,ndo 
servisse de provs, provavs. ile mais, provava ('onh:a tudo 
o que dissesse a desmomori'ld.~t , e nunca serviria para 
explicar a lembrunçR, E>J.iis muito roaia fuguz, do consss 
e nircnmstancias rwcideu~tles, '~ j11sti.Bcnr o esqueci
mento de consag eaeencines, ds impressão mais profunda 
e permanente, como o• nomes dos padrinhos, os dos 
pais e o do proprio marido. 

Alem de tudo isto, Sr.. presidente, ncaresca que como 
de pscien'e qne se dí;>.ia h se diz oer do .c.drue revehdo, 
os ditos da •·esuscitada SHr.,entilio eser~·sntem cte uma t~l 
suspeição, que lhes tirtdoda a..Io~çs, todooefffjito e vir· 
tude probatoria. 

Tenho insistido, Sr. presidente, em demonst1·ar o 
nenhum valor dos interrogatorios e dás :asseverações da 
1·esuscitada, porque, em ultima an!ilyoe, é nelles, e só· 
meute nelles, que se tem baseado o chefe de policia para 
commetter os despropositos, violenolas e ~;tteutadoa de 
que passo a ttdar. 

Di!'(o que é nesses intenogatorios sómente que ee tem 
boueado o chefe ele policia, porque a prinoipal testemu
nha ou inform~nte que elle interrogou (chamo- a de 
princi!>;;l ç;omo a que sn dizia. mais ~ciente d.l3 factos), 
Manoel Gonçnlves da Oliveirs, conh~cido por Manod 
Porteiro , nada disse a respeito da identidac\e de paesoa, 
e confessou mesmo ouc não conhecia a finada, D. Maria 
Umb9lina, a quel, diusa, era manin!l quando elle andou 
refugiado pAlM immediaçêíaa de Tamat:;.nduba, engenho 
de propdedade do pai desta, declur ii.n (1.o apenas qae o 
commenilador tinha nmfl filha que sotfria do mal da 
gô~a, e qo.e acreditava ser n epileptícih re:U!citad" palas 
particularidades que esta referia de. casa do commen· 
dador, particularidades de qua entrstmto Manoel Por
teiro não sabia, nem tinha razão de saber, e mal da gôta. 
da que nunca. soffreu, n;;m se provou que soffrésse ne
nhuma filha do comrnenilador. 

S~ria abusar da p3ciencia ela camara aualysar o ne
nhum vaior ileBta ileposiçiio, que dizem aliás tBr siclo um 
beUo achhii.o psrs o chefe d.e pt.tlicia, n01n dnvida per ... 
q!le en ':.ontron rnn oompauheiro do seu caprichoso qne
r~r, ;:-::::l~;.iva. ~!-;_ev.te i:: r;er a retYutci to.da a mesm_a D~ Ma ... 
xia Um belin& 

As OlÜ\'ss (>'OVl>So Sr p~BsiJent8, c:;m qu<~ i!ep~rou o 
ch~fe da pelid.':). for~o Utrl4S dec'\B.r~çõ-:~a sem valer in
tdnaa(:o, -de -':tüus ÍfJ.áivfr.h.toa c:.:~gno í.l}!n9.doa C&·talc~ntit.; , 
homens di), pem: notH, ti. c1.ns e havW.(,a como ls.drõ2s da 
CP,vsUe-~, qu>J ti:ohRo ·r?zões U+.1 <roeix~~ cout':'g o cc~n .. 
rm:.~a - ,~dür pO;' om r:·;:ttn t•_:~,.;;,p ·.) 1.:~o lhr::s te i.' d.:1 .• io gr~a1•id.a, 
A g n fJTf-:.o ;··i:.l::F or .. s.t•r:ih·;-;:i:.l ~J ~;·.tt~c'brlt! a pa ... 

__ .'::' .. :·!.·,:.;,_,_:ç,:<- ;:~0 -.;GJ.,_~ lt:·.lll.li'.ut-: 1-.•rtt'Ldo. os q::me:;, 
ns, parte mais f.mpark.n'êe dau rJuo.s dcol~raçõsB, EiS al-
gnma houve, se assin1 rac posso expt!lnir) f()}'&o comple
tamente desm.entidoa por uma mnlhC:r de nome Add~. 
na Mari!l de ,Jesus, s. quem so havlãf> reportuà.o. 

As outr8.s teBtemunh>~s, Sr. presidente, da devassa do 
chefe de policin, as quaas fo~ão cs Srs. Antonío da Souza 
CR.rvalho, José Clementino rle AHmqaorque Mello, JoR
quim Macario du Silva, Jcsé Ln<JI\S <le Scuze. Rangd e 
out.ros, nails, afiirmão de positivo, aventurando apenas 
sobre o ponto mmllal, o da ideutidaàe, um ou outro 
-parece ·Iue-, e sómente referem boa tos ;;uj a fonte não 
podia aer outra senão os contos rungicos da s··e.~uscitada, 
doa sens mentorea e do propdo cheÍe de policia, que é 
quem mais p.JarJêa, com pontel'g~ção de :>eíls deveres de 
reserva, oe~tezus quo nii() ·•era, nem pó-:lo ter. 

Foi, portJmto, Sr" preaid9r;.te, firmado só mente n:< per· 
t t:rü.osa Gtov:-1, dt):-.1 ditoti N.u rN·iucifn.d-r. 'l U~ o (~b··fe de 
p.;Hcia, Shrtl PO~fH$~'-:inma ne m just·t{ ~1 p~~ r'u o f~.z~~r, ex
p~dio pi'er.,,toda de prisão cont.rf\ c, capi~Ro Ant'ie.teto 
Jo~é de lo/!~lti:os, qu0 ee achavg nn c:idn.d8 do Recift1, oude 
rcri~b.. . , . _ -:• 
N~')) t,HÜ/..~1. - cotnp{!WncJ.{!, St'. prC'dltl!in1io, nem a _tn.'lr:! l:ll 

à.eriv~\~ ela faunlde.d.c qu9 Itw dá. n lei de pr.:!ndBr oa 
cul p•:d{.~::;, aindl que ü sej~o d.e outro dii•B:into, pcrque 

~~-;~;~~~~~ ~~i~!âr~:~E~.~~~t~:~:.~\r~;~;~~tr~,;;~ 
rcp c,rt.<: essa <Hsposição da lei. 

Uma intellig.;noia mnis lata importal'ill a quebra de 

tod0s os preceitos legaes da competenoia Nem é admis· 
siwl poder, ou elemento de poiler, o qnal produz sempre 
um.a restri~ção na liberdade individual, que é a regra, 
a base e o fim da. sociedade, sem letra expressa de lei 
qna o decrete. 

Muito mal ccmtituià.!l estaria a nossa ~ocieilade, Sr. 
pYcs\dente , se f·)sse d11do á autnridads medir o seu poder 
ou confedr-lh~ toda a latitude que f0sse antoriaada, ou 
pudesse ser, pelo cumprimento dos sens deveres, enten
didos como lhe aprouvesse. Ha psrftdto cumprimento 
de deveres por parte d>'l autoridade sempre quo esta em
prega devid.amente os meios que a lei põe §. ~ua disposi
ção ; e nem outros póde empregar sem crime, por mais 
escassos e insuffic\entao qnr. lhe pareção os meios leg,.es. 
A indncção nestl!. mataria não tem cabiJa: nil.o é o jnizo 
da autoridade, mas sim a 1etra expressa da lei o seu, 
regrüador. · 

Procedeu tambem, Sr. presidente, o chQfe de. policia. 
com injustiça, porque, abstrahindo mesmo da sua 
iucompetencia, nenhuma prova havia, conforl!le <te
m~ne.trei, de que fosse o o!!pitão Anadeto cu! plldo ou 
cnmmoao. 

Aconteceu, Sr- preaiilen.te, que o capitão .Anacleto, 
le•1ad.o pela necessidade de deam!lsoara.r a embusteira, 
cuj as tramas h avião chegado á sua noticia., se apre
sentasse de seu motu-proprio na capifai da Parahyba. 
Apena~ chegado, o chefe de policia den·se presEa ell! 

h• com elle 8. presença da resuscitao:la . Eetu, porém (note 
bem a camara), não o conheceu; e perguntando-se lhe 
quem era aqnelle homem, disse ser um tal Sr. Felix Joa
quim Sucurú, cu algum de s~us filhos. 

Esta só prova, Sr. presídenta, pe·tlmte qualqu~r outro 
juiz, uão cego de prevenção, nem halluninado pelo im
p!obo e de~e!mP.do desejo de conquistar per· {as e nefas a 
corôa ile al.ambre e argo~ policial, teria sem duvida 
nenhuma reaalvado o Sr. capitão Anacleto oontra toda 
a persegu!ção policial a·imini~trativa , pois que era a 
fulminsção maia flagrante e cabal da impostora. 

Mas , o Sr. Dr. Rigueira Gosta, já prevenido e hallu
cinado, desorientando· se CF"da vez mais com a contra
riedde que soffreu, não se acanhou de metter ~Jgumas 
horas em mui o, espaÇJo de sobra para ser bem inclus. 
trinda a embnat.eirs, osso não basta~se o seu manejo, 
e voiton d~ novo com o Sr. cat?itão Anucleto entre ou
t ros inJi vlduos i\ presençR dn mesma, pa.:n:. perguntat
lhe qual eri\ d'entra aquelles o sen marido. Ssm dnvi .. 
de, em sua ir.nocenta im;:>arcialidada, pensou o chefe de 
policia ser mai3 difficil P'r"- a imposto~a c'Juhecer seu 
marido entre muitos )nil.ivid.nos, do que tom~ilo isola
damente. 

Custa na vari!ade !!. crer ! Mas o que todos facilmente 
crêw, o qu~ tod.os oêm é qne, não tendo o chefe de 
policia n~rcn ~e':lu0r eapaç.qrlo p~r~ m1,1ÍíjO~ i~i.-:~B ·1:t~pob e& ta 
Begnnda visitll, o facto de:t.!zercercar o Sr. capitão Ana
cleto de outros indivíduos não passou do nma descarada 
e revoltante pl&t>~fórma; o qua todos vêm é que esta 
ecgnncle irnmadiat" apresentação n!1o podia t''r outro fim 
senão ajudar ~ impostor~ a designar aquelle qua a ella 
e ao Sr. Dr. Rigueira Costa convinha fosse por ella re
conhecido como seu marido, o qual, já muito facilment9 
pP..>:a u impostora, vinha a ser aqnelle que primeiro foi 
á sua presença só, em companhia do mesmo doutor. 

E h Rveri, senhores, quem de boa fé possa justificar, 
ou innocsntar, ou mesmo de8culpar um tão ill!pudente 
manejo feit.o per uma autoridade publio!l? E' na. verdade 
extrnordinario I (Apoilldo$.) 

E' escusado dizer, Sr. presidente, que desta segunda 
vez, depois de fingida hssitação, a re:uscitaia reoouhe·· 
c5u, como desejava., no Sr. capitão Anacleto o seu ma
rí.ao, e qne o Sr. Dr. Eigneira Costa, t!IInb,;m oomo 
ÜP. ':l-?.jfi.~h·l~ p'.l:'~ndeu i,::contiü;nüo :;i,o ::ir · · · H.tJi~éo .!\ o ~id?to, 
comn indi,.3iado em tentHti"\IU d~ enYeD.en:\r.rJ;;~uto 1 sem 
que. lhe 'N.!.esse o não hMer nenhuma provà para isso, 
r.cm qutz lh0 vales~e o não ter ell:-!, il ~-esf!.~r.i t a rL~, o co~ 
uh,;chlo, e satn que lhe valense o iga01"2;( - lh~ a.té o n 'lme. 

SHl'fio pteci~&a~ Sr 4 preaident&, maia ptovw-t ou argu,
mautog p=na e~ti gcnatisar com tod.a jus~i·;a r~ viol~ncia e 
if!Ag~\i . .Htde do3ta pdsão ? 

R>3cor(lit~t!i ~ en~rJte.nto, a invero5!milhanç~a~ m1sntes a 
impos~ibH\.:11!\ t e de to1a. eesa prodigiomi 1·esi.!rretçiJ :·; re · 
corduro \ a impossível exis\.enüia da modvos que levss
sem o Sr. Cllpitão . Anaoleto, no decimo mez do seu ca-
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ll&lllllli\o o.:l!D U!n& mulher por quem morria de lU!! ores p!@dúopoaiçlSs por psrte tios pa!éntG.. da mO!Ima ~·• i e 
. ao pon~ de rapta-la pata com oua oaaar->&," eone«ber - op~IJI '- au oondcQç~, c:. ao obrigatorio convite·do 

uma ~ hor!oro>&· e inf81'n.111 roooluçíio, e na prop:ia · Sr. Dr. Rigneira Coata; se es~ pala~ lll&!a lbe apru. 
oacaaiiio tm que lha da.,. elh aea p:imogi!Dito; recor- hu:nediatamenta o cll<f$ do yollcia, posta a oi:lade 
dsrei a impropriedade ela eooolb.:~ do propia•lCl or, ano- em alArma, fe• wru:cho: uma força de trinta pra-ras; 
:ra:lo eafo=eiro de uma dsma. d!Jtinota e d~Uoad.a, 6tr. oommudadn por um official e seompanhada do um ma • 
1:1m11 caaa chola de pe .. oa · elo ~~eu 66:><0; · f&oordarei ·,. clico, pua uamillar e 1\ttestu •e s dcen~a era TeTds·· · 
incrcclihilid.ade de recol'l'!r c Sr. capi~ .Anaoleto a um deira ou não. 
tan:&Uo pa.ra o n:~mmet~b de c.111 orime oue po: ella O medioo, o honndo· Sr. Hen-ry :!traus6, eart.ifi<>Ou 
só podis se-r 3ffeclusdo1 oreando aem o:ccesÔid: <ie um ·quo ll Sr ... D. Joann~ oom ef!'eito ao achan cllfenna, e 
C()!llpÜCG qull a6 sernna par.. facilitar a sua de9co'bfrta.; que sem risro de vida n1io podil\ erru>reheuder a viagem. · 
racord&rc! que a scleucie. l!ledica consagra a impossibi- E m eonaeqttencia, o cl:efe du~ci,crdon;)a<;_uaaea<>a · 
lidade de um uare~tioo que prodnza uma moTte ::l?l'a• em que C4 acha•a oik, aoffrendo ali.io dochot.ra-morbur 1 
r~te de tão CO!npleta qui~taçAo, UDI!I C$talepaia, 'lll" ,. iosse coo•ernd;; debaizo do vigüan::i•, a6m ele q':le a 
to~o~ illu<ili. por espaço ele tautGe horas, _coao 115 que · Sm • . D. J o:uma .e uãc p~<d~••e evadir, oumai• prcpri:~-
forio pro-~isu -oara r•&llnr-te ~oda eora mo.r&vl1hll, mo:~te, fo&l!e coneer~cda debail:o de c~:rco, ató qaG olla 
nia m!l:lo& de lrkta llora.s; reOQrdarei a~ impo3sibili· melhon:~se dt.enfenniiiade, parslsercumpri:ls&uaordro~. 
dadn ela e::;:htur.av![o, da ropcsiç!~ da :sepulrua no .. Ti~er&o, portantQ, O.$ tti.;)~ p:nç..s de li p@rmanecl'r, 
::n=o ~tado, da s a.btl'lleçlio, d11 ccudu~o e embarque Biti9.ncio a C!l{e=e, por e.>pSl ÇO de ·noze diiUI; até ou c · 
do cai:ilo e cad:ntt, feitll& poT'ilm &6 bomom, e d!l1allt.o eata a6n:U roslhoron, 6, A.tu•é~ das l~"'"" o elo D:&ls n-
uma ~ uoiu, l!elldo q_ue 10 collilncçl!o ?--.~ de l:m'l!llpõr gor~so in~erno, foi cendazido. paro. n cid•do dn Parabv • 
um .. li:~ha de tw:~iabo do lej!:tt11 e meia, qno t anta é s 'on pelo oommnDdUtte da !orç11 o pelo oobdel~gado ';ia 
di•tanci.a q:>e 'l'lli elo lagu da ~epaltt~ra -.o do embll.rq>~e. dinrnet~, o a :ompnnbad& por- p&reu~e oeno. · · 

Reoordwci ai!lda, Sr. prc.ieol:lte, qoo não r..<l~vs d~. P<Y.iia, Sr. l'""r.àent.o, o <:h~ I e de poiic\a ab11eer a.oim 
eldi~, nsm. do nwwnmodo pro•ads, a qc~atlc .,roju- da for~ publica, pcr:do = ~i'co de 'tida, e p~dcndo 
dieiAl de que et"a, oc ó, a r~rwcitada a p"Opris D. ~iarta a-.& e~o.tr?n& m!p6i: s.vel, n ão in-!ieia!l-!1, nem •eqne; 
Umbelin.a.; 6 re:x>rJa.roi Snal:nente que i:riltudh t"'DSil• &l18J"!It& ~e cri mo aljt~:E? Ço,.ten\o- ma eom i!. rB!lpo>l~ 
vel, pa:-a porl.er s~ legalmcnt.o p••a!o_ o Sr. e~pitiio A""-: dos bomcno Geneato~, qn~ .tnntQ applsuclem a · autorida • 
clc:o,. uão ~6a.!!har·J: t' . r~.aolvjdA esta qcast.io prniud.i~ial, d! &c:~i'ta e anergics. na ... ,~ph~., êo ~~a · ·.reit~~ !,-.gaJ1 

e~o aü:da exiotir pro~a à.c qu9 hou•o 6ll~e 11onacoot<> · 1 oomo l'eTO!tiio-~<> com "" -.e:u~ri •. a ~ ri~c>cia• pa~"-
out&nbtiftdnte, e -orova.do qilcfílrioo:aissooe::~itií~ I coo.dasda ·avlorikd:.(01' t<: . · - · ·-
o envCDeat.dor. · · • · ·· · ·· ' · i A.'a oito horoo da 11oito cntt-an pela "cidQÕC a·i-afoli~· 

o, dites da •uppoata paclenw dccriine, ab:da o direi, ·j ~om1u1 doeap~iêno c a-.. prepo~enms d o <'hcfc do poli de ; 
Sr. preeid1111te, c• ditos da parte, o~ dit.")s da misa!'a e teildo •ide "Pr~•entad& por ordem des:o n a socrotllri:~ 
im[>O$~ora qna a ai mtsoa sa fat!Diaa por ~= cc::trn- l1 d~ policill, rec•be:. crc!Pm pau Ftr reeolliids. pr_,a o 
dlcçVos c paWltll• idaieades, nacb prouvãouempro-n<o, I ic~mmuni..,e-.el em r&.•a do Sr. Frac.ci!I;IO Sr.ares dR 
ni'o oenetit::.om il:dieia.çio, 8 não legolisiiO 6emtlhl<a~ Sü~a R~tumba. t6Jltntc c~m ('trrc.ü,;.üo de p<'Ô.~ f~<U~r 
vio!enelq, l!laiOn:ll!nte con\~11. arn homem qao e•oonta~ 1 a ~~u . m•rldr.. o iu.o mesmo tó o:n prcsQll~a do dono cu 
ne&!C!nta .slo p:ooeura: o tbeatrC· d 11a a.verjgu"Bções. I da dona da. ~SII · 
PoJ:.C. ter hav!do eata!oDBia. independe:ltO cl• Onvl!nc>- ~r. pre•ident~. <> s~. R•turuba e •na ~e~:bom por-
"amCIIto o:. narootisruo; 'ea:l? qae t~o s6mcnte em tal tiri~·ee. 1s -.udu<ic, P•nl e<>m '1 ('t e!~ com· o mnio per· 
~so er a ella rc>soÚ>rel, nos letlllOs em qne ao a p-nme, i<:ito cavn!heiriomo o nob=" d'nlwe; w AB n!m DOr i,.o 
·o podiis tu .havida co-.enáuein~l>~o; htd~r~ndeilto dúir, ~ - svol:ito uui~>u• os d.iip~ilt"il• • o <:t\mi qao · t!IC"Trll este 
~a ~~w que !oose o Sr. cApitão Â!iaclotc o cu•o:~sn~àcr. iU~g<~ o pro~ottnt~ 61'1Dnll .!~J e!l.<fo d o pohr.;s, j~ !Jr~n-
Jeto t('.!}as com~>rebendem. dando eem con!e. legal, ji fR%~nio r~cclhcr a pre;a a 

Devo poutiorir ,.inda, Sr. l?rasidE!l)tO, . _que._ no CIISO oa;cere privado, i i convertendo o~ ÕO!lO& da euoa em 
.me&"IJIO d~ .v ..... dad •. ira à Jegiutna indici•çi\o - cri~C I cii•-er.>iroJ e vigiao gr>•tnitool da Í>TC>n, ji rebaizsndo e · 
i!la51nÇA,~l, n. ioi di:: c?oderão<or P~· OG indiei:ados., I aeomutnlioillldo 1\ •na anwrid&<!~ "'lm .. preouripçõio de : 
A lei é portanto ideu\tatha; mo• mo no; te r.s.-o 0o11iin ,.0 I G~c!.•,;•" quem ::>~nh.un11 ~b:igaçilo· tlnbSI ·de cum~ri-lno. 
<lriterio o di!eri?o do jni~ ~ lanÇar nino _d e um _.,1 ! Damuto os dino, Sr. pn:•l~en•e, · em '-1110 .. !' :;rll-
~::<pecl il)llte ; pois qti~ pód!! o indil:'ir..dc ter liio fcrta. lia- ! u; JcannR. Gst~vs :ltSI..! ca1c.:ni prh•ado, ~ioda foi vic-
mes na 9ocicdado e lng~r em ctno vi~o, ~ utar = t oes ! t.it:>a de uma ~nt"" a: b:t .. n-ied~ae e prf.roto::.oia do ohefo 
oircamstanci!!$, como o Sr. eapitôo -~naoleto, o~n!\l i tio po!ioia. E&UJ, <liepcndo da peo:-:t. doll4, eomocmtó 
Y.IÍO prc011u: o Japitor qne contra ollo des:>edis •11.~ 1 ael;nj;t o qn~ pn:ieue à'·p6· elo .l,o "~<i-

_ _:..a,i.~-t-!>rnç-dispvutot"L<ôl-misa s~mprc r exatotic:, natDe~te condctnna.:io po:r <.'!l,.'iW_, _grs.w, war.~_ou·lb.e, 
n~&dids . Alci niio aQtor.ioa, o:n n~nhu;o <lllsO, o rex:m;~ n trs.•ns 1<mtade. ti:;; r o retrato :1. dn~~;UO:rcotypo. 
<!o ei.U.d;:.o, rc!ll prtcisãc, aem eauon. qno C) j t:~t.ifique. N4l• é cc: ea hcil, •enl::ores, eomp~htLdeto filll cies-

E utna provor., Sr. preaid~tQ, d~ proeedcncie de. tuJ.o I :o arbit:'llrio c illep;al e:x~edionta. Eu ntv \'Gj.- qce pu-
quU!to 'fcilho de dilet, o iio nenllnm nlor dn colheita ilB&Ae far outr_o scoi\o o que . ~ll J,'.,rnhyl>5 fei a;>ont::do. 
d~ ~!t6t!>D?h03 .e dos -inoiiéio& qae reuni o Q -e)lefe do O cbcfa da policia o_a.reoi& des•o ro! rnto para monda. lo 
pobcla, oo ' " 1>1\m patcn:cmaute t~O faoto de tEr " relt~- fattivam.~nto 2pr.).Oent~ i riWJCilada, oomo so di• qv.o 
çiio do PetnllmbllCO oouooliido h~bt<u-corpu.t ao !,;r. cn- de !ooto·mandou. _a6m de orien~n-la e "jndtt·ln no .bom 
pit!lo At:acloto. ·J>ru··nem po: i ••o· devo ~tl~matiasr o-.:iw da !=""'ica eoll(I"01ltaçilo ou accri.aç;(o qno lho 
'l!lDnOa o llltcntado, para qne e& ulio I11pto~ll%a.. pnra ptopiU'Bva ·f:lÇID a""' auppost;; miU, o 'l_DG d nhl a . dias 
u~onfo do ol!kos j:li::es ignd:il~ute moo.os .diguo8 , t~.-o lngar• . . . · 

v_&J&Dl~s, Sr. p•~!deate, como probogne o Sr .. Dr. Ri- D •ado ~ !ll!U oomeço, Sr. pre~id.llnte, R3 diligeacios ca. 
gue:ri\ Costa <!epotS de pte!O o s:. onpitão Ana- policia ce mostdrio á cnriosidade pnbH1a, OrR ncomp~-
cloto, c !Xleto incoe!Jltmi<:l-.el, on qnn•i inec::nnuni- nb.adu elo maia e~trondoto ep;>nrntQ, or .. ltvestid•~ ào 
oa•el. e port!>:lto dopoto de ea:.p~nhado ce.d~ vez nuüs 0 stlbNmllleo ll:Y"terio, como conum a tudO!> os faz~dorea 
a eu louco n.ruor-propTio . de scenn. E o cauo á qoto parA l<>g•• os."""' tnb•• ds In mE 
· OSr 'Or.Ríl!ueiraCo•ts •nbendo qno "Sra. D.J~no.- so~~i_rfio lllnito longe !19 lllQÍS lobrcnn!QTKC• c P"VOlWl\1 
na, mlllher do rommendndo• Antonio do Albnqucr- D_o.lctaa. 
quo, •e oohM:> !1a Craz elo E .piTito :;ru>to, •ei• leg u\18 ·Esta o notici11!1 chegando no Rio· G~nuO.u do Nortr, 
<l iatautee .U. eapit ol da f'ar~llyba. cro ~ .... 3e sua. it!Dil puzorii:o de .preoipitP.dll par;idà psr11 -a Parnb~b• ao 

·a Sr,.. D- MarJ:o:ridG Catb .. 'iina· dA Àlbu(\u~rquo 1\lo.n- :>r. eoma:endadcr Antonio de Alba~usrqn~. qoo lo(lo quo 
:nllio, pllm ocd~ vier• per nitdar de nras o par~~ trstRr- abi Ohegou·pr<l~oron ent ender· •e com o8 fiUtorid!ldo•, o 
oa de enf~rtn.idadc qno soffric, lombron· •• d o a con v~rtar ofl'arecca ..o chefe dê po!loin, an tro ~utras, ~c.m o 
em objacto de 8\llljl twerigca·~õea I>Olioia,s, o mnn<lou qn~ nma das pt;)'·~• do cro.bn•t~ dn e<:lebr~ mnlhcr , o o rco:o• 
Q ~cleg .. do de polici~ c o eomroanàantc da fot çn po!ici:.). ::nortno• de nnc. fiaado iilhn D. Maria Umbolin~, !>~ 

· a ;casem condazir & &na p~Dçn. qus03 h ovin. jndioia1meoto feito o3homar o ~r~zcr, 
Eote3 11\ oheg•dl>!l. Sr. presidoa~, partloip&t~o q"-O a. ncompomh!ldo• ~c t.o<ltlll r.s provao po.•ivei~ o b~OtiUI;t>~ 

moa:nal!.:lnhora •o s:ollllllllioento, • .,,;. qaQ lobfi!luii<> dn i<lcutids»1o dofi mc•mc•. 
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SESSÃO EM 22 DE ·AGOSTO DE !862. !86 
Foi inter:ogado, Sr. pn!&idente, po: n~ais de llllla 

vea o Sr. ç,;mro.endador A11tonio de Albuquetquo, e por 
àuaa ·- acâràc1o ou. oollfro.otaclo com a tal impo•
totll: DGs seu, i.lltl!rroptorl.oa malta a Veràe~e ew~~ 
s lh&!la cla.hi&tmia c!o facto ~obre que foi interrogád.o, 
e uua iDI!oaçiio i.:l.dividlulda de todas lU! prcnu 41111& 
ma~ Tardado. . . 

Nlod;,•o oiiDllara att®l"'oda -eam!n refsrmclo dt
ta\h•." D irei s6mente quo o Sr. oommendador Antonio 
do Albuque:qae attoatou e provo:. a to<1u as lu;os que 
&Ua-fiuo.da filbr. D. Matia Umbtllnuabia porleilam.,.1e 
ler e-m, t:1 quo pois uio poclla set .&lla a ilnpo>tora, 

. . qus nem UlllB nvm ·outra couu ••bla. O Sr. Dr. Ri
gueitll Coct& am 11811 eselareoido o imparcial BC4p~ici4mo 
eo~gou & completo do18ptezo até eat• _, .. ua cle.."iiiva 
pnlTR. 

Mo pt'OpUnha ago!ll, Sr. to!esidec1e, s dG!Gleve: a 
aualyzu 1111- ""~riaç~os o o<!tlo rfllaltaaoe ; maa c>Jil• 
ÍOflftO .1. C&lllUO. quO CO 1>0\oU E611tÜldO 11.0WIGO de O 
lii.U)r, ~ i.àrau'ill a inU.tado foi o compo<ta~D<J~~to c!o 
chc:lo c!a po~cia, tl"&ll$fcnmaudo = -.ord111deiro aeonario 
a barra cio mn trlb=a.l do jmtiçn, e \rocando ella pro
pri'l am.iuJadas ve:es a cir=e~ta f<Uloçio do magis
trado pe!G ?llpel-® eomee.i~te e do polôiQ de ilia.tro. 
Deixarei, ro~ta.oto. tamb$o de parte u grote~.u, Sl!tl!.
pidas o Dauooabnndu dl:!el\v;~ltur.'Ja da impostora, quo 
!6 B' rtitiio para mowtrar sté qco ro~to ia " sns impn
dm>cla. · 

Cnll!ptO·me cntre~uto, Sr. pl'CI'idenl<!, Diio dcixr. d~ 
acsigllalar a inloiguifi:::.ncia, on an~c! o neuhum. "Ul~r 

· doa íins do ~~:ncllwltu flfÇII8. (I cbefe do policia. qnerià 
·d!::- !\ ..-~ l õ C~:cit~!llei de e:Jpe<:l~dori.'S qno a renuci·· 
tr.rl<> ·conhooi"' p;:aso!!Ullentc, por ti meema, aquellu '\us 
cli:\11 r.erem tii!I1S pais; 61llm nads qnoris, ~to ue.m 
que llHo sdMitti'l p~tas que p-c.dlibt'm 01~1=-r 

··· ·~~-~VO e:li'lioar jt, ::ir. prt*~tc, e!t& minl:.a ul\i= 
llSeorçio. A. primcir:l -rt~: em ~ue ella &e ach~n em 
frente elo Sr. comm.m.Udor Autonio d.e .Albc~uer~lle 
conscnot~·•e pvr mais de :~ma hera sem se B!lim~ s. 
n~mta-lll elo pai, ou a cllzet-lho quolquet · ?Oilla, :cr
nücando " mnda ~~reTiata po: w ~lla aoo:nmo!\icia do 
um ata~u~ epiJ.s!'tico, oe;n duvidá ptovooa<lo pelo• tra.to1 
que a siproptia dava pua cobraa: a oouge:n de ~=tar 
a vord!de o. ~usl;.."'Ut&r r. llle.nfull Wl: pnll!enç• do Sr. 
Alltonio de A.lbuq;:erqu·e. i.ew Garvio do pretexto p&rs 
na ..egundt: ooafrontaçiío, e:11 quo havi,. cottleçado a 
deuaos.-.--ar so, da..ud:l sol:>reoornu erradci :& aeu> scp •. 

· " po~~to~ ~~h;, o coutillclllldo n diur diapsrat~s, .o ohs!e do 
policia CllllRDdll% exAminar por um mtdieo, o decla.;·nt 
que eu.. nlío estMa mru. em esldo de llC<l.or eontinnar 
a a:~ppo:tar a neRreaÇAo. TAl era o r~o do ~ao olla 
&G dcamu~ ocm:rlet:ammta. 

~o.R, pergunto eu, Sr. -orHideute, que valor ~i=. t~ 
~~'PtOTa qM o clíefe da pohcu> ptCXlUrii.TG c6fer n~G· 
Tt~Ootilil!aim8llto~ de a poi• p~r p9.tle da im[")Oetora 1 Nfto 
podl~ •ta.. ccnh!c~ .Joa alõ~•d•, iodep~ndmte mesmo do 
ret.rato o à o o~étias àoscripÇÕGG," como de boto ao n~
allli!e quo <tõ • conlleoia ~ Pois, pau. q_uc algu;.ru coJ>Scça 
a. outrem carece de •~ u11. Dlho 1 Ou sc~;uo-no que Hjv. 
a~u fi.Jbo pelo facto de o co~•Cólt 1 Tal é o t.tihme!tto 
lo;rieo do Sr. Dr. Riguoira Costa 1. . 

E' olaro, é o•id.eutft,. que o ehof~ de policia queriB fo.• 
:z;er eeoma, G n~ m•ill. . 

Pasao ~so~~. Sr. p~i<lonte, a trat&r d&a prtYIIll plc
un• qno ~ori\a pahnto& ao chefe dapolloin, e ç_ue clic 
eles prezou, coustltuiJ>do· s<l er.1 m!. fõ dabi em diante nn 
prokoouçl!:l de aell capricho:so iutcnto. 
Em~ dcs ~dsos opisodio. com qn~ e<>!eitou "r,,.,,_ 

citcu!G o &eu trogico ~mauce, alludio clla a AW.ana 
Mana de J ePue, como paciente de um t!ro que <Us.., sot· 
fr~ta ll08 p~ew, do ~ngenho ao Sr. COt:>lllenclldol' .Anto
,nio de .A.Jbuqnerque, do quo !e podia pre~umir q~e 
Adrim:~ conh~cia os (l".Ssos9 dn familin deate; mas ni1o 
por isto, o >i:n por~ue co \a.:S àou~ CQ'V'\leat:till clisseriio 
qtao .-,nyi.ti<o dello. quo os · olhos da rsnu<i.!ada H patn
ciiio·oom o• do Sr. commondt~élor , Q n! Fe:::no.a com aa 
da Sra •. D. Jonnn~; foiAdrinun ohnmsda ndoptir. 
· Disoa en, Sr. prcsidcnto, .quo ll:io foi como ooohe<:o • . 
·doru d& flllllilin do Sr. <!<'romendndor Antonio do Alb~

. qn~rque quo foi oo:undda AdriBtUI, e digo maia qito 
por ess11 ~fltiio ·~ó elhl ~crin eHor.opel!i<l11, Ge ultla nt)c~s· 

ró~ro··lY 

'

·. tAiclacl.e@ eBei~_constrario n~_:~giuef~~j8cl?Oiíiment,_;o. ·l'rota eu • .... u, r. fiai'"""''"' no· """'' 11 o ,. o 
ohofo ele polloia inquirido iceroa, da icl.en\id!sda <h 
rwuci!Gda lliilS ontn mnlher de JIOUMl Rota.om<ln<tOA 
emMIUDa!lgaape, 6lha de JoaquimMIIlquoa 11e OU..U.., 

I 
i 
I 
I 

I 
I 
\ r 
! 

I 
I 
I 
l 

., 

I 
J 

que i . sllJI pre~n911 ltio po: um dos muito• ioold(ont• 
da e~tu,enaa ciiQn, a qUal OmJ.heoia ~eitomente • 
fi.uada D.. Maria Umb&lina, ~ qna foi m11111àda a bom 
aetn aer, oomo cli~M, i.ll~a s ~Mto· A . FIO•& 
en "dou aill~ ne tilQÜÃoati-.o íaoto i!o ni.O tot sido chR· 
maclo uuoca • ôep6r o s~. Joio Liu <lo Albuqu~ue, 
cmprega<lo·po.blico o hom.em mo, mcti!Jor na oap,\ll], 

· i6 po:quc ifoc}~~rj.u, q:umdo 'rio 11 rU1A.oí141fc1 q11.o t:O- · 
· nhl'C~ra psrf.:i.~te D. fduia Umõelina, e <i.~ a 

r...,.,citad" llio er& eUa . A pra-.a en 11. elo);: liDII!mente 
e1n muita oousa cl.o qae von di:A!r, dcna~ rcsumbra de 
modo inoousa~ alutim06>1 tefdaao da. minha uacção. 

No leõ!.depoimenw, Sr. yresideole, Atiriuada&:nen· 
tio rodeoda:rienta o. do!lll .:~valcanti!l, e te• a ele -· 

· v...,.r 'lUe oor:hac~~ pesaorJmante a fi.uaib. D. llrui&. 
Ombaüiul, cii\ qll<ml !órs oom.aclre, e 'i-1'!1 a.. ,.,...,..,~ 
n;;.o era ella, o n~m cem eU& sa pareaia. . 

Im:agilla V, :E:. o a camara "'\n&Jili) Ql16tou & ~i.& 
pom culher o n1o ter m~utido . á en-' oou.alell.cía, 
lle:u ter querido íaor oôro com oe ~ elo~:& Cn~
tio, 15dri501il do ea'Oilloa ~ 

. Foi 1lsgel!MI por osp~ de oinoo cllu eom ulllJ Jl!i· 
!iic <à& ·dA non. e illegãl in~e:ut;u de clle!o de policia. 
J & sahic e;oolhdn da ~=tntia ·da poi~ll por quat.-o 
&old.odo•, que e. Sdrile> gaaria.:tdo o ..;g11111do :~i1e e 
dia J>& caall da. ana midencir., dOllàa tod.:~~~ os di.a era 
Oondo:tiia ~I. JOC:'et..-.ri..'\ da policia, i! sujoit& O DoTO~ 
e atur&dis&liil~B in~rrog~~torio•, lolt&:G.do pu11 a 01111• · 
is vMn 113 olto, ncn e <ie2: horu da no i to, a~re ~ 
bai::ro elo me&mo OO.)rcivo appatato l:>ellie.:o. 

Eotuia, Sr. ~id.~t&, o :lheflo d; policia om. seu 
cli.t11it.o sr..oin:: procod1n®! Ollda r; loi d.o qno c!orift o 
pod~ pa~a o Iaut1 E _, C!S8& a libardaJc U:O xe
o;l=llll.daitz poio di<ci~o, coct 9,110 J...-mP dei"'---: u 
teatmranhu, s.eu:.prs uontu ae toda & Q:lacçii.o o cous
ln~gilnoutol Nio é oridcoce q11e, IÍIIÜ moano 'l'" 
Ai!r'.a.oa se w!ii._, Kcccmbindo a atee!' tratos, J1iO 
~ilo oa lOUll. d;to~ pronr mai' 00111'& alguma~ 
~as. ))Glo "Y'o~iorel !av()l' dA Provil!elloiB Di tina; qn d~ 

'- v~rdAdo mn JlXe~tigio ela e ai diScil sopi1açiicl, 
AdriiUI~ ll~ fraqaco11, COD'C!TVOU· IG bM;JU>to for;o para 

. . uio oalruw1illr s. aiogt~!IID, ~·· J>iio ~=r a vontade "~ 
cllcle do poli<lia e ""' dcaa ladril-"11 elo cen.lloo. 

A C~~om~>ra ~A. es~6. iutuirad.a, Sr. ptcsiclanw, ~lo ~br~ 
de[>Uttodo qc~ n6ut~ll cua dilciuaa._o, do) <lwcc.ho ds.e 
h:1pe.rciol e legal eo!orço do chefa de polia!a, do dod•
cho duta lt:ta oobardo. O Sr. "Dr. R~ Coota, 
dosl.llll!t&D11.<lo pela forta1J!%s o oonnanci" i!s melhor em 
não mentir &t:l lliio perjurar, te:mW.s o 1011 attoutado 

a e eo •a pnoãõ dãmeema, éõiiiõé:n !lignwte do
iclo do crime <lo l'O:jur:o, ~ coa:~ o.s d~r•ç~•~ ;::io 

jurad1111 coa dons Cllvaloauti•, rsmotto o oeu jl;U'Ilm<n· . 
to, o d' D. Adtilua, nliãs ll;~ dsclo e:u juizo, por i!so 
quo 11 polloi~& admiuiatra.tiva niio coU&tilue jnm,, 110 
mcito iategro jni: o:.unicipnl, o Sr. Dr. Doo:.ingoa MO!l• 
toiro l'oi:s.oto, plll'n lho formar outpa. · 

E>te digolo magi~trndo oamptio o seu iever, julgo'll · 
icproccaeote o pr~&o, e matul.ou 110ltar .A<I!Ui>a. 
TMto bastou pata ioca.--logo nas iras <lo d&amBl!cia· . 
d? o i.np&tuoao cheio da policia, 1.Ó• 11 to<los e a \!:.do 
g_ner avsualla::, o que al~~manto hlssphemGu po:: u!o ter 
a1d? eu,tontndC' o aon ~c,oltllilte d:oplir~te. 

N; .. ~ onlrar:>i, Sr. presidoo!.<l_, n., llnl\lys9 ilest.e oe!obt~ 
perjurio; ror'l.M ~ 111011 amigo, o nobtc depu todo a qnem 
me "ltfot"i, j! o foi mino" com o talento qn:: o c!iating::~, 
:mu;to o lllniw •.-o.;>ürior ao ln611· 

I
' Trato;-oi ag~r,, <lc dapoimonio do honnào o oircum
. · speao Sr. Dr. l!'ol-;'!; An~onio ~'.:rx9itol) do à!bllquorqu~. 

Ao Sr. Dr. Felb. Ant?nio O•JDlloço uu t.Om[K> em qr..e 

I _. e&\nd~i o)l]l Oli!l~B, o sei qu~ V,O%~u sem pro ç goza do3 
mais botz1 fucuadoa oreditcll de 'homem à~ l):io, \lc bonra 

I 
o da. mais ~scrur.nlosn 'Probid&dQ. (.dpoiaolo•.) .• 

Eetc dout~r, qno allio cst>l.Y~ do rcl~~l'iee p~rtln~s ou.. 
. c&trcln~idna ~om o oommoud~ilor .Anto!1io dsd .A.!bu-

qu~rquo, de ~uom fíira amigo '' on vizlnbo, trui o r.:oo~ 

l bl!lo Oll-cta c!o ••u pare:lto, o dlguo Sr. Dt. Costn l\la
ohnllo, peoio-lho iuCOl"l.~'~I'Ü''' sobro ' "!ot llo fnoto, o 

. 2 t 
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186·. SESSÃO :EM 22 DE AGOSTO DE 1.862. 

.fReto sujaitO, que ::obal&ive Mos os espiritos e ~dia 
tMill as a~tcn~-Qeg, c_ ti!J!lb!l.'ll \'e~ ~u .. patte mnn'<i:· 
lhlid.o de tão ~:o:tNlordfu11.nes notí=9, w.!ol,au-~& 11 n: 
·pcé!!Oal.Jnent.o i PatahybR-

0 ~=~Pdl'dor, ·Sr. preaideute, o o!Ferecan .eomo 
~tenunilia, e ifi:UZlme'll\ie ao ~r. t;:z:.entl!-cotonel Ma- · 
nocl Sslustisno \l.e Medeirot, que c= o mesmo C.o-ato~ 
t&Ul~!U vi~ra do Rio· Grnnd~ do. Norte, e ~ru Sll:l gn e 
ta::ilbe.in vizmho do mesmo oommendr.dor. 

Amb·a~~ ~staõ dictin~taa "Dea.cas e<>uhe:riii.o nerleita
mõnt~ 11 finac!.i> D. Maria Uinbelina. O Sr. Dr." Felix n 
tiv~ra. no ~ia de~~ f=ili.a põt v'l.."Ías ..,~...,., P"""snch 
<lias e samltQ"", e fô,..,. 'iUe'Dl· ~=Ql~pathlcawenta a 
ttt.~ 11& enfo.midMe <111 qu& !aill~. 

O Sr. tenente-co=~l Salusti.sno, eoja f=illa em 
i11t'.me. da. do Sr. co=et~dadm-, ~~bl!:n a conhecia -per· 
foit1!lle!1W, l! :.t~ f&r:n um dos pa<ltinhll!l do I!Oll cn8lõ· 
mento. 

Etilo, ports'J.to, esta.9 ~t=unh&S as maill i"'PriM 
· · <lue ~e ).>CUi5o euoontzar, t.snt~ ;:>or ll:n'i::m ·~sons mui 

cl:ign~~S, como pelo o.mplo colilicd::~ento .:;:~e ti.nhi10 C:.os 
factos, e aetGn:. e.p;:ci!llm~te ~~opha e b!l.billtl:w pY'I 
di.or~m~ sabl'l> ~ i<i.<>nti<UI.J.o c!~ r.,wciC«ob. 

Este;, cl.on~ dcpri.ment<>•, ~'-•· presl<le:>t<i, 6i:lpri<!~s ~ 
ci.romastn~ciadoo, cox;;:;o pv..iiiio e de~ !:r, &U f~t:l 
tol:l&Õ:c& per t>.::n iniz quo uu 1l cme me.-eoessa, q_tt~ pre· 
nss~ o seu c-..r:wJier do magistn:da, ti.n.hiio por 101 s6' :ia 
co~!imil: pro?n pil!::la. 

O Sr. Dr. Fcli~ .Â!lto..."'Üo, Sr. pt"Csid.~c~·, vni ~. r~~vô!',. 
on ~ inteno~torio, c a.preset'!.til.o-lhe s. rt.nrsci~a.:Uz~ .AtJ 
"<3 · J..o;, nk !'il<ie d~iz:Gr de rir· oe. S~!Il duvid.a dc_oçm
pnixiio d.:>o u~'lea eD:l tiió ,j.:J.cnia fs~.a, o F"V~cnio 
pela oomplet~ cl.i.sscmellinnçs· entro a impaatora e ll &
.nada D. Hnia Urubtiic:~>, a ~ue%l!ie i:::lf10&&ibilijade 
de illusiiO ou conhSÃO motro =a e cutrs. 

Dectaro11 iotuWmcr.te, com 11 maicr se~an~ ?"'
~;.-e]., qu~ Gqr.clla mnl.b.ar n:.~: Era a fula~a D. li!SJ:ia 
um;,olina.. 

ú que pênAQ " ell.!ll~r~ 'l""" hs..-it. <le {sz~ o d:&~ C:C 
policü. ~ Núo UlQllciou · es!:l'e~Gr as posili.vae declarsçi:ies 
d~ Sr • ..Dr. F.ili% A:J.touio; o, lnll.~~ 4);;1:t.nl."io, p~o·&C 
a wcr pi!rglUl;a.& capdosu tl!lliientels a e:nr:nt.nmbs.r e 
ohatn~l'f#T a nr<Wie, perguntu quo t6. reaahi6o •cbre. 
~equiaitQ• G conoiiç<:!u ds. pt~Gsibilidado <ia ~ ruur. 
relç/io. 

E não ~o ~olltecton só::cnte com ;,~, ; i~i~:riou, Jua!
b'rbn c ridiculoriwa. ~o res<>dt::.~el t!!Stom=l:r.; o ~~, 
~e:n o monot >obnço, gtandÊt ah:.rc!o da 'ull fingi.d.:. Mn• 
vi~o om contra:io, =ti~o '!~C ~':l.tr~ ~c·:ue :r..v.iaJ 
::J.lto & olo • ue ema s!lut'Õp.•da t>tll~e!lf~O, t:lÜt"Q.rno ~ Jo 
in<l<>mito ae.:o\o do p!ll'Sogn.i·~&Úojn•t" ~do ~lobrid!l.d~. 
N~m ~o l.;mbt<la, S:. presideuto, q~ ao gravo tcs:o. 

m=hc> do ~- Dr. Fclix An.~cci<.> i~ tlllh11 l'tec~· 
W.W, o Gt~~~le,o j!lr•.~o.tc d~u 
deol•r<çilo ::::lo jurs.:ls., nem tomud.~, pGTér:1 acbida, do I 
Sr. Jo~o Lins c.~ }.lbuqul!l'g_ue: llern ~~ Je~nbroc QU.:l 11 
im;:ostota ~ca'i>s.va <i~ nilo conheeer s.o !õr. Dr. Fc1i:<, 
quo ílírn o rc~diao da D. Marh "C.o::hc!i!l4, E d.~s!n muito I 
MnhMtdo, . o notn da. eotttple~" n.aoeoill. do p:.-ov"!> = 
fn V~r d.. i:npoc~ora C a~t~ ~rla de prova a OOI>.trari.Jln, 
euitaa ·aa.o :tn~es m()~Cb:lti. 

Jâ Q!io f.U.:~, St. pr&aldcote, uau IIESOver~çõc& ccn3· I 
~r.ntca c sabi<!ao 1a pl!.t't'n;~s do Sr ccmmond~d.or An- i 
tctio :!o Alb~qo.sr~ue, qno •ir!:o 11 rt~uJci1odo, o Qdla r o· 

1
. 

.coub.~c~rfcO n t:l:t.Uit:lpudcu~o- im~5to~a1 lJtlrcntes qne 11 
lci ndtnitta, m:u ll~o o chcfo ào pn!icia, aomo tsstemn- I 

. :J.hae Ot:. infctrnu.tc!.'~.eon~~r~0 -c-gr'o -J.e -pnrc!!!iC~c-,; o 
do outros parenM~, <;_u~ doviüo ·~ chamado• n. depDt, 
Fút c.;t~rc:n om CtJ~n;:tor ã.o t.·n~~tro d~ 'S.,·.::l:;:n.nç~~ c j 

conil.acorl'm n fins.:lt:. D nr. .. rtn f;or;Jb:lHDth ~ntro Cl! ~US.~:S ,. 
c::t.is~em yJ.uitcs.!J.<lGJ.Cn!! pníeitu~:;:~-tc dt;!ll.lt:m. íncsp~~~s 
Ce ment;;.r ~.:rt .c::;.~o. h1gnm~ co-:.tC'I 1 :or l':iomp:o, o :n~t:. 
pre;~:e.do s.migc o Sr. Dr. !~:li;: Ign~civ Leopoldo de Al-
bU'f!:l. ar-JuC àlâr.lnhfio~ pcr!t:ito c:1valhc~ro, qcce~'J n\lbr~ze j 
de calltiinent~s, am b'ics, em t.on:nd.~ o probiiillo~ " 
n~nbum ontro pedo msçag. 1 

O Sr. D:::. Feli~ 4tuui\')~ pQr·i.)!!i:\ f6:m~ a')~lh::"'tl'C~ai::\o I 
o ultrajado, p:cp;ur.vr:-sc p~rn :l~oiJU n oinc~~id~do o :: I 
verdnt:la de etll\5 s~sar-;õt~ em 't:m cn:rnctcúatico d:; fi.- I' 
].la•ln, quo podis ~Df ~l"·ec:isdo, mcslllo por qv.cm n:io Il 
}h~Oie conll~oii!o '!'ll•sDnlm[liJ.te, !l ara o salx:r ·clln ler o j 
;ac:c~cr, o acr n llllPCStor::o rllJalfhabs;~. j)l.l:; c ~l:cf~ 

as p~licia, que jâ notá~• a inve!l!iio qno e.tava pró
i!nzin~o nos espititos o 1'f'.SO do aepoi.nlenl:o a~ Sr. 
Dr. Felli:, d~·sc pre~~= r. conjurar t~ tcrrive! contra
\~mpo. 

Temou i força a& mesmo Sr. Dz. Feli:!:, aineaçanda-o 
com de!obed.ienc!s, embora a~ 1~1 nam ciirsi~ para o 
Í>zer, a~ cJUtas autcg::1>pha~~ que <la. fula.IL. D. :M,.la 
Umbalina posi!Uia o nau :nedioo, e bem assim nl'.illino 
da not.• do ro•peotivu distrieto, que por fiu~o lhe havia 
sido oonfiado, cc quo se gc:hava. u.ma as.,r;n~tu!a da 
:::~esma tinad3 w\lilda em wna eoctip\uxa d~ 'I'Gnda M 
tcrrllll qu~ ""u marido e eU:> hs~i.iio feito. 

Sr. pre.-idente, •sris um n:l!loa ficabs~" Gil '!,tili;çsse 
criticar e ~ru;mar miudsmonta c~ um doa actos 
do cheio de J?o)lici• da. P~hybs, e tol'll.ar Gali<m~ toêos 
tJs 1ens mal·~!i<lOs efiéiws. ·MIIS nio devo forrat·:::~e a 
cbao.r7ar que ~I:l estil acn p~oce.iimmto o chele da po· 
licia cll•g~>.vs. a dons resultndoa, ~ai!a qns.l mni:! ahooi
navcl: niios5 GStropiR,-a e inutilisava &• s;ciho:aa pro~, 
:>B 9un di:rcol:lwente co.11iaziüo 110 i!ll&cobrimca;o ela Y!lt"· 
olodc, ctoroo impedia o i!npcsoibilit:>.V'I a p~~ de 
Dome; aí~gon~sudo as telln;;:uwhaa quo estnel!scm no 
cs.;o ào dep<)r a 11crdade, o q_ns niio m\i-ressen:. ta.>olvi· 
dAs .a ceder a sav.s e.."im.i:loooa clicrlchoa. 
A~ d~ ma.ls mb:Ütcrna posi~o mirll.v~se no SRJ":Th.O 

qü.e lh•s rulereeiiio no tratos, a pan;egci~, 1t p~ e 
pro:e<oo da .Adrislla. As m!lia q_nwnc:>das · \inhi1c, c e 
:c1imr·se n~ o"t:~ ~pelho não monoa cl!J.ro· 6 l=io.ow, 
que lhe.. o:Tc:rcciiio "-" ..trt"~nt'\3, o• iD.oulto~, ~ hu~ 
çC'eo G gro<oeiri~ que sofrtco a Sr. Dr • .Fclix Antcmlo. 

E. entreti\:lL~ aillca ·nilc)· .c tll~o O cl!e!e de poli~,. 
l~go ·CJ.aê ll1.a _fo~ o~ereoiào o Sr. Dr. Feli;;. o o Sr. tc
ncntc-coro!lel ::>alnsti:J.no olmo tcst~muo.h&!,ptt:ldllU·tlll, 
WÕ.O•JhCS B. cidade ;lC~ :Ilt~gom, Tio1b:Jaia ÇUC j4 
havia :feito llC ~~~-;: s~. «:l!!lltl8!l.QA:let <l ~ fiUI'. &alhO• 
rA, ~. O au.e 6 o:J.rioso, COmmin!Ul~O a te~ ~lt Ü~ de~;. 
obdioncl.~ DO C~!a de tl'll:lSgrl!o&ÜO d~S&A ll!ed.ids qua a 
lcJtisjn~o do ll.~s~o palz detcOI:hcce. . 
· "Q<:em :cn&ls, Sr. pre•i~Wito; ~ ha;ta ;l8 auQOntn.t 

dbpoaw a ~lllb:ucar-110 n~• apmo1 em que 111 vlo 
Adri1lllll, e c. ce.: cond6111ll&do com tanta -=mr.tieclaao 
á psna ela dag;:ad,;,, quo t1mt' inlportJI 111 pthllo com Ulll 
cla:erl!llnado 1o.~r pof llleo.>l~m ~ 

Ei!-~!:tl 11 origem de sa h~ver tcm~~clo is.termil:aval a 
~implicinl.ma ta.r<:lfB do 5~. Dr. Rig!IGifa Costn, oomo 
Dlio hn exetaplo no paiz. . 

Voou ,. pro~•ito, St. ptraideute, nrn f&llto c;ue vou 
rekri~ I. CJ~&n. Pa••o11 pelii. Pa .. hyblt. cl~ Norte, em um 
do~ ~a v ore~ 'l1l~ nlli tou~o, o Sr. tonon\e•coronoi Frilll• 
o!eoo Jo•é P~rdra C~ulo&nü ele Albu<:tuerque. Efte 
Mnb~r e"nh•ola. l'ctf•>t.am~nto a> iõ:1~aa D. M~-la Um
b~lins, o CÜ•punhu•me 11 v~ri5cnr per si lll@omo oo 11 N• 
1u•ci$a{la etÇI ella. Nr.9) B~;:~n~ r~do ®lenfmamnn•o 
dO C:Mlo da poll0111, 6 all!ll"iiífõ ,_ quo 9~ arris<ln...-. !la 
n~o t\1~•ae ~.o li!on~nt 8811 aulm<J puclal o itjnll~, 
rco~lh~u- ac logo, d~ ~oe·o·~· 11o borão, en~!l!. mlll8 qoiz 
cu;·ir blln.! de s~:n•lb .ntJ a~C!I.tnra. 

Voo. ngor~, Sr. rres!dente, tratll.r Illuitc !ig1lirmnen~, 
ll"r"'·nilo fntlgn; .cfomoe!o.do " atrooç® ela cama a, elo 
d•po[::ll~nto do Sr. t'nento oo~x:cl.l\h.noel Snln.tisno de 
Medciros. 

E~:n l~5t~mt:nha, comoji o a~bo aCilwc.ra, era Ulll$ 
dns ·qc.e mais aet~lh<dao c..::l.att<lim~oto3 poaião c!fe.t:o
~cr .). l:!>lliÍcó\nc~o dtl ycrd10d0. 
Q~e vo~, p:·r~m, (1 cat:'.nrll o hnbil oynismo com que 

o chefe no p~licio. proonra nü~ ~6 inutili!:1·1'1, oome~ 
-aindn t\rnr dcll~ ~&rtido fs.vorMel ao ~6" dnrnnsa~ ~ro
po>lto~ QM~ ver êoe1o cxolne caidado•s.mente o obJOoto 
C'I53oaoicl ~ q 'ln.'1i nnioo· Ou. snn co!llpeten~it, n iàenlid::c!a 
cio pc~s~~a~ ,:a':-, .. ti,uint10" !)O::' p·.;:g'l~~ss cn~illcsru-.? E 
como a.~:te!ir. 9 m&.bdn t1!iorcvcr n.1 r~fpcsta& da te.stc
mnnhu? 

V ou. ler nk.,m•s perg:;nto.s por ollo !ei:as o 113 ~eB· 
posta> qac ma~dOU. D>~revar. J,crsi !I)Camo C.S publica~nS 
c:u um n~ügo imprc,~o nnlsc, !ls•ignRd.o p~lo Sr. co::n. 
l.n~nr1n-!or A.nt~nio dQ Albu {t:. "l"q;~e~e qu.o O.:lmbinUo pet ... 
fei~m:t~e.r~t•l ~.1om n~ d~ 'l:'jj;";lfl.fl (:-:tpOsi~ÕtJ.."\ do f~cto, ·qoC 
estilo om t:Oi:ltt podcl.'1 !oití'3 por fC~~OLlf? illsncpcit-ns. e 
dign~s :lc toda o crciito. (C.mdo.) . 

• -S~ntio m~o choi::o, c:tb.:U~ao do cni!~ver nc occa-. 
siiio do OD terto ? 

~ - N::o, •~nhor, Nrqu$ as lhe Ul;l: pouco dieta I\ te i. 
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11111.! m~ m!Uio P~ é mrcis al~u pessoas ms dme
~iío quQ aentlrilo. 
~ - N.!io sentio mác cheiro ........ Eaarova. 
c - Th111 cartua, por ex:ame e observaçilo f.Ut~, que a 

Sra. D. Ma•ia eAI.aV~ ~a&lment6lli01'~ ? 
c - N&o fu; est.~ne ou obserqnção p~ mim 1 porqn•nto 

todca os p~t.Je a linhi><r flOr m~ta, ~ ~omo :s.J. a jlll-
guci., e e11toc disto con"I'Biloido. · 

·~ - M~s !li.!) t.e;:n ~teza tonl! 
~ - E•aa Oo!!'~ ~oo qt:Br niio pnlis t.r, porque :U!a 

e%111llÚl&i, nem o podia fa:o:R p~~ não •• profis.iOJU;l.. 
• - ••••• Niío t~ eiatU:r. .... E•c:'I!Va. 
" - E~ti arrto· qn~ oa o•~os en~ntrudo& !lA sqJ!lltnnr. 

~lo lealm~:n:e de D. Mlu'l11, f~· QB u~o;sarlca exames! 
<.- Niío tenho cm:tez11, po~ua nunca vi, <lu . .''Soilte sua 

vida, oa o~a cia D. Merill.; =s twbo CO!l\'i#o, ~rqao 
• n entot!at o a.sÍJl\i 11. exhntna.ção doB reato& mo~tnos. 

c - Pol'tlmto nlo t6m COI:"'~? 
c -.A. que 'lnor, não. 
• ~ -~·· N~ t~ dtt-Ua .••• -:E&ern-;3~ , 
E OOJl) pal',l1llta:! cl.t9tll oràlllll, Sr. pre:sident~, deu o 

desalmado olie!a de po!iaia per fuldo ll!lto dcpoiDlOnw, 
ll<lD:l ni1ut~a pe:-gtmt>Ot ao. Sr, ~nente-(:~ro:~ol Sala.s\i:ino, 
quOl ocnhllcia mcito a ftnads D. Msrin Umbclina e fôm 
pad:i.c.ho do I eu cs~a:n~nto, e que co :no tal fõm dado 
co:Jiu tcntercunha, sem per~llta~ n::mCQ •e 1\ 'en.uár:«l<; 
p~c,ento ~.ra. ou ::~fioD.MIItia lJI!lbelina, ae t;nba o~rtC>A 
d.a _que :>~o ers, j~ que eotavn llll m,ré <lr-'1 o:!rtczM. 

Viai .. olmelltc o Sr. Dr. Rignair~ Costa esta""'· •oln:e
:moi!o reocic•o do v~~ d~oCQlle6l;hrem-Sll s.1us pl2ll.~s. 
E•U'fn ~s"atmentado = as ro,pecti~.a.J re•[!O•~a~ do ... 
Sr. I\r. Feli."i: c de Addr.:~t.. 

Peço, Sr. preoidente, fl. quetn quer qno l~ia csto intn 
d;.aC!llrso, quo rafli~t: 'obr~ o t!eprav~do 1\lcanc~ e espírito 
ooro.qneetiio feitnsessoa perguntRuo Sr. tenento-coroD.Sl 
S:~.l':ati.n.n~, ~ csctipt'lll a~ ~= l'Cip~st~; e dcoi~ oo 
ha cimnB!Iiad& ecverid&do no estigma qua lanÇ(I s. es.ro 
m ogiQtr~do. 

NKo ~ovo omittit <J.ue 11 im)i!ostorn doc111Í:on uio co
hhCe<Jr o Sr. tenonte-coroncl :Selnstinno s(l!).úo do =• 
vez <J.ua lbc pa~u pela poxt& e 1M di•!t>riio aer e De 
qnt111 _Pil5sa-.a. Seri& pQ~~i;sl q~:e s t:lll<l~ D. !\!~ria 
U rn~hna. so t\ç""a6 e•qnocido em pouco maia de quatro 
mmo~ d~ u:na pe"'o11 "' anem t:>.nw eonhooia, e •eu 
ps.drinl>o de cauunf!!lto 1 • 

T=bem. era. mllito, Sr. preoidellto, o~g'.r ~uo &e 
l6vass~ o h::n.no tr..bslho ·do onss.io da comedia. ~o 
po;;.to d~ habill!Al' a oomedis.n~o niio sô par11 conhe
cer ~ns p~i•, como tc>dl!llaqnollaa pessoa!' & quem devia 
oo~hacer. 
~o-•c; Sr. pt~i dente, o depoimento· do :nennoo>Q. 

amigo o St. Beztnc. Cavmlcllllti. 
A rcapoito desto depotmcnto eatou d!s:rensado ao d!:m: 

---q;;.u;;=.iiafr.'iq.;;u;illi~Cll;.;~ CAllillla j! c.u>i";rBO :como depnbdo, 
e Bd•e que, O\l porque n·iio.qni!esso clle Go emhl\X':lÇ&r 
mnito oom o rittuu aa~ c~nt!ilru~ e re~sl"V:IS com que o 
chefe de p~lioia tt~msn depoim~tos, on porqM f o, :!!I 
um memb::o :c~uito a.iatincto de~tn oc•Q. n quo ~inha _para 
eat~ fõoo oio hzes e d~ publioidad~, 1lO m~c nobril &n~i~o 
tni condadiuo orO:lmloiar- se a wpclto dB identicbd~ "!I 
emb~wi~s\e ê;; ;sr,nos ~lO!Illles emqu~ofez,o ao nz~ae 
qu~ tinhlll'~r& ~ ll10Ditnde da ~egman~llo co:r. quo DJ!ir-. 

· · :::10!1, affirmao o ju"ra :J.iill· acr aquolla uilpa&torn a iiiJada 
D. Mn~ill Uro.1:1elina, com qu~m, as~eter11, ni'io tom a 
ro.anor pareo~~nça, j f. !orão exptmdiuos nast.a.· sugustn 
raoiDt{). 

Com ~sto C:.epoim~nto, S:. pNiiC:.tntn, de nob:ro depa
tna~ pcl.a. pro~inoia <l.o Rio-Granuc do :liiorto, jd. c tcri 
obser\"ad.o a .ca.mam, compiotaTa .. ~e e Cl<JU1tJle~ou~~a 
pro~& pleLa de que 11 ~m.,cilada niio CJ:a e ,-.;w ~ ~ iinaili>. 
D. Mn1i.a Um'belina: BS!Iim o juron Achir.ns. MariDo de 
JcsllJJ, pos~a nMs á prova de intimid3fÕ&s, do oadên e 
doJlNC~eso; e aosim o depn~crão o lnO:illlQ Sr. ~erra. 
Cn,•clcnnti e o 'Sr Dr. Feli:<: Antonio, o~ quaCJJ no n:.c 

· · jurnri<o foi p:~r<;.ue o· clwfo <to policia o v;;o qniz. 
Ests pro~s plena, nenl!ore., ds. niio identidn<l:o d& 

impostora, b<lm p6da •o COil9idcra~ plenieoims, •• so 
sttendu a quo :10 nnlr:'o <lo <Jbefe do policia j 6. pO!QVS 
ta!Ilbem, nHm do mtuo, s ft\ d~s t"lltcl!lunllcü, embora 
>1Ea ~oumdc-a judiai.!llmonte, dos !ira. Jciir.l Lin~ d~ Al
bnqnorqno ~ Snlu~tia~o, ·o quom nJo quiz in~orrog3r a 
r~;;pclto; o ac se :~ttQn_cl.c s quo n!l. policlll admini~t~stiV!I 

se p101lecla sen~ aptlQ!'Bto IIOJ!l Umla ile jnUo, podendo 
e devendo G6rvir dei guia todaa qlllU1taa provu elulgão 
ao ·oouhecimom.~ da mcama p~üoia. · .. 

Nesta altura, Sr. presid~le, ueste 113~ e co~~. 
o qne c=ptia i policia &clmilllstrBiiivll da l'm~h;rba 
fue!! . 

E' !6ra <!c toda impuguaçgo ·que CliJllPrla~lha J'e
metto>..% os ntmltaclca <ltiS .aaa, jf, ·dm:.asiaiialllente ~· 
longnda~. pe.qnizas ~~ an:orieadea elo Ri'l-Gril:r.lclé do 
Norte. 

M"1>9, como precedeu o Sr. Dr. Rigu&i.ta Co•ta t · 
D'llqlre~u as pro~aa pltmas e 'P1B:lisalmBs da n<io idsn~ 

ti~de cia liil&lphabeta w~a~~itack, e aontin.uoli au& libra 
de iniquidades, de violenoi.ae e ae uanrpa?-O de att.ri-
bniçõ~ alheia•. · 

Em _n.m bello clla, Sr. presiàcnte, apt'é!lelltou-se, m- · 
dondo cte mildi~a, !l.a es~do~s c d.o h.ei..-inhoa, ezc. 
casA d~ Sr. (!õmllli!Adador .Alltonío de J...l'imquetqUe, 11 
intimou-lhe q1111 i:1, eo= o eorpo ci.e •na 21enl1o:ra • 
" ver •e e:l<lODl:ra..,a certos l<lgu>:as c:angmexes. q~e lha 
dizi!:o emtirelõl UO COl'pO dclh\ 9 da rlll>!ciCCII!3- • . · · 

Sr. preeidout.e, !~do, como fallo, ~a:::a esta ·ma.s
t!ada caman, e ~ toilos OB !iome::! de honra & cl.e 
brio, que ~bem &Yalill! o merito do pudor, o a CW!b 
virtude ca eSJ!O!Il qne foi cx:n6ad~ i 8!l9. pmte~ 0 
gntmlll, en :»;o e"""S''. d~mon•tr~~ os r~quintos d• le
v~coisõe e da loneura que encerra eote revoltante 1!1111 • 
mn"d~ da Sr. Dr. Rigucira Co&ta. (ipoiado:.) ' 

Os direi~~ c1&. ho~ e .Co brio es~ii.o o cima de ~dos 
os outros àireitoa; ~ fó a çhefe de pclici .. da Pr.:tahyba 

.. ignors que as I~ de um~ sociedade ci~iliuda o chn~ti: 
nliO ~~c:n M9sn~r jiwis na sau me:to~8ÇG. E'1'1U!lM 
anrucgo! ~ô sa conoe~e:u e!ll casos de cri:nea t;~Qtra •r 
honr&, em que as ol!endi!hl S6 schSI) oom o t1t:1 pudo 
.il l'e!l~hç~oabalacio;, am mflteria til;) m.clincl.ma~ qne ll a6 
llnnda iml'Õá ne<!ell!liua<le da prova em aon\~&rio, e ollu 
to p<::!>~ voluntA..-iamento "' trm ""amu. {.tpoi.,<loo.) 

Sr. pro!idoote, oe o ob.cf~ do policia !\nhllo (} díroito 
i!o .fou;or O !iDe ton~n,de,....atG·lO tUl.~ p,o.racotatraU
ger' ~Í'I'a fo~ Gt18 '7ÍOtil:la1 roendo-a C,e.p!r j)Or 16lUI 
mei:inho1, o rasgnnclo•lh6 ~c~o ~ ~Ollpu, 110 tanto 
foeGC ptEcUio, E que &COM btutr.l, S~. p~i<Wl~, nilo 
=ia ~na, indi~& n~a:~~o de Cltll ald.e~=~ ~o b~to-
4ltldos I (Apoindos.) · 

S.Uba. ?orém, A ~=ua quo &lndn d.m-;o uma elr
cnm•t!ln=, qWl parece inaoN;ii~'l'l!l, c.aa que üU'~
meute é s propf,.a reAlidade. 

O Sr. con:otnCnc'.a.dor Antolllo de Albvq"C.el'q'tie 1 llJ! 
affiictiTo trunao qna i\olabavA oobrs oUa, d•pob de pro~ 
p6r ao chde de polioi~ ~aolguar um termo - q,uo :ta 
.ilocl..rur;e s ~sil~~nol1 do tJ~es ~IStlllea, oomt~~eto t;,u~ 
dispenaasse tua :r.ull:ar do= tlú ig~~~:r.l:lloao t:u:~:v, 
proi>ú~ :~c;: q~: ~~~~fa,f.%," !~'!grl~rr$;:=: 
Apoi~.) E pond~o-llle ;:,ue a aoiC!Ilcla md>oa lUte 

Ctr. -pt1lobilo p&nl tolll Dcmelhult6 na!llC. 0 ~r. Dr. Ri
gllE.!tT. C~t:: I ns.d & IMI!D~ 'OU I 

E h ~~e:6., sen!!OfeK, hatiS~ilo palahcl PILI:'I tUtta · 
semelhaute reetUDo t Pala !nÍ+Ihfl. pe.rta Ot::lliil~o ,._,. 
noto do ohofo de poltcla ele lll)ll\ des~d&Çto immenaa. 
(Apoiadot.) 

Conita.I:g>l·ae-me o coração aw fign~ u angu.sti&s 
c s.flHoyues por qu~ pueârio p~~ODB tfio diguss ile ~-
~ito a d~ coD.Sidarsçiio. . . 

Snppocl:a-s~ enttatll!l.to Cjue exi&tiilo tilcs 5ig!Jlli!ll no 
corpo <!_s Sra._D. Jvf!Illl.!l'· t:s~~ 911e reruta-lon ~ O ~~e 

. pro,·~'V~n mms. c5 ligolfo~ mdtcnoa _qua dclle~ nod9.ri.HO 
na~cct, = b.ce ~ -ptovc. '{llellllo j5. então uhibidS oor.tra 
a idenn<lnile a.,_ cmbno~l:a t Poclliío eimt>lasmonte pto
TBJ: um ei~prioho i1a natnreza, como t~C5 onUt>s. 

O ~r- comme~~clacl.o~ e su~ cenhors, Sf, prcsiden!.o , 
nílo OODSI;Iltiriio, ni\o ;tl qui~atii.o aujoitllt, como m:a do 
seu deve:, :l tlio ~viltante oxilllle. 

E tU collJJeq,uen<rlll, o chefe do poliilia -pr<!nden-o~, o 
tomottan· on ~o digDo juiz mnnio!;:-al, o Sr. Dr. P~i.oato, 
parr. lhes formar onlpa por desobedientes. Di9t•a~at:l 
sobr~ disparate. 

E•~Ul'adoó iHze..~,sac3ud~-saj5. quo ostojtü.z mnniclplll 
é um dif;T'v mngiot-rsd~, q_no ollc lcls-.:on-~s cl.a prisão, 
como de via, vi• to $01" afiau.ç,.~cl o orime, qU<>!ldo mos !!lo 
l'ilnl, o qno ~fuJIIl jolgon impro~di>ntc o ptQcosao, CXlmc 
niio poolis dei::tar de o !a:o~. 
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Faria eu grata lnj111~a I. l.n\elllg~da ~ ffii!W!Í· 1 
.la'tell\ucliwrio qne me ouve 110 me prop11%eYe agora 

· • pro'IOr qu.; ~ • um iollUw niio 4 eosnmet~. 
m .an...,. de<ioeobediRaia.. . . . 

M11 ~· a caa:uor& que pax'llu ahi o -"esllllmdo e 
.'riol611<01 do '!ingatioo chda <lo oolici~ f 

Jli c•lcula•a o St. D~. Riguoor& Costa, pelo multado 
ilo pf''jl<nO ae Adtiaua, ~ • inde[>G!!.dll!lci8 • reot!d&o 

· do jlliz municipal; e por prennçlo , pua em oDJO 
Deohum ~llint de tomar Ullltl •iogQbQa contra nea vic
tü=s, ou:UI.dau !im officlll de i !U!tiÇ& com t::n manda~o 
de ~.slo, pa.m no cc;;a, !ocl.l <le. p~eve~, da~ o Sr. com
mandador .AAtonio .ls Albuquerque po•w 81!1 libe!-Jaà&, 
"rneltinb.o o pt'llnder l aaa or<Wm, tmtio jl. nito por~ 
·o~cL,, mas oomo üulici>ldo elll tent1.t!va clt! Jilhici· 
dío. · · 

E' cllilici! de acreiitu·&a ; mas !oi o quo real e e!fee-
t.ivam:nt4 ~ocntr.catt. · 

·J>t fõnna, Sr. presielmte, (\U8 o ecmmcdad.Gr Âlllo· 
nio· d, Albuquerqa.c, ((118 a~ aqcdlc·moal41ltoasti•cr& · 
&olto,o.&eopniaclaa }'ri.;o., oo:n a eiil.ade p<lt' m~og&ro, 
· puocu a aer c!Tec;inmanta pt'Ho e =lhido n prW.O 
ooano c:rÍIIlilloso ele mot tl>, <:•>:r.!) 'lilhlcida, ~o po<'l,n~ 
oppõ.:·ao:lqc~ !I)Ssc igaominiada s1:.a llUllh~, e uü11 t<ml 
<!o roffru a cc!ltia~:Sçiio d«tu::a inj~ncço. e 1iclcc.ir. por 
~do illi~ a:~cnioipsl. 

E n~te a oaaan q110, a ~:o d? Sr. GOIZl:::tB!.ea~or 
Anto:>io ~o Albuq:ter'lue nenht>aa pron , nenbnm 
lndiclo, ce.a.hu:na •~:>pei:., nenhuio· boo:~ hl.vi" q.:te " 
c!c»a& 001l10 comprou:ettiao no im~io "teDil:eto de 
• .,. fill111. ·A propria ocppo•t.a 'pro .... d» declnraçllca <111 
r""ccila44 ntwe. o · ~=\")U• nem· o ·c:om~I'1lbcnd•n, o 
11111:11 e:; po!filel) ~.alo COillo d~pow qllB &aâ. ffih• rnsou 
amua eu. 'tOlltacle, rap~ds, o Sr. cocunendndor ~ 
1x:aia teve rel ~.~ •)IT.Il oUA, nGm coat ~~:I genro, em cnja 
e11e~ e!!a fallooen. · · ·· 
. Sc.cl:area, q\lect póde c•to.r Aeg-...ro ca:n autorid<Ldaa 
dos~.<> r:llé! 

Bom sei quo a cclpa n;o 6 ae..t:.o ou cl.~uelw BCto· 
rida.ies; a eulpaéptillcíp>llm.ente da mi e.:nc~}nri· 
clioa, quo lhes d.\ a oocola da oulorí4a<if {orll, au\Onun
do P cnd~IWdo :odoto. abuoo• e T'..lllecoiu c 1.tteatad~s 
de ~.a cueoe:n parti an•~W .r. fo.ta1 delllilla~ da 
eaa teita. .. .. . .. · · · · · · · 
. Sr. J)fOO~tG, carecia do faliu <los pi'Ooe&SOi r.ooca• 
11orio• oom q;;e ocl:efedopolioia ·tern co;npliofodo·cad:t 
•a:.: U1Aia e ctcmiAado •• ~nu aortrif-!a~ policiaca; 
maa ji tcllho &bun<lo~ ·mab da.r&Cllllcia da cam:va. 

· (Nlóo ~pciG<Ior.) · · 
D~ &J?:mM qc.e o Sr. ·Dr. ·Rlsa.oi:a Co.ta., l!tlllti.oen 

o te:t8:1~ balo!o o faho em qiÍe pisa, e obsan&~~do a 
falt4 <!e t'C'OU~ no,.legillc!ade o kS"to de aua ma:cba. 
e!ÍOI"\Iói•M por dar illcmnen~ 11 quaetqusr iuidec.IOÍ 
ralati•oa A r"'ucitc:la , nil>4 O'J mtW. hlv4:011i.=ei& o 
•i<i.loll!•1 a ,., De •~lm:--Hhtde e anl::eitem 1 opliíiio, 
a~~pptbdo ou Olloo:.;ido dt)\'llrte a· fa!" de proraa qQC 
0~1· . 

Al:ra.t&do J:'Ol" e~ta DllOSIIidaé!o, Sr. t'IWídsnto, tom 
ec.gmd.ooado a:im!ll onda n!o ha Milito sccide.iltes illllo• 
oe~~taa e triviace, c até eob pr:~\ex\os inuirameot.l fan
tutioca. Foi ~aim qne o cbtfe de -pOlkin 'Pflltendau lnc
tr.urar um proce.s;o poln imagitt'l.fÍ!l tom~àa~,.i força, de 
11111 sno.t~da<lo da ~o do eb~l'ivüo d.o fllilll. Jfoi t-tnl:em 

. 6SS!m que tanton p.OC,asar !!In pol.-~c homom cnO<ntia· 
cio ~e, O quo mtcve J>!~!O ~ WOO!llUl'l:::lÍCBVO\ alg:ms 
dillS, )Alr eapposta te.o.tativa d6 mo!te ooutTa n rwuci
~1144, no qnal pr~ceeeo esteve em I'ÍI\CO elo eer .onvolvid~ o 

.:roepeitave~ Sf. cajiÍ~m()r José ·!"ranoiaoo d e Alba
qll!l"qao MIU"IU1hi4o. 

E ultÚJlll'DlCnt.l novo e i!ljlls~ifica'iel ptOCil!IIG de ÚID~ 
til\lu ào :n~e ot>ntr11 o ~•:tuciln.W oo~ iler•in<io do 
pNl:elt:.to pa"' 11mo troria da ,-a1tnç~l5·injuot!;, que não 
ieliro I. OSII& por~uo l1io doro alongar mais o mo~ dh-
ouno. 

Sçn\ ~chz:isabel, serê. tolaawl, Sr. prtsidonte, quo I) 
cl;~e do policia ds Parahyba do Nortu, sem tar ·!lohll'clà 
uma bé> testt'll)achli lle<!llCt qtte jnro ao sou palad.v, 
que aliSo varo que a r#•wct;:J4o 0 apropria D. Mari~ Uu:. 
blll.\a.o, ao passo qn9 mllit&s ou \na ai!U':nüo o contTari') 
oom _plena sagutlli!ÇS, contillue por tompo indefinido o 
íllinútaclo oung tam~ttta!tlll o iuoamt>Otautss tuati&"'· 
v* oom~dllt 1m , ou B :tneua ! · 

· Sr: Fteaidante, ., prot!edin!.!!nto cluaé ehe.l• de toliolit 
m- a mais skin attellçiio ào governo, e:z: OIIJ& mo·. 
nJidnae o j1111tiça eu muito co11ti0. 

.Nio.! admi · ·,i.,cl., não é tolcra"rtl, qoe o Sr. Dr. l!i· 
gueira Costa, .. BGU. bd-pi'IWl• e por acu alto oaprlCibo; 

· p!!rpetua na Parahyba um ptoe88ao qne pel'tl!:loa ac Rio· . 
Grauda do. N'·,rt<>, oncia OG f11otos a averiguu !erlão 

· faeilm~nte po&~Gs • to~as !U l112:~s e co111. c maiOT bro~ 
Viàade. N~m " olt3tinação dQ Sr. De.· Rlgnaira Costa 
em ver ae descohra provM qua ni<o exiotsm, nem podm~ 
t::ri.•tir: !:IIm • ooa Mll:& d~ confi11nçe, ·~ pGr 'T&nturl: 
·ba, z,a capitciclde e mor:>l!<laO.a o rcctíaio da policie. do · 
Rio-Gr0o11:lo, . ~a•ti6oa • retmçio ind3bit:a e In compe· 
teutQ deu~ ~0"'10110 em Dnss m~01, 1'1>t~n~ qu~ ~enl. 
prejuoiicado e c.Jntioll~ • prej ttdicar gra~03 illtere&ae. d!õ 
justiça e das p1U1:es. {.Apoia<L:>•.) · · : 

Sr •. p:;,aidente, antes de tertlli:J.ar o 'lll~ diiOll~O d~;o 
àizer, com a franquez& qll.;~ li!e c.o;r.tetetifa, qne ~ lllC • 
l"l!...~or dB c~nsn:s. o pr.:•idente da Pouhybs d" None, 
·P•la · inaeoçi"w "m qno :111 tem con=•·•<io em pr...ença dt! 
tod03 9"'1:5 de•m~nd<>s polieius :.:!mi.Uo~rativoa elo 
chefe de policí:L · 

Valo m aita >ympal.hia "" prssidenu d• Pau hyl>a ; 
rcas u!W é ra:foo <lo iw.pedir-roe d~ aptooiat ooua ac:os 
C<'mo fc.nccio:>1ltio publioo. 

Pertenço ~~~ 'ilamcro <isqael.ir.a que mala ~lio n indo· 
~ndea.cía do p3:i•: ;uc!iciatio,que mai• Jiwa lho q~ 
1'1!1" ll acciio, o Clln!!>'<hondo q~:.ant s. circ:u:":le~o deva 
ttt um del~gndo <iÕ poàar executivo em !D.p:(!tir· ae em 
.nn• .. :.,. i :-:.1111 '" o cl:.ê!d df poli~-ic -a .. Pu>ihyua , ;>e loto 
f•cto• qll~ dci:oco oxpendidoa, :t>io i.noorrea em c~~ao ela 
ruapen>io·, ~cbo milllcr quo . 80 IitoqUC da lcl a _... · 
pectiva &atorl.açi:o conforidu acs pruidentea G5 v.o-·: 
viucia.- . .. • 

. . Conaluo, Sr. prcsidell.to, cle:l:u-and<:> qt!~ eu, com .todos 
· ~ Brnileirc•, qae n&o n'cmas cem a mi:n nas .anta• 

lte!lll ofiiciaca, e que e6 o qlle q!leremo• e o oom qno UO:!l 
c~ate:~ten:.~s ó <;l!O a~jila guanlid<>" DO!!S4S dtr&itos, 
re.p~iteda J:O<;RA henM\ e DOes& dignidatle, fU8m OI ar• 
d.Jn~eo ft>to• t>aN 'lu~ tcah11 ~In, " ..aaba para •ompro o 
macilir. .... uoo· e núnoao >y.tems <lu se 'buaou talvR~I.o 
!óra do& caminho~ ~ recaraos :cgu) e conttituc!onlc!, 
(M"ilo b•m : muica etm; •nuüo ~rm.) 

(0 orador Ô C?mpn,,;iodo por tr.u a.migc1.} 
Yem: é :nou, ~ lido; llpQindo, o ootrB · em d!IOUI· 

,ilo, o acguil'.w a.Hitam!I:IIO no req:~erim~nto w, sr. · 
Be:cm1 CaTIIlCIIllti; ·.srreC8lltsdo 111.· seaale de Me J~:lh; 
dll!tol nnno: . .. 

< Faço q11o." ai~cn du informo~ pscllau pelo nóbro 
~ctlldo do Rio-Grmdo dó N:nu; •enblto tal!1bem oo
pitt 'dos ·prtl<)9!11oo, .P~inoi~ ~ >'e:>t-r!ót, falto. pelo 
&c:luu cllllfa d~ po!iOJa daParchyC. do Norto ÀOG!Il& ita 
ruuoci!<Jà> ·o !ao:os ,. ~ta -.clatl'fO!'.- Silt!i"' tom. o 
Acl:.ed~,so na e1.l11. i=~i~ta o Sr. Zt.lla:iAa d~ 

G6e3 o Vu:oncd ll!s, dopr.t!Ul.o el<;to pele. }'lo~uoia do 
P~m:t, ó illtrod~tc\0 no s~ilo ocm • • tor.nill~du do 
tit;~. pru~ jCl'lo!Deuto, o tema •ue!lto. 

o s • . r JU:ILIICR!'E;-' o Sr. Vhiato tetl G pa latrA' 
o· s ... S.<.LA'I'IIri:r. (pela orcl.am.):...:...Eu creio 'qna a e&sG 

vo'tou :ugeuclo. uui~ru=ta paro. o n~bt1l doputc.do o pro· 
&\11\tllr o .ae"J;. rcquerh:lll'llto, t!~•• nbo p.ra que a.iü"!'WJ• 
aiio deste tsquatim.mto oou~:~ue coan ptoo!orenou; 11. de 
outros. · 

Os ... V intATo:- ~;atouua trihtin!., o peço ao 11ol>ra 
i!owtsdo quo i&l.iro ouo,s zoclnmn<;Q&• · · 

O S~t . S.u . .t.TBIE~:- Bnm o requerimonto e o brc ne
gocio• àl! Min"" om dillcussiío, a ma pnraoo que 11 nr • 
gtnoia foi 16ml.\ll.le para o nob~e deputado que n,caba de 
fllllar apreslillltat o l!ell requerimento. . 

O Sil.. Vnu.t.To: -Eu !!li qna pedi n "Drgencic, e ol!A 
era 110 seutido de apresentar-se e ttit!outit-eo G t e:jntti· 
:centa. 

O .Sa. P~eiDEm.a cliz qua ~awbew· ent tnde qne f.:l 
z:e,ca senlido·qne ~ votou a urge11oi'l· · 

O s ... '\t.Lrh\to :-P~ a p•lA<"ro. pnra njmscotsr 
am additi~o :>o roqut'lrlmgnto em dioouuii.o : !\11~~•, po· 
rlo:n1 Jo ~:-áb:: <l'! nomnnpto di•&uo, !'ortO·m.o o de•cr do 
dJ<er f"JDCIIU pslii\'COS e.;n dcfol&& C.O lllDgtaU'IIc!o ((CO 
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lll!r98 bo]e de Dhefá <le policia 1111 prol'incia da. P:ua~ 
bybs. 

·Em t~do o qUe digse o hOIU'IIclo clllputailo p_ela pro
'rincil\ ci~ MiliM-Ger~~e.~~ enxerg11ei aõmentll zalo aems-· 
siad:~ e mll]. entendido da pane d~a aut.c.ri<!&de, ~ue 
p:...-ooo exae&~ivemsute tnlu.~lada no OU'Illprunes>to· da 
- <leoen.o de chefe ao palioi& per um:. idéa falu., e 
iixa, qile iafolizm~nt~ oa Bo!Onhoreau do ms.giatndo : 
(l hoiiiSdo e hone&to aempm t<lm elle sido em t<;dQ, o~ 
lug4re9 que tomi ~enido- Lo~ado pulo o~ si vo zs!o de · 
cfea(!()bri!- e w~dsc!e, ca:nmlriten ~xcesac&; devemo:; lae · 
timer 11 EXi9tencill. do to.es ex<:es5<ls, mss totaar b= 
alara a h~MJ~tida.de do n:>agistraà.o, q~ ali~1 por nou 
~mporiArnento s6monte moatr& !.<!r e"' 'liot.r. o d•JU:O
brl:nl'!'to da vcrclRd.e, a e:xc.~t.n. cllitribni',lio da jn.ni~.a. · 
(Apói®.>•.) 
Agora~<> a tr~>tar d~ fc!iilam9nta~ o meu aiHh\vo. 
E"" =a da» &<:!"'Õ"' do&e!lado llm di&ti!loto membro 

a:aqnel!a asa, di.&a"tindJ 11 lei cio <:>rçamento, ooonpoil· 
116 C<Jm wgll.Ilo maght~ú\ob da Illitilia pro~iuci~, e ~ol
ton lllg.~.was prvfc~içõC1! a r~•l'õito dlllle• qne po~&m 
prajudios-lo& niio õündo l-;lm àdhúMa e oontestall&S. 

E' ~~rdnd~ qu$ 0' t!'a~u com o ca.•·B1beil'i~mo a (!('r• 
~:.· pTOpr;. do •~a canc\er: nod.., di•~• qtl• co:::.pr-.:
mu:,.ri õ< hoo.n d•••es ma~tro.dc•; t~d.o.'lio. d<U~ ex
proa•õ•• q ne ~o!tQu, bc•:!nado •na opini~, do p&dido qne 
tiz ao h~nndo míoíitro d~ justiça, pcdia·so tirar algnm 
DJOti<"o qae \ic~aaptlr om dtwidn "'iCJpKt;:\~lidr..de do•Wl 
mtp;Utra<io! és ptovlnciA do Itforo.::.llào, no exerclcio i!c 
~uu flllloç~e'. 

Ho;i~i per nl~ tel:l?" €m trs-~er G!lllo di.!Qil$Sil:o 
pai'>\ aqni, más o mrn !Ulimo oor:~ooaell·Be a6.nat q11s, .. 
~Mdo. en nm dos t::legio~odoa nm·.tosol.oo pelo ho:>ndo 
membro 'cio oen11o~o, n~o podia fartar-mo 010 d:~ do 
toc-a~ neste ;~tgoe\o ne•tt~, ea~<~~o, oncl& tellho uma ~dilia. 

Bntr~~o:~<!o tio tr•balho <lo raopandor a~ nobre a<;~ua
dor c;u1:1pro "rl:~aipúr por n~ fn(l"'.D politiOXJ 'IIlO se det: 
na :~rainha proric.IIÍa, d011de o e origia~u o iatideate q no 
m~ traz i. tribt<n!l, s pan s~ peder pcm!1m o qao tenho 
s dft{l!' aobro araat\lna. · · 

Fon=uodo tl!n p~:rlido DI!. ptovinois ao Maratlltiio 
(o pettido c!:~ li~). o!l\ t1m dia uunit~·•e ca membrll!) 
IJII>t•prot;nwGa~• <lcelt partido, o <iecidirllo 'l'M dcn~c 
Domear po.,..d(roct<)re& do ttlt'OmO por~ido on pnra o ocn
tclbo cl.iteotor quo eUe• a=rduõio er.u ~ mic:J., qu' 
W:lho t-l~DIIU c! e dlrlg\r -m~ !l. Y. Ex. e â oM,. fro&ente
mate, ao& Sr~- cot!Belbeiro Furt~tio a d9~=barg~dor 
Jo~ ·PJ\ulo do 11111'llnd&. · 

E•e• d<!<li5no to1:1 ~li.& n~ ronnii!o C.~ pnrUdo nilo n~~ 
foi fl0mti>11uicad• fcrmall:lcnt~, o •• !ol\l.as polltic~~o~ 
à~riio n>~llcJa drll•. E~te.allcmo. ~ae niio llCs pe•ava o 
dov~ da l'llieltar a honra qna se nos _IuiR, de ;:n.tiear 
qua.lq qer acto d~ no• a~ part~ qne pu:tme ent.tnael CO::l 

~-_!!a!....dll~ds~o dt\ ralllliiio ~u 1\o~emllléa d•qudl~ piLl'tido : ~ 
'.>!ltnpto co,ifeiõii\' '·qpr-nouss~éil~,-D~"aa._prl!lnlp~Q.~-
(6 nlngnJm l!Oo pôdn l'I'Qhi<.ír dll oo ter, dQ os proldutr) 
•e iAaliunviio em fll~~: ®mesmo partido qait 110a d:l\'11. 
tal ~>rc:>~a c!~ confi•nça-

E!ro. = AO~ tj)d!l iilc1epoD.<icnte de no~u vou\'d~; 
nilo thlh~~o~ ~ido porl.ic!pa9no !or~~~ dollo; julgamo& 
QUe Dada na9 obrigava 10 proe<~l!imo:lto o,ne tlre&s~ com 
eile l'.~aQiio. K t~nl? maio q ;~c o llomo~çM 1!1'11 toda 
hcn(l."ifi~ o ~em conle<;.n~u~ln. ll::atretsnt~, eeohoX'llt, 
comp:rehodo-so '\U9 nÍI lot~ do~ parthlt~s niio pod.;iõ 
pa•oar do;apcrcebidll es~a l'<Minçiio c!o p~~tido <l~ !igs 
progrcssinta do Mn~anhr.o. D'"'ri tiron uma f·.lh11 im
}'l'O!Po. 11D:j:aella oidad.~, G onde tem pobre e limitada 
cireolaç~o (O Ccr"•"'"dorj, u:otivo para· fo>m~r =a 
l!l.;rlina ;:;om qac 8Ca>Fo orz:on <l& DllDl{JXC3 que ~ahlr!io 
d<l an& tyJ?Ogtepbia-

.A. motm~ é ovn ;~bi1l& no~ 6eg'lin~ tel'l!lo&: 

-c .MDF1JL\,. 

c .!.o go•tmo lmJ;(rie>l. 

• Ped!mcs a Stut Mnga;tnde o Itll~rsilor qne, a 'OOm 
do oerviço pnblí~o a ela "dntinis~t:tçiio <i~ jn.stíçn da 

. poovinci~ dQ !iiDr:t!lb.llc, ~o digna d.r a& neoeMIItiBe t-ro· 
vídon~i~W paru qu.e deQGppazeÇo d'onttc uós o ~~gziinto 
t:cande>1o, qno tO lê no p~riodico Coafir:to 11· ll de 8 do 
m JZ de Fav~rcixo. · 

. .; 

; e'fo;HD "elcitos\nekbrosào ·oo~o.'cii~r Jc pBr: 
c tido da ligo. quQ tem de ruccionar OI· Srt. doaem.., 
c bargnciar J oão Patllo à e Miranda, prdidellt.1; Viris1.:1 
• S&IJ.d<Ura Douto , jui.z de dirai~o da. l' v..:a trllne 
< ciQsta eapitd' Franoítco J~ Fnrtado, juiz i!e dlntito 
c 011~ci.nl do cammeTcio; lbymundo Au)lu•to ele· st., 
c &eoretario da reparliçiio de Jl(lli<lia; e Otltros. 

c Para me:xo brt>P aa <~ommi.a•iio CGhtrr.l, OI Sra. Joio 
c ~à! o Dias Vitüra; Gentil Homem cie Aliill!ida .Brsgs, 
c jlli% ·municipal Q comarcs de G!lÜJ:Wielt; c:: Jaté 
c C•~laa P~reim da Ctllti'Q, etr.p:re~:Lào W. thnon:rllri~ 
c geral. ••• ,. 
V~ a cntnara quo àa m;, fa<rto ao· llWU'lll& OOJlSII • 

qll~ci.a, qn.e :não partia dga m~sirados '!Ue nlio go• 
Zl'l'l1cl da~ boGa gnças de&sa gazeta, tirUio 1&1111 1'<!<liu:
tclt'es, at:ttmeutautlo-lli9, engeriJ.lld{>-l.h~ a& pt<?p:ll'Çóeit, 
mat<ma gt'Osstt, ca!eulada o agi:.O.ea. pan !azar b~rul~o 
oo loDgs. Na Olipi~sl d& pru>ind!!. do Ma.tatlh!io, ond!t 
é JIC!ll:<) liti.ll e ~=tusda. 01 g.uoto, pasoon da&&pe~bida 
t1 """fi"", e po>ucr,s ciorio fé do!U.. 

Esta !olb•, qno ::><> M~m~lohio t4!Jl o titn1o de CoA.!~<>· 
Jor como di~oo, e qWl to"OOaria outr<> titlllo se ~tiveo&~J 
no p<'<ler " pRrr.idQ lihttol, aGaeatau ter f>Cililtd? lilll& 
prouioea .!7li>:$ p:>m e~plo~ar, pa bli~endo • cil)<)â!iv do 
ps:'tido eobro :aos~o~ llOillCIJ. 

O bo"r~d~ ~Jmbro d? sen~do "tJ.t!~m me refiro (o Sr. 
mcc::~e qe Jeqnitinhcr.ha) is:nor~do qatun siic 08 ,..,.. 
ciae~res àm~n. falbt1., parq,na n~o c! d•qM!Io. pt"'ViMig, 
<le.conbee..ndo intei•=ento a i:Dportancil\ o,ne oilla ll:la
roce t:.• ciciod~ ~ude ó ilX>ptean, !IISSent~u àa fuet- p~:.
l>l.ico no ~llAao e'•e facto, "coc;a=Jlnndo n ::Jl~a.Jl" f<J· 
lha n" clll3Ai5c.açio que c.~:e !..:. . . 

~ito totnani o tt~Ds.lbo elo lJl<)Dttat OOi:l a.r~mentn 
da C&.6~ qruJ eas~ folha nio d,va moreCill' coneelt~ al~;:~m 
!lO paiz ; !imi:o -.-co e l~r i. e""' ara ntaa í'(<J.IICil• ?arlob 
do am11. pablius.çiio fcit~ fC.t nm periodioo à~ p.ro'l'illci;& 
dn Mua.nb;;.o. iuteir~r:ullltn inde~dsn~ do pat\idoa, 
Iln>B folhl\ official o .imparuial., o P..blicatk.r Ma•an.'wut, 
Por oeur.lcit!lr" s~.QOD.he..-"" a Ullpor..a~i" <j,ll& H d.,TO 
C.t.r J. folha q11e nnne& 8~1>h011 tm BU& 'lid• SOU.r da 
ht>ntao d<> oer 11da U<' o.ell&d.o. 

Fa!lando a re~,.eçiio cio.;ao jcnuõl do• redacto:el do 
Coiii<M•dor, diz o s&guinte clll ~=u D- llJS dt 18 do 
Jnnho do ootret:.te, e tratando da~ clifiionldtdes oom c;,M 
In toa o ex-pNe!decte Primo de 6gui.ar : 

c Mss <;IliUll [oi Cj_,:e Cl'CO'tl auu difllcmlda.!u ao 
.s~. Pri"'o t'• ·Agniu 1 Qao g<Jn\o .,.. q!!G o cttoa.,..., o 
aoo~elila~c., a q_ael!lllia in6ueocis. ~ero'.a 1105 negooios 
ds proYincia ? . 

c N~~ ~ preo!~a apollta-la, po:q_ue ~OR 111bem qnstl1 
e..oa. Portn,to, se na ~rto 11M •~ ignora o• DOlllt'l d.:>a 
lndioid11o-, áM a t.itnlo d~ am!I!O• • defwo""' do Sr. 

.l!ri!1lc da Âguiar c embr.Uh1o 1u1s dll!laulà:ld~ 'i!IS 
torn~r.<o naoeuan>llll!11niemift...,. oH»a~-,'j~ 
(l-o.~ iej~ o p~a;~ident4 'i"~ Ih'"". oá 'l'e"bs,ha ile v-.r p~vc
::i.i& p.~ltl n&o H deinr illlldir ~· hQllle»~, gue, ib· 
gl:~:da•!l& P.llllgos <\.o Sr. Pt!.~:~o d~ .1\gnil!.f, 10 i'~l!r~ 
SJ~Ii>iue~ c• (10111 c.prlr.hM o 'vi:lgailÇI&It o ptttie!!..'l" oom 
a atl~ticl.aà.a da n~idct.ei1\ todll9 at fllllid;de~ e aotoe 
Ít"tegu!Jirc~ qt<e, iet&t•das nol selo de. = do• :5ro. 
dtputrulos, tiio gmnde ll<lllJJII~u onodr~o. 

c &lj a, pO:tanl<>, micisuo. da !n.~ti9:11o Q Sr. F11r~do. 
on o Sr. S~yão Lo:,~to oa o Sr. Eazeb10, l'OdomCII di:tr 
quo cerl!l gont<l 11qui ha_ de oa3tl\r a :ell&•ar. o l"Jde;io 
qc~ teve, o quo croou t:lllõos Oillbil."&Ç>~! ã !D'O<u:iCJ-. . 
- c Niin ~uido alg<tll!II qu~ só po~ onchcr a. 00..--a coiil " 
pd~vra -ool!servaàor-pód9 ml!l'ecl&' 11 aCWilç~ d!:' g?~ 
vemo imper1al, J?Otque este sabe q~e b~ ztltuws mcii· 
viduos q_ue !ó se 1\~ob>~tiia oom O!bo notnet'm'>l. dianuça. 

· ~tn o qae r\lulmenta siio,ioto é, V(lrd~~~iros _PUMc!lis~, 
qua que>em forç~ o 1:11 .. mo g.?••~IlO ltn~nt>l~t~:omeu 
pe!soas qn~~cob.!i-0. aervir lhe~ ~a instmtnll1\~' cl:tamlll!do 
,}~ ro·~cii:Í<I!l o• It:li:U.t\"OJI dll CONS 'l_na:>da llE.I) lhe• oa~S
fUetn ~ von~~de! Gcato de• ta urd~.w :.iio >! oo.ll•L>rrl<· 
dora, é re•olnoionQria. · . 

c .E na vcrdsdo, q go go'i'Ol'llo sorio & l!oJ;es;o, :1<1)& 
ello lib~ro.l on wnsarv~d.o~, poder! dQt illlpor!'Goia a 
pe~= que niio roctliio. &l\W o~ ~oto& OB lllt\l81';),1'1'1)
"'•d.oo, como sej~ o da inV\.'Ilt~ cnlwnDillll, o aí!ittna-las 
om noto& j u&l~e• Q aolem.11o. 1 o &1%1 jorn•ro '!ll6 C!Clll• 
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m !_ TOl'lla!Dc:s a dizer quo geute que anbn proeede 
Diio--p6da llllnC4 tu inBaencia aob qlUilqt<er gG'Iemo 
h!l!lo"" e ierio, qrullquer quo llfja o J.Aão politieo a qUII 
)ierl;ulçt, porque em t.)doe os pu\ic!os hll b.o::~ena hon
·raao,, !Dcop&U!I da pntiear a 1Dinima tta&CSllcla, a "no 
1e moltiio co.;tn tud.o quanto é dcnegrado e erimin~so. 

Vivendo torpe \i.d~~o da C!l!amniu e dilfamaç~ea oo!!.tla 
tudo o que 1ui de mua·nopeitC:•el Da ptO<rincia, fal
tiUldO :!. 'n!!<iade oom de;smban~ d~al, t= 
cahido em dts:IZ'~ito CfSO pariO<lioo~ l!: oom dGr pn.blt:>O 
8!1""' :.b-ase• da ill:pteDJI& em llli!lba pr:ov!noia; · e D!!o o 
fariA te J>i.ofo•~ a i3KI arraatado. Taivu et::t ~aura, 
a ~~ da opilliio publiea, slci.DC() mod~ o 
llroctdimcmto dellses qne, . poseuidoa da p~ dO mo-t 
inen:o, sacnif\~lhe o futuro w idW, e prinoipios 
que defenilr.m. 

O nolm:l ~.-. portl.m, illudiao em ma boa !õ, 
.romo en~io, e \enhc :ax3es ~ c:er, deaen•oltendo 
:alo wo bG!n &ml>llco, como CGA=a, enxergou . parig~~ 
no. posiçi:o 'l"e julgou ci.llicids d~ :LD•~a ps.rh, aocita, 
o axu:~>ick por :ata, ctWI aoiiiOil lllligla~io<IC:I. Não 11011 
CClll:l.!cleU COtag61ll e ~OrÇ& ~a pata ~\'tU' t:l dll~te$ 
de jalg&doxes da!Dihltncia dal i:r!plW!óel ~liti;:;a~. Pa· 
reca·mo que o n~ p~cl.o dovis t:anqnlllisa-~ (di· 
tigúld.,.lt cí = .. ). 

Sonbcrca, e-:1 unho :-a~lc!$de de do~ixAr be111 olmr"' 
o c:tilmins.da osta m~~bll'ill, o~ por i~ao qcc c:n hc111 tiQ 
aditlntac!a stõ'I!YO·~il c OO.."'lpo: a • ttcnção dA <:amua.. 
Pro:~Nttll_ lliio_os:e.:dcl--te~~ mlõit.c;_!l = el!a o -r.1ro. 

O Sn: M.'a"át FR.i.Jfcroc~ :-N6a· o llli:amos o..:v'.na~ 
· oom muito pr_ii.Xot• (.tpoiit<!oJ.) 

0 Sa. Vrau.ro :-A.~eço ~ atteli.ção 'iUO me pres-
. tão. Esta n!goeio Cl'llcnde ommgo a com ttt!S distinctoa 

il.llligo~ m(;U:I quo •e achíõc aa..enteo; e foi tf:ltaclo :.o 
· .. 11ado por un: d011 P!U.S w:ús iU-:Illtrllcc~ Ilmnb:>lt ; ó 
miaiM poüs que n1:11ta C6mlU'ô\ ou lhe <1~ &! OXJ>iie.~çúl!S 
q~e oareeeu exi;ir. 

0 UOb~ ~oonde, lez:no IIO !ella.do :1 mDfi114 des~a 
!1llba, !u .., !egui:ntlls obaer;açúe:~ : 
~O Sr. "úcor.dl dtlfq\lilint.<wq.,;J.llàoliae•to~oh~, 

ebtoge11do a<r ::u~mo àl) nobre eeaedor pelo Mat'llnhiQ 
onVio a S. Ex. -üur: c Co:n o 'l~" mlll~ me hQnro. » 
O z:obM &!~:n:l~r ·tem ruão; I! h~m= poliUoo, quar 
ditigir o sau part.idCJ, =~ p~nl.u~ }),.;~n collo<l>ldo; :~ãoó 
d~bsrgadcr, ::eru jlli~ à.e dkei:o ou !!lt!lli_cijlal, n•m 
m>;pr~~do ào tbHOuraria ou do _poli~, porw~~nt'l p6~e 

· hollP&r-to de \er ai do ~colhido. 
c Dada Nta I!Xj>licacilo "o 11ob::t 54lll&det,-did. oue· o 

fim qu3 o or.a<iu kiD em Tis~ás estli QOil!lexo oôm a 
ordem. publiea · · _ _ . 

c O Sr. Dia-1 Tmro : -A noro~ç~ <!e>stBl:lliSistra
clOll para~ i ~ta d~ liga ~ ntt!ll gusntia de otd3:n 
publloa. 1:: porq':le &~c msgiBtrndos niio ~eríio o direi· 
to de ]ate~vir nes n!goei(ljl polltiooa de t:ro, p&i::. . 

· · < 9 Sr. llilwt . .h do ;,..,.,;e;~~o•IIQ &e1 Atttrdiie-.;: 
à.o ouve dt.:er q11c a = jtili: ~ lleUo ter membro nlill· 
1&~>:0 o ellefe de qualquer p.:tido. Qa.o !mpt;l'cialidt.tia 
ee pOik ~tu de um mag'atnoão auu 88 pli3 A \e!tll d& 
put\idoet .Nllo h" um &õ eaorlptor qiie :Uio reptOH ~lts• 
m:mte ~elll9lltl! oocmdalo. 

< ()Sr. IJ, 1!ano.l conlllata o abaoltltt) d~ p!opcs!ção. 
c O Sr. Viloon<k doltçuilillhonho níio se.oonlen~ com 

•• i1o oon~nçüo· ; C<tllVÍCA o nobro scna~or l'llttl qaa apr.:~
anute ~ to.,tos dos autore3 quo tolalão tcl_ pza\ica • . 

· . .... O Sr. D. Man<>•l :-Appe!l.o psrao Sr.Qc::iro: Coa.-
tinho. · · ·· 

c O Sr. l"i•corw.lio d4 Jtq,:iliÍI.\O:Íha lt18ls~ om ~-:Ín o 
nobre senador ~rs~ oa to:..tos dos nutorcs que duiendllli! 
a ~ua dou~rinn. 

c O Sr. D.ll!11nocl :-Basti\YO. lllllndu bnocar cs An· 
t~ae.• em que ~t:;., di3ÇQt,o• me11•· 

c O Sr. Vitcon:!e de Jtquilillhoflht~:-Emqurmto ~opcs 
textoe niio foro!II "P:e<;,nu:ios, h~ àe •ustentar Ç.M a 
du:al:rin11. ~<tê o ors.à•>r estn~loc~ll _é o. u:1ioa adoptndn o 
sego.! da per todos oa ~utores 'lU e ~~ oc<:!lpiio Wõ'Q e9tl\8 
rnatariaa. 

c Diuo-ao que o megistrsao tem o dl~e perteu· 
o~r a partidos pol!tlcoe. O ordor neg~ abso!Ut!\mmna 
c.-ta proi'O&iç!o, e proclnll'a_s cont:ari~ SootnQ~i~tted~ 
t.Jm 11mbiçõas pohtic~e, nos!ldone l>l carrearo., eniio dôo 
tsc.<~ndalo ·do tollllU' pRrto .t:~s lutns de psrt.ld1>. 

J 
I 
1 

c O Sr; D. !CaftOf~: - !"'Jil8111tU llllgi&t!ado, & c1e
cluo que h ei de t~r pane u politica, quer que~ 
quer -r.ão queirl!o. . . · · 
~O Sr. Sil"tira t~a · Ho1111:- E o go9amC ulo flli 

romoçõea llOP moti90G politioot I 
c O Sr.· •i••onde d• Jcquil inhon/>G onvio ao uo\:re 11-

llllcor ~1o MaranhSo, ha pouco, quo vs uomet denea 
magietradoa, no <lireetorio dA liga, era um. garantia · 
do ordom. C:~m iMo uda tezn o orador, quo nà'> anlra, 
nem quet eutrar ;.,o mod? oomo procedem es- ll:II§Íll· 
!,radoe ; mM, 6001 eu.trl.r net80 cnmo, diri todavia que 
elles !&~em erro gra•i83imo, cro ~u.a ~o r. ~de 981' 
corrigido JX'! qualque: q_ue te:nl>a ruio illmt:rad.l ••• ,. 

C-omo B8 -.Q, o nobre -n•oonde oonsiderou-noe àiNCto-' 
N .s cl9 um partido polWeo, em c:.;etol~io e aotindaa,; 
iatica, en'-olvid."" ti.IIB paixüea qne a lllta cre:., o eDtre
_:om, illudi~o pelu I!XIgtn"alls.s ~r~sõee e Cltli.dada 
~cC."cç;:c da· moftna. Applicoll !!. liltaa.~!i:l snppo5Lil. c;~ 
seus principie•, E tiro:l tt>W :s~ otnse<J.Ue.:loi&a que ltu> 
tll4éo illllf;rtda dCHllTOl~u. Niio nponton, poNI!, e· 
o~ podia fcê-lc, lllll s6 acto nosao dO msl(.stn.do que 
nmJllltSI! pa~cí~li~ ou abu1o d4 aworila.W. 

En j~ t;vo, porém, occuilio de .!i=, o !epito, q11t o 
áot.o que dtn origom h obseruçüeS ao honrallo Ti». 
cou.!e oia J$qu;ticltoolu>. ioi inteirs111es:tc .i::ulerendl!!lte 
do nom• -vontade; actJ> u~l-t= I'OQO tem hnido quo 
mo•m: <;ua aceita-:IJOS a lJ.çnrosllo n~me!\çio de dilllctorw 
<lo psrtido da llg~ ptogr~58~tr. do ~I$ranhiio. P~rdem, 
poi•, su& fcTÇI!. tcd.a a~ llOC:ccçiies 'l;:e ti=o:t de !3~:& 
princl;>iGll ·abJolntoe dAdas !\llaiS e:t;:>liCDÇÕGs. 
· Parmit:a-:ne, põrl\!%1, s calllU& qt:o Ainda fa9a a) • . 

·l>"'m~ obso:vatõea Ç.fle t(;m iig~ cetn a.ta oco=
rcncla. PaNCO-lr.o qua ::aiiY- !:..."'!'~ ru<.o par. tllnl.a 
f5trll"h~ .. l!o c.im~ do nobro vi&..--onda; ·o princlptll
mentc ~ a ttoota0&3 eli~ para o· 'lue e o pas~~a todos 01 

· diu entro ~:65. Con~os ohefea àe pllrtido qu~ >i\o 
membros da relação do Rio da J.slleiro e juiz~$ da ài
rcit~; e em m.i!ilia pronncia algune oc.tto3 q11o alt! IIS· 
ail!Uiio cironlc~s. }I; 118 tis cGrte o fa.em tamben:. A. . 
uoioa diifor!!nçr. poia aoria, so o facto fotse 'n!fc!.tulelro, 
que C!tes >iio .chefaa rtoOnbcloidoa por todos 01 mam
broa do partido e pela~% pública, mu llilo nomeados 
oole==~lltc pe!o met<ino pt.ttido; ni&o srpllrOOI!n"o a 
peito cli:•cobcrlo na d.i~ do nattiao, maa pr&llaando 
tO'lno as ftllloçües ciD T&dadeírÕs obofos. . 

O Sa. M.ut'l"!IOC Fu!<CIICO; -Apoiado. 

·o sti:. Vt:ln'I'O:-Or~, o hGu~dc YliCOI:ào, ee a.&:l
ta .. o pa.--a &•sà~ COWIIIB- que e&tiio ao alc.onc,'l c!o noa:.ca 

. olhoa, m:\11 que n~o mered!rão ;;.té sq_ul ~domnaçl5oe 
eérias, ctrto q-ae, pel··• priucipico cie jc.•tlÇ& qu• pro
fooaa, noe roupuiu. Nlnguem clir& que pot l!!rlllOI ::n&
gie~!ldos ao Martu:~hão, m.'lis poa~Clll I) rig()f()l l ~"' 
~'hir:scbn;n6samii~dcspodere• clvEstaJ.o, (lf10i"4"'·) 

Apru-me publicar uma ~erclade ~onheciaa ~~~~
' • ~eraes-qca• v o refi•o, 

nestr. cGrte e em min!u\ prorillct., e que represe~tlo 
distinoto pane! no mll.tldo politloo, ,_no o mOdelo da 
hone;.Udade é da bocn na ndml:~btn9lio da juor.!ça. · 
N'..ngccm 80 atNveri. & n!ltftl' o ~o de~o dite. E' m~ 
Ul!:ll prov11 de 'lue se nõdo ca111 a.l!iar o penoaiUc:r.~ po· 
liltoo, oe eent•mentóa de ..:me <ltGllça qnolqaet nn. 
:rcligiõi!O d~s particloa cem o uuoio~ IIDp~õ:cial e llllvora 
a ... mt<gil!trttma. . 

A' mag!StrutiU's, ooroo um do' poderesaoEstildo,cnbo 
ecm dnvula 1\l~~lllll o dever de diL-ist! a op~iiio pub~oa 
11~m o l$n. Ccn<ielll:la-ln a 11lll !Jldiffetent13o:o JIO<'Jal, 
~Olt'pN noeiYo, o prllldplllmente ·em ·nm eetado novo, 
ninà.a PObre de pessoal diopilDi•el, scrh nn. s--ava orro 
polit1co. O Ul!O da faot!ldsd~ ele tornnr p~rto nas gravll3 
ClllllltlSBl quo se ngitiio no pulz, q_ue a nioguotn ê negad~ 
poln lei f Wldnmeutal ele E•tndo, rncxlerado ;>c'l<lS óll:igoll• 
oia• dM nobres faucçü.- qc.& c~•rco c••o poder, uunoa 
foi prejndioial entre n~,,cem naçiio alg&mn, como nttos
ti•o ''"' pagi::ass ds h!storia. E onde btlSoar o~tro u~m
plo l:l~i• C<J"~;-,_.;~::: :!• qus na prcvinGi~ qne tenho a 
bonu <b npresCl'.ltnt! 

Alli bstiiio·~~ com R o.rdonoi" dM pni:r:~es cluu :ftto· 
-~ politicr.o om ~btrimo.nto d1t pronporido.<lo da pro
vin.ni.&. CRraetcres di•dnot\ll, o on:.re ell~ hour&dos 

. lX111!]:i~ttadoe, ~ .. t~r:\~ levar n uma vordnd~ ~~tl."" os 
prinoil'io., ele oon~iliaçiio uwneGlb~tdos políl çorGo, _e Fclo _ 
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~o da eolavicÇ~. e pel.s influencia pfl3!ü:tl· de que 
dispuuhlt>; alotltl~riio o triumpho que orgulha h<li~ 
aquella pro'lincla, 'lne mn d.n'<ida llA de ;lrOtperar pela 
unidad.c ·do pe•uamooto, pala reuaiio cl011 esfot~o• do 
trabalho a~·~ mo.i. olllltir.otoa !ilhoa. A liga P"•gru
~i•la de MarGnh~a ioi o ncmo quo t~mou a1li a oonci· 
lia-;:iio tradtl~id>! em feliz ='lltt>do F:atioo. 

A figa no pau; aio é 116Díi.o • wc~il.ia'(iW elfectl1ada, 
ll t"esultado do~ bc.nefiooa cowelhos nue Sj?rouve a 
oorôo. eops.lhu pelo ~- • 

E .! ll.1E'- a opinilio do honudB ~conde, que fiMil 
~ clsr" no el<:'lu~te dis~nrso qne prllfccio no •~
Dado em oes~ãc de 27 da M..io da 18íH na dlsc~io J.a 
re~.PQ~t-! falia do tllro:Jo. (dp~ia:lo,.) PeÇ1)-lhe lieenç4 
i'~S l!lt â CII.IIIJU"8 OS .:.l!Ü5 expteci'f03 WpiCQS de>;se 
dl!a:l.t&C 

c O Sr. Vircand~ d.c 1 !gt:ilinrm>na.·. -.... Vejamos, 
· St. prc.'lide:tt.!, o ontro psrndo, o partido· dJ; liga. Co~
~etvadoi'eõ de um lado o liboraas do outro, oamiilhüão 
11119 po:rs o.~ o:J.ttt'S, ·C Otlda ee eacor.t::5.rio nhi se :mirao 
e sl:dieiri!o. Nio pér.JJ tambem !!!se pa!'tid~ d.e !6=s 
algnms tender s ~lmbs.r a tranq,t1tllid~d~ publica .... 

~ O Sr. Soc11 i'•anco ;- A.P<li.-do. 
• O Sr. Yi<eO'>d< t!< 1•qu.iiinl.,nh.a:-.... esttl pn.--ti.tc, 

wrtunt~, n&o pó i! e ter em ~ou seio gormlr.:\5 de disso• 
!c~o !Jar11 !lCIIlsanattia ; o ô!G ~m o interpretc, se bill!l 
t' t;OnheÇo, çn poiso dooiftu o qt.e é o pMt.ldo da Liga, 
direi, senhoro!, ~a cll~ a:!'.o ó ac;::ão a expnmiio da oon. 
~P.ção, ~>pFlicada &Oo prlnelpb• poli ti e~~ e ~dnüniotra. 
tl"\"~·-

• O$ Sr:.T"'cof!ÇIZ:O. ~ Dio.r d• Coroaliw:-Ap:lil\•w.· 
4: • • • • •. • • • • • • • • • • • • . 

• O Sr. VVc<>nd• 41 J•q~Wnh.mii<>:- .... o parl'.d!l C.S. 
liga n;;.. pó1e to: do f6~ Blgn.lll& por 111118 a Cllncilín
ÇlLO da ~oa&, porque, 1\ 5er ~!•im, nGOGiS~menr,., se 
denirt;;a..":ia :uo e~eomo roomll!lt?; nõo ,ode ter ·1.'<1~ bs.se 
til~ a oc:slliliaçXG de principio•; oonl\l e~:. ~bci de 
dlHt, aeua mcmbrc.~~, c.llliuhand~ m;.a para os ou~, 
cnoontrAzii<l-ee u permlO!lecêrio aht. ~ 

SellhQ!$i, ~111111<1o eu relliato que 11. ~ata daate par· 
':do dA liga. .-:1~ um muito ilàtiilcno (lftaai&~a do uono 
pai.r:, l!ístincto pi)r 1ua id"de, di•t:itl~to }'elas alw oom
mi55Gea c empr!!goa que tem uatci~ n~ paa; 1mador 
do imparlo, ministra mui tu TelSII', <!Cimelhslro d3 E•· 

· · · ·~ao, e •obra tudo lll::·te~~ em tempOs ~~Ot, 
. cl.cTO dizer qaa U'".e parUIÜ> di. um ~ fia~~ do que 
~~~ pód~ por modo .J.SI':I" tezo®r·~~o perturbar, .. eo.cri· 
ti,~;~t~r U'.llll o- útLGn._ lia o~, n:llll ~ it>.l.CI."Uoea eis. 
lihe.·ctd•· 

c: ••• ~~ ........... . 
• .... Alc.da·uatm, Sr. p~<lenta,·c;roio cro~. qt:o ~vo 

quo o par~ d.a. 1\ga 6 o qu~ co01~em 2.~t~eôw i 
UJ19àc bruilolrs. ~ aotualmen!.G o psrti.lo da llgalll:o 
6 outra 0011111 IIIW do quo o pe.r.:5o liba:al 1011uWado, 
~ o partic!o col1lierndor llOrol oriW:!o, ~ a· feiç!o da 

~1';;,; ' 1na e o p9tticlo iia Bga nl!!! 0!1 comN arutlio 
d~ J[b~l'lle6 Q 'oOllAtll'U:io!'ei'J -.indo d.o ~heaall 1lll3 RGB 
ot:h'QJ, cpini~• p!lri!iOAil® opiD!Sml, ~ovo cU= quo o 
par:ido dv. llg" é el::aata::nento aqnalle oa 'l.Ue ~::1.v11 
a~ brsrudra. Cont!n!la, pr~>p<lrll (GpotadoJ, a que 
o t;a"WliO aotu'!l tome~ guifl e!lse amv.lgalll& Dalllt!t 
~ p:!noipi03 pnra tnur uma adlllini:!~ção qllO o hon
re, q;::o lho di uo~o, 6 mereça. R~ b<Jnçã~a de p:~.,:;,.., 
= • • • • .. • • • • .. .. • • • .. • • 
Drl'\ro a V. E~ quo is. alistllr-mo tllillbélm DO par· 
tido d& liga ; ~ crcio qtle tocbs os colll!lll'Vs.dortls i!a 
llpcr.a, todQs, j:!. e.ta:i!!o aliat:ldoo ue,te ?artida ao 
airenm!ta:J.oias cspoolaet on pcosaac:lllii!l embnraçs.sscm 
o olllllwb.o o " ~tra.U. qt~a ps.~n lli coudnz. • • ~ 

Confesso, 1euhotee, quo me parecen <J.U' o ho.w:11.do 
t;lsco::od~ foi ~~•ero "rigor~~o dd :::J!I.II! p91.'1l. eomll!)Soo; 
N~» hypothcs.S liguu.dn d~ serlllcs ch~!cs cle,larsuos de 
'tiii1 partido na PN•inois, ail:ds n•oim niio merooismos 
CODSuiersçÕP.S tíio durn~ ea 8UI\ paria. E !J:,esper~&dns 
forno ellae do S. Es , que oampro :>toit$ll<r.lll8 ideoa )i.,. 
bGl'lle:. !I:W •~es o wrd adeirrul x:a !llll blngr. 'Yi.liQ. politioa. 
Pob que 1 A tog:. da n>ogi.et~ado nos fftcha "' por~ 
a tud& ~ quolqu<r p~ttioipaçiio DOI II:!Ol1tll~lmrwtoa 

· do mucdo polit!oo 1 E nem momtoa li O! é petmitüdo· 
aceitar a..nõbre mis3ilo aG con(>lliar os llllimoa,. de har~ 
;nollisar as id~&n !:Ilocntn:.d;~, dG concol'Nr p~m~a cc:~• 
!llçiio elo cdlosii!ndoG, slllllp~ noci v~ á gausfl pnbli~n t I 

~ o que fatlnmoa iie mais na provincla do lfsra, 
nh2o proolamando·noa olliootore& · 11~> lig<>, miuict· 
narl~ .da ooncil.lAçiio !ev.Wa a seil oomplameD.to, w 
hoUV8!1&emo~ IIC~.t.do 11 1101!181çb.>. etllCiiÀ"" dlla,ueJlo 
partido 1 

Aa pa.lavraa ào liobro viloonda no ~l!Bdo merfteér§o
me ~octa a oonoida~•vão a rtl8pelto. A m~íot prov• qUG 
lhfl offen:ço ~es ~utilnentoa esU :!!11. reepost .. qne o!~ 
dou ciA t\ibuna & expoc;ção daa principia& que profmli 
. S. E~., 4! do~ qlllllllllt:& spplicary.'<o hrpwa. · 

Não jlllgo, porom, coi>lpl•ta a hoit>.eoa~ q_!le lhe 
~endo sac:t a scle.awe .teolarllç!ío q'll~ IIUIIO. u fiWlr· 

O! l:>1sgistta<hl• que {orlao no:~:Ca:lo! por S. Ex. em 
Bml. oiliaurso no l!omado jãmllia se eequec:i:ti<o dt · eG'l18 
<levares na ad.WnistTII~ da justiça, no nercioio da aCUII 
c:srgoa. Tendo & impvciBl.idade p:;r no:ma de ee11 p~· 
o~dcr, niio co!ilieoomcn\ro gnis 6111 stlas de~ 111nUl a 
l~; e nunos os.crifi~átiio o bom nolllll eu.c oonqniet!riia 
pele.niiOlinterr•m~i:l.~ wati~ d!.s virtndeodemagil\ra.àll 
o!. ~ti.<!aç~o de WC!qÜiclus V%lgcucias po\itieu ou do 
c:1mín~su p&i:ocõM que l:.io •o bem at6 á :>:.wa eDJ. q~:.o 
~re eollo.:;;o '!llAAcio QWribuam j'45tiça 110 l.tlgn~ do ~nas 
jmWiicçvcs. Memhro'Td:ma mag;~\rarnra, qne V:. -r& vill!s 
tio ~ormeotoea, t:ic mi~, que inleliz!llruta =~ • 
&i:rão tão de!)e:ldanto o~ulillc• ll:iOOll!OS qnc !I pene· 
guem ~cdos OR iiias, qnc lho st~gmenUlo a IMl=a doa 
scffrlv:tent<lD c privaçõçs, niio oommeUI!rl!.o !linda UID. 
Eó ~to 'l.ll~ pndo!Sáll macahar de l~vo stwl togu, quo · 
estão tão p11r&a CQtno ~s :tnais pnr .... (Ap4iadc•.} 
P~. poi.o, ao :>obre ~l&coXldo <J_ue ullha ploa. coo.

. JlJWÇ<> em Dós; .e} {'!Ir& n:elhcr ~;uilli<r.:: ll'ro. Wl:õO, 
'llle D1U'ece .:n,.;.:~ar de uoas& bpatcis.lidado, o!fctC)') i 
=íi!crsçiic da camara o ptc!e:tte additi1ro, 'ine pUSt' 
a lar. (LI.) 
. LÍIIIltado-mo ~ q1:o tco.hoclito, mu m~ i. in~ 

o lldditiTo. 
O S.. Mur.Tlll FJU.'!Cl&co : -l'eço a plll.a"m~o. 
O Sa. Pn:u~=, - Fica. a Jb<,'U·~ adiada pll!ll. 

hcta. 
Dr.da a crdlr.n do dia, ltft!lti-H a ta111o i.ll quno 

ho:a dA Wde. 

Ao meio·dia, feita a ch=aa..., ~~;~hilo-se ~entoa oa 
Sre. visconde de Ca=egiba, Pere~o. Pinto, Viei!'a ela 
S!l'l'll, C!llllZI?.DS, Sa.lathió!, Rmriqueo, IJcl:ôa Car.:rl
canti, Jag11Eõribe, lltatas, Siqueira Uaade<~, :Espori<liii~, 
Ctl1l: ll:a~haci~, (l~l:à, Saf<ànlu, Mlloli.nb.o, J. Hadn· 
rwi:s, Lima e S!J.T>~, Rodrigo Silva, AlmGida Pcrtlira, 
Villelll Tau.re!, :BilrOel!O!, PatllA Fo!J.%1~, 8ollo1 MIU'
tl!n Fc$aeisc;IJ, T~~~"Q' C~tr!So, Fn:. 
wa <ia yei~a, Amaro da. Sil~ei~a. bC~ha Figuei· 
red11, J3G::.]IlmlQ , C. Ottoru, Ltm~t ~arte , Foxusoa 
Vi1!.n!ll>, F"eneire. Lsga, Ho~a. GMF$rllll.'l, Lniz Carlos, 
Ribeil'O cU& L:lt, P~oe, Pl'lteira àa Siba, 3srrbou às 
Cnnluo. P~droíra, Pinto de Cs.mp4o, Leslldro BIIZQTB, 

· Flou..""Y; Sergio de MaoJado, C. Madamira, Camcil:o da 
jUeQdonça. Z11~iu, ToixeimJ.:nior, Paes do MmJ.dc.a-. 
ç~, Mello R~, Fiel de Carvalho,Epamiucndss, Viria to, 
US!l& e Tibu'io. · 

· · 'FI\ltiio oom paxticlp~yüo os Srs. Gamn Cs.-qneiu., 
oond' <ia Bae!>Cll:!y, Leitão da Cnnha, bo.r~ da BBU& • 
Vietll., An~Ô d:> Al;:l.a~l c Lwogo. 

O Sn.. P~i:smz~= d; ch,ra nio hs:re1 sessilo por. io.lt~ 
ele numbl"o logel. 
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Duarte, Rodrlgo Sil,a, Uch6a Cavalcanti, Carrão, 
Luiz Carlos, Mello Franco, Bello, P.~ula Fonseca, ~ar· 
cellos, Uarvalho Reis, C. Madureira, J. Madureua, 
Brêtas, Lessa, Fau•to, Pereira ,da Silva, Paes ~e 
Mendonça, Cunha Fi~tneiredo. Carlos da Luz. F1el 
de Carvalho, Fialho, . Viriato, Teixeira Junior, Souza 
Mendes, Pinto de Campos, Nunes Gonçalveg, Fer
reira ·da Veiga, Sergio de Macedo, Serra Carneiro, 
Pedreira, Fleury, barão da Bella-Vista, Ferreira Lag~, 
Costa Pinto, Henriques, Silva Nunes, Corrêa de Oh
veira, Mello Rego, Paranhos, Lima e Silva, Amaro da 
Silveira, Barbosa da Cunha, Gasparino, Tiberio, C. 
Ottoni, Figueira de Mello e Benjamin. 

Faltão com participação os Srs. Gama Cerqueira, 
conde de Baependy, Leitão da Cunha, Villela Tavares, 
Angelo do Amaral, Lamego, Paulino de Souza, Nebias 
e F. Octaviano. 

O ~a. PaESIDEIITE declara não haver sessão por falta 
de numero legal. 

Sessão eJn 26 de Agosto. 

I'B.ESIDENCIA DO SB.. VISCO!IDB DE CAMAB.AGIBE, 

SuMMARio.-Expediente.-Ordem do dia.-Pedido do 
in(ormaçlle1, Discurso do S1·. Pae• dd Mendonça.
Additiuol uparado1 do orçammlo. Di&cur&o do Sr. O. 
MadurBira . 

· Ao meio· dia, feita a chamadll, e achando-se presentes 
os Srs. visconde de Camara~ibe, Pereira Pinto, Vieira 
da Silva, Calazans, Villela Tavares, Ucbôa Cavalcanti, 
Siqueira Mendes, Salathiel, Lamego, Rodrigo Silva, Sil
veira da Motta, Leandro Bezerra, Torres-Homem, Luiz 
Carlos, Lima e Silva, Fia\bo, Bezerra Cavalcanti, Paes 
de Mendonça, Mello Franco. J. Madureira, Bello,Paula 
Fonseca, Pereira da Silva, Fiel de Carvalho, Ferreira da 
Veiga, Cunha Figueiredo, Pinto de Campos, Ribeiro da 
Luz, SilvaNunes, Brêtas, Paranhos, Lessa, Gasparino, 
Cruz Machado, Ferreira Lage, Sergio de Macedo, Raposo 
da Camara, barão daBella -Vista, Bandeira de Mello,Ne
bias, Sayão Loba to, Silveira Lobo, Berbosa da Cunha, 
Carlos da Luz, Souza Mendes, Couto. Lima Duarte, 
Cesar, Esperidião, Henriqnes, Tiberio , Barcellos, Carrão, 
Viria to, Augusto Chaves, Pedreira, Carneiro da Cunha, 
Fernandes da Cunha, Araujo Lima, C. Ottoni, Fausto, 
Teixeira Junior, barão de Mauá, SalJanba Marinho, 
Costa Pinto, Mello Rego, Corrêa de Oliveira e Pereira 
Franco, abre- se a sessão. 

Comparecem depois os Srs. C. Madureíra, Ottoni, 
Carvalho Reis,Jonqueira,Espinola,Pedro Moniz, Mar
tim Francisco, Figueira de Mello , Epaminondas, Sil
vino Ca,alcanti, Serra Carneiro, Fleury, Paes Barreto, 
Brandão, Tavares Bastos, Aragão e Mello, Carneiro 
de Mendonça, J. de Alencar, Fonseca Vianna, Diogo 
Velho, Nunes Gonçalves, Silveira da Mo\ta, Paulino de 
Souza, Benjamin e Martinbo Campos. 

Faltão com participação os Srs. Gama Cerqueir11, 
conde de Baependy, Leitão da Cunha, Angelo do Ama
ral e F. Octaviano. 

_Lêm- se e approvão-se as ac\as das ttnteoedentes. 
O Sa. 1' SEGRETARIO di. conta do seguinte 

EXPEDIENTE, 

Um officio do ministerio do imperio, enviando, com 
os competentes documentos, a copia do decreto pelo 
qual S. M. o Imperador houve por bem conceder a 
D. Carolina Amalia de Lima Santa Barbara, mãi do 
fallecido guarda-mnrinha José Maria de Santa Barbara 
Garcia, a pensão annual de 360fl.- A' commiesão de 
pensões e ordenados. 

Outro do mesmo miniaterio, enviando, com os com
pet-entes documentos, a copia do decreto pelo qual 
S. M. o Imperador houve por bem conceder a p , Heu
riqueta Meona Peçanha de Oliveira, vi uva do capitão 
do imperial ovrpo de engenheiros Dr. José Joaquim da 
Oliveira, a pensão annual de 720S.- A' mesma com .. 
missã9. 

Outro do mesmo ministerio, enviando, com todos os 
documentos, a copia do decreto pelo qusl S. M. o Im
perador houve por bem conceder a pensão annnal de 
5048 a O, Lniza Maria Tanner, mãi dofa!lecido 2' cirur
gião da armada Dr. Thomaz Henrique Tanner.- A' 
mesma commiaaão. 

Outro do mesmo miniater!o; enviando um exemplar 
dos actos legislativos da província das Alsgôas promul
gados .no anno passado, e a copia da consulta da secção 
dos negocies do imperi'.l do conselho de estado sobre os 
mesmos actoa. - A' commissão de aesembléaa pro· 
vinciaes. 

Outro do mesmo ministerio, remettendo as actas dos 
oollegios eleitoraes de Taquary, Rio-Pardo, Caçapa_va, 
forto·Alegre, Sant~-Antonio da Patrulha e Caohomra, 
pertencentes ao 1' distrioto da proyincia de 8. Pedro do 
Rio· Grande do Sul, na eleição de nm deputado a que se 
procedeu para preenchimento da vsga que tev~ lugar em 
conseCJ.nencia de ter aceitad<J o c'argo de mimstro e ~e
oretlirie de estado dos negocies da guerrn o conselheiro 
barão de Porto-Alegre.- A' commis2ão de poderes. 

Outro do mesmo ministerio, enviRndo o reqnari
mento documentado em que a Veneravel Ordem Terceira 
da Penitenciado Seraphico Padre S. F rancisco da cidade 
do Recife pede que o S) 5' do art. 3' ~o deoret.o D:· 2,907 
de 16 de Abril do correnta aono seJa substJtnJdo por 
outra disposição legal, que não só a dispense das leis · de 
amortização quanto ~. os bens de raiz que actualmente 
possue, e de ha muito constituem o seu patrimonio, 
como tambem a antorise a possuir outros até o valor de 
l OO:OOOfl.-A' commhsão de fazenda. 

Ontro do 1' secretario do senado, participando que por 
offioio do ministerio da Hgricultnra, commercio e obras 
publicas constou ao mesmo senado que S. M. o Impe
r .,dor consente na resolução autorisando o governo para 
adiantar desde j ,1, á companhia Bra.zi!eira de Paquetes a 
Vapor a importanda de seis mezes da subvenção, e 
tmtar da novação elo contrato.-Inteire.da. 

Outro do mesmo secretario, participando que o ~e~ado 
adÇ>ptou, e vai dirigir á sancção imperial , as tres segnmtel 
resoluções: l', au t.orissndo o governo para approv"'-r o 
~C ·Jôrdo ajustado pelo b;~nco do Brai.il com os outros 
dou~ bancos de circulação desta côrt.e ; 2' , 6xando em 
2508 annuaes o or<lenado de Manoel Antonio Bs.stos 
Ratcliff, carcereiro aposentado dacadêadavillado Pilar, 
na província da Parabyba ; 3', autorinando o governo 
para mandar passar carta da naturalisnÇliiO de cidadiío 
brazileiro aos subditos portuguezes Joaquim da Motta 
Bastos e outros.-Inteirada. 

Outro do mesmo senado, participando que por offioio 
do ministro e secretario de estado dos nego cios da guerra 
oonston ao senado que S. M. o Imperador consente na 
resolução declarando que D. Izabel Maria Brec.sane, 
viuva do coronel reformado da 6xtiucta 2' linha Anto
nio Bressane Leite Pereira, tem direito ao meio soldo da 
patente de seu marido desde o fal\ecimento deste, não 
obstante a prescripção em que inoorrêra.-Inteirada. 

Outro da presidencia do Amazonaa, remettendo dona 
exemplares do relatorio apresentado á assembléa Jegis· 
!ativa da referida província poi' occasião da abertura de 
sua sessão ordinaria no dia B de Maio do corrente anuo. 
-A archivar -se. 

Outro do secretario da commissão directora da exposí· 
ção nacional, remeitendo 80 oollecções da ebra em qna· 
tro volumes, intitulada Historia da Ex po:içTlo Nacional 
de 1861.- E' recebida com agrado, e neste sentido of· 
:ficia-se ao mesmo Sr. secretario. 

Outro do Sr. deputado Paulino José Soares de Souza, 
communicando que nã.o lhe é possível comFarecer por 
alguns dias ás sessões por se achar de nojo , em conse
quencia de ter fallecido sua avó no dia 23 do corrente.
Manda se desanojar. 

Un; requerimento de Manoel I~nacio da Silveira, bri·· 
gadeiro reformado, pedindo melhoramento do soldo da 
su1l reforma.- A' commissão ele marinha e guGrra. 

Out~o de Miguel Francisco da Costa, pedindo ser 
naturnlieado cidadão buzileiro. - A' commia>ão da 
constituição, 
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O Sa. PAES DE MEIIDONÇA (pela ordcm):-Sr. presi· 
dente, das urgencias que forão approvadaa pala casa 
duas já forão discutidas; por isso eu julgáre de justiça 
que entrasse em disouasão a qu~ requeti e a CRmara 
voto!l, para o que appello para meus oollegas, pedindo· 
lhes que approvam a prefa rencia para a discussão do 
requerimento que preteX+do apresentar. 

O Sn. PnESIDBI\'i'E :-0 qua devia entrilr em diecus
são agora era o requerimento sobre negocios de Minas, 
apresentado pelo r:lr. Martinho Campos. 

O Sa. PAEs DE ME!IDONç>~.:-E en requeri§. cnmara 
que pGrmittisae que se discutisse em primeir~ lugar o 
requerimento que quero justificar. 

UM Sa. DEPVTADtl :-Nal' parte só da ordem do dia 1 
O Sa. PAES DE ME~noNÇA ,_Sim, na 1' parte . 
Po&ta n votos 2 urgeuoia, é approvada. 

, O Sa. CARVAr.no REIS (p!lllf ordem):- As ni'genciaa 
se estão multiplicando por tal maneira que vão preterir 
projectes de grande importanoia que r,e achiío na ol'dem 
i! o dia, Entre elles existe um da respectiva commissão 
revogando uma lei pl'Ovinaial do Pará que taxa um dos 
9:eneros alimenticioa de primeira neceaeidndc. E' negocio 
este muito importunte, de sua natureza urgente, pois 
que entendo com a alimentação pubHo~. Requeiro, por,. 
tanto, tambem a V. Ex, que sem prejuizo da urgencia 
que acaba de pnsear, e da que é relatíva r.os adi!itivos, 
seja o projecto a qu9 me refiro immediatemente posto em 
discussão. 

O Sa. PnE6IDENTE:-Porei a votes a nrgenõie. que 
propõe o nobre éiepntar1o; mas t1evo obaervar qua até 
aqui tem sido Eeguida. esta marcha, 1\3 nrgeneius pedi
das são para depois das já. vencidas. 

O Sn. CAnvAmo REis:-Eu pedirei nrgencia para a 
l • parte da ordem do dia, depois dP. urgencla que acaba 
d 1 vencer-se. 

O Sn. Cnuz MAcHADo :~E ,os additivos! 
o Sn. CJ;RVALRO REIS: -Os auditivos ficão para 

a 2' hora ou para a 2' parta ela ordem do dia. 
O Sa. PnESIDENrE: -O nobre dapntailo dh·~ como 

quer que proponha o ssu requerimento. 

O Sn. CARVALHO REIS: -Proponho que ~e discute. o 
projecto a que me ~eferi n a 1• p:~rte da ordem do àiu. 

O Sa. PnES!llENTE : - H ,l ainda um outro requeri
mento sobre negocia. da Ba.hiu. 

O Sn. CAnVAT.no REIS:- Creio que e3sa roupa j~. e3t§. 
lavada. 

UMA Voz:- Ainda não, senhor. 

Pondo-se s votos esta urgenc!a, é tamb;;m approvaoa. 

PRHiiEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PEDIDO DE INFOR!IUÇÕES. 

O Sr. Paes de Mendonça: - Sr. presidente, 
prevalecendo-me do favor que acabão da bzer-me os 
meus nobres collegas, approvaudo a preferenoia por mim 
pedida , vou apresentar á consideração desta augusta 
oamara o meu requerimento. Mas, antes de üzê-lo, 
permitta-ms V. Ex. e a oamnra que ás razões oom qus 
pretendo justifica-lo junte algumaa cousideraçõesácerca 
da maneira por qna vai sendo infelizmente administrada 
a provincia das Alagôas. 

As trllllsgressões das leis, os abusos, os excessos, os 
erres de. officio , e mesmo as prevaricações praticadas 
pala St. Antonio Alves de Souza Carvalho, nctualmeute 
presidente das Alagôas , obl'igíío-me a entrar na ana · 
Jyse de alguns aotos de sua administração. 

E• com o maior constrangimento que entro nesta dís
oussiío, porque sou naturalmente inimigo de fazer ac
cusações a quem quer que seja, e receio mesmo que 
possa ser forçado a recorrer a antigos factos cccorridos 
em minha província, o que será para mim ~xtrerriamen
te desagradavel; mns a convicção de que acima. de qual· 
quer consideração está o tlever que me impõs o lugar de 
rapre~entante da provincia das AlagOas mo lcv11 !I ooou
i>ar· me dessa infeliz ndmiui•traçíio, 

'l'OMi) IY 

Tendo de tmtar da aiimini&tmçlío do Sr. Souza Cnr .. 
valho, cu procurarei encm'a-la não só pel<t lado d,e sua 
politica, come P':;lo de SU!l justiça e mornlí~a1e, e ainda 
pelo d~ sua ndmiuiatração propriamente dtta, quanto IJ. 
economia e P.scalieação. 

Antes, porém, de entrar em muterla, permitta·me 
V. Ex. que exponliil resnmii!amente a histeria de tudo 
quanto se pass[,u na província, desde que a e!la chefiOU 
o Sr. Souza Carv;;lho, até o momento em que o partido 
conservador vio-ae na indeGlinavel necess1c1ac1e de rson
sar-lhe o aen apoio e censurar oa actos praticado!! pol~ 
S. Ex, 

Aa l'leições a que nltin:mmerite se procedêr?.o em todo 
o pniz havião cansado na provincia das Alag~as o ma13 
profnn•lo ab11lo, uma agitação nnivers2l: alh torlus aa 
leh fodio postergudaa, todna as imtltuições inv~r tidas, 
e todos os direitos dndaosmais sagmdos forão vwhdon. 
Os par~idos ac,,'bavão da um•• lnta encamiçads. em que 
tcdoa os m,;ios forão jul(iado'l legítimos P.ar;;. ee c;:-m~· 
guir o tdumpho, nã:J aenuo tnesmo esquê.~l~-la'J P.a . ~~tn .... 
gas e aa desle,údades; todo.~ põrtmlto eent:ao ,se fv,tJga~ 
dos; todos sentiã) ~. ne::essid&rle da trogo~o; todr.s r e-' 
conhecii'io que era chegai!a a época e~'l que devi~o ::no-' 
derar sua effervescencia, por<lUB os od1~s, as re:,rliLl~a • 
ções e os excessoa, tmdo toca:h o zemth da e:Kaltaçao, 
tendiãoj §,,pela l3i geralqu$ regul". as vicis~itndea hum a~, 
na6, á ~ !!!I O.ec!ínação. 

O Sn. SILVEmA. Lol!O : - Entretan~o é Mizm6nte 
V. Ex. quem a'sim falia! 

O ~n . Pus DE ME:~noNçA: ·- Foi, ~enhores, ,n0s~a 
êpoc!l que chG"'Ou á provil:Will das Alcgôlls o Sr. Souza 
Carvalho, proglamando-se irnparci~l e justiceiro, pro· 
mett<lndo a todos que se collocaria acima dos partidos, 
cu~; repararia to:la> as injuetiçP,s, que fimtimeute envi 
daria todos os seus esforços, pro<:m!lria por tod0a os 
meios conter os partidos nos justos limites dos deveres 
::t que no syatema coustitucional raprosentstivo doyem 
cironmscrever-se. 

Em vist& das p?Javras de S, Ex ., os membros mais 
import:mte2 do partido oomervador qua hevia trium., 
phado l1ll nltimu luta eleitoral lhe nrest~rão franco 
apoio e lenl coailjuvaçi'ío, confisudo que S. Ex. re~Ezar~a 
iielmsnte o prograrnma rle juatiça e moderação q.ue ~ao 
habilmen ~ c havia incuici!do, A :;;Bsambléa l~gH;lrrt1va 
)>rovincial, qu,s reunlocse pou~os di~s depoi.; da chegada 
<le S. Ex. 2. proviocirr, apoiou tarn..11e:n franc&ment~ R H-na 
nd;:ainistraçRo, den·lhe tod.rts as lo!s q_u(} S. Ex. Jlllgou 
l1,ec~ES!1rina , niio só para salvar a prcvincia do abysmo ~m 
que narecia preGipit~.r- ·SC p::n: caUJ;t& do má.o estado d.s.~ 
suas" financas, como nara aoudir a outrs.s nec0eaidades 
publica~. ' • 

Fo;, seohnres, nessas tão i~1'!Crnveis conüiçõ:?s que o 
Sr. Souza Carv!llho chegou á provincie das Alagôas. 
Nínguem tal vez se achasse colloGado em melhor posiç11o ; 
minguei!! talvez diapuzesse ainda de melhores elementoa 
do qne f) Sr. Svuza Carvalho parn fazer uma adminis· 
t ração brilhante e promover u :felicidade da provincia, 
que pelo governo iruperir.l havia oido confiada aoo seus 
cuidados. 

Mas , Rsnhores , teria o Sr. Souza Cr.rv&lho Hmd'J 
conveniente partido das favor9veis condições em que 
encontrou a proviucin? R~alizllÚ!I o s~n progremmn t 
Collocar,.se· h ia a oi ma dos partidos, como prometten? 
Esforçar-se-hia para contê-los na justnorbita dos seus 
deveres 1 Repararia as injustiças feitas pelo Gen antecessor? 

Infelizmente S. Ex, nada disso fez; o seu procedimento 
foi inteiramente contrario, como maia adiante demcns · 
trarei. 
L~go que foi encerrada a assembléa provincial, o 

Sr, So.nza Carvalho principiou a fazer uma reacção na 
provincia, demittindo muitos delegados e subdelegados, 
ramovendo por uma só portaria ~eis promotores puhlioos; 
principiou a infringir todas as lAia que elle com a maior 
solicitude havia pedido. S. Ex. ocnsentio .... 

O Sa. EsPEIUDIÃo:-Todas as leis, não; salvando !l 
província da banca- rota. 

O Sa. PAES de MENDONÇA :-Eu mostrarei que não foi 
S. Ex . quem salvou a provincia do má o estado a que se 
tinhão reduzido aa suas finanças; montraroi mais adinnto 
qt~e fôra o augmento das suas rendas, qu~ fôra ~ ~~s· 
tnçtn f>Conomi~~, que fez nPij despa;::as1 q,uc L•! o putn.o;W,• 

:n 
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achao Hgnd•)9 óutl'os muitos, e quando IJ2-esmo fcs;e ~~e 
o primeiro e unico, poderá V. Ex. contest~-lo ·. Nl\0 
~m:á ell0 suffiaíGUte pnra demanst.raí' qu.?o \)res~dente d~s 
Al~gôas commetteu rmmifeetamente mfre.c.çao ~e le1, 
que tendo em pouca consideração a .triste Sltt;_a.çao em 
que se acha vão os fnncdonal'ioa pubhcos que ar>~o Gred.?· 
res dOS OOf!eS vrOVinCÍfi6Sl fÓmente attené!ta §, p8UU!l!l I 
dos seus proteg1dos·~ i 

Eu desejnvfl muito esta discussão pnril mostrar com ! 
todtlll evidencia que o Sr. Soilzn Carvalho tem co::rnn~t- I 
tido em mbha pnvincia ubuecs e exce;;sos qtf? _nao tem \ 
linf•Üficação '(JOE&ivel : para moat~fi~ qu.~nto es>ao ~n~a- I 
nados r.qu.elles que nos fnzo::u a lllJUBtlÇll. de am;dl ~ar 
que acousnmos -s sua admiuist\·ação, por . S. Ex. ter 
pro~umdo m'l'Euc,m· q u;i pos$idetis U.o partH1o comer- i' 

vnd.or, 
O Sa, ARAGÃo E M ELLO :-Nãv t Gm ab.i para exhibir I 

a o ruem cio adiautamento? 
O Sa. PAEs DE ME:~DoNc ,\ : - J i dísse \!.,ue não tenho I 

aqui documentos, e pa~aõe-me que V. Ex. não póde 
duvi<1ar da verihde du mn boto quo não é negado por I 
quem o prat.icon; e ne quer, eu lerei um trecho do Dic;no 
da1 Alag6as, do qual se Yê que S. Ex. confessou que ~n,- j 
via mt;udailo adhmtrrr ordenados aos que lhe reg_uGrêmo. 

O Sl\. ARAGÃa E MELLo :-Eu preferia o aoto official. 1 

O Sa . P AEs nE Mm;Do~cA :- R&pito, não o tenho 1 
aqui, julguei desnecem:;rlo" tr ::nê lo; mas, se V. E:r;; :, 
quer ;·ê-lo, eu lh'o mostrarei quando qnizer ; en_tretanto 
vou semp;.; ler o trecho do diario a que m9 refen : I 

< L o Havendn nós censurad.o lortc\mi3nte a S ~ Ex, por 
ter rn antJado a.iiaut~r orde_n::tdos, aouro.snildO·O por isso 
como· tmu,;gresso! das iein pl'C·vinciaas n. 22 de 9 de ! 
Março de líi36 o 1' de A gcatc de 1818, que expressa
mmte prohibem taes adiantamentoa, S .. E::;:. nunca se 
ciefencleü det;sa tenivi:l aceusução, e agor r.1 , !loa ,~euq 
br~ns reparos, confessa patentemente qu0 manaou ,ille
go.lment9) ailir.ntar or<1enno.05 a toc1o3 quantos empre · 
gado3 publicos pro"'lir.ciaes Ihe requet êr~o; portanto, 
n~~s.~ pnrte eonf~ssa del!fnçail.erw>nt~ o crime oommet • 
t HtO! I 

< 2, • Cou{es<muio o dclicto, nega que o commette:se 
pGr íavc.riiümo ou afilh~dagcm ; ;:;;as se não foi por isso, 
porque não expcdio ti. Ex . nr;Jn orà.c1n geral á thegcu
rm·ia provincial deteriXilnaucl':l que í3e adiantaasem trea, 
dous Ôa um mez a todos os emp1·cgs.dos provinciaes que 
alli tlnhão orden r:..dç::, vencld\:s? J ~ 

Sr. president3, não mo demomrei mo.is sobre e5S•1 
fa ·~ to, po1·qne sn[~pnnbo que tenho provado de um& m~
neira iu~ontestaVGl que o Sr. ~ouw, Carvalho infringlO 
as leia de 19 de M~rço da 1836 ll l.' de Abril de 1848; 
S. "Ex. confessou seu crimo d~ uma maneira q11.e não 
deh;a duvidas senão áqnelles q~e tiverem o exqnisito 
go>t'' da procurarem illndir.- sc. 

Vou demonstrar que o S1·. S nuza Carvalho infring\o 
t ambem o art. 8' da citv.da lei ele 4 de Julho do anuo 
passado. 

A nesemblév., oontinu~.udo oom n maior solicitude 
n era pregar todo~ os meios a sen ~J.cance para rea
l 'zar e mais aevem economia, e asoim diminuir as 
deapezas no exercício que oorri3, não duvidou em privar 
!!. pro<incia do nnico e~tabelecime.nto qne tinha de ina
trncçiío secundaria, e decretou que fosse extincto o ly
ccn, conservando-se apena~ traa cadeirao , como se vê do 
1\rtigo que passo a ler' 

c Art. 8,' Fica extincto o lyceu cm~do pela lei n.l06 
de 5 rle Maio de 1849, continuando Eómente a exiatir n-!1 
capital as cad.Biras rle grmnm i\tio ~. latim>, de francez e 
!lo grammatica nacional e nnaJy p,e doa clasaioos, ~ 

Q Sa . PI~To DE CAMPOS:- Isto era rebaixar muito 
~ ptcvincla. 

O Sa. PAE3 DE M:E:\DONÇA. :- A disj:o<~içlío do artigo 
c1>\ lei que a~11bo de ·le.r foi i.gualm9nte infringido pelo 
Sr. Sonz2. Ci!rvalho , para quem nada. valem us leis pfo
vinciu.eB ; S. Ex., p<:Jla portaria de 14 de Jnlho, msn· 
deu que continuasse o lyceu a fuuecion!lr até o fim do 
anuo .... 

O Sa. EsPERIDlÃo:- Porque os lentes oontinuarião a 
receber ordenados em ~nas caaas. 

O Sa , PAEs DJ> J)f eNI>ONÇA : - Posso assevera~ a V. 

Ex, que t;rão poucoa os vitalicioa, anpponho que n~o . 
orlio maia de quatro ou cinco; os outros len~es erao 
interinos e por iaso deixarião de receber ven01meutos 
desde qu'e o lyceu fosse extíncto: portanto, não a pro· 
veita ao Sr. Carvalho eaaa razão daâa por V. Ex. 

Eu lerei a portada a que me refiro. 
UM Sa. DEPUTADO: -Não é uecesaario, porque esse 

facto está provr.do. 

O Sn , EsPElliDIÃo: --Leia, é necessario para a nceu
sP.ção . 

O Sa , PAES DE MRNDO:'iÇA:- Se V. Ex. qu&r lê-la, 
eu lh' a entrego. 

Quando, Sr. presidente, o Sr. Souza Ca~valho res?l
veu· so n mandar que fossa executada a l? l que axhn· 
guio o ly.:;eu, co:Jaervaudo sómonte as cnd.~~rus de ~rP.m· 
matica lati n~, de francez e de gt•amrua:•wa nacwnal, 
determinc,u qn<~ cvutínullsseru a ~or reg1cl as e~ snn ca
deiras por lentes interinos , como se. ~ ê. elo offic~o qt;e 
em d!lta de 90 de Janeiro correl!te d1ngw ao v1ce-rh· 
reotor da )nstrucção publica; eu o lerei: . 

< Ao vice-directo:r da instruoção publioa.-A' vwta 
da ioformeçilo prestada om ssn offioio de hontem sob 
u. 16, convem, por manifesto int~re~se à _v. imtrncção Pl!- · 
hlica, que no proxi;:ao anuo le<;tivo oontmue~, as cade!
ua de frnncez e lingua naCJonal desta Cl;:,ade a EOr 
regiilas pelos rsg!)ectivcs profeasores interinos, i!evendo 
os professore8 substitutos do extinot~ Jyceu ser_ aposen: 
tados de couformirlad0 com o art . 2' Ci R resoluçao n. 28u 
da 7 de Agonto ultimo, ou ter outro destino que fôr 
C•)nvenicnte ~ :. 

Determinando S. Ex. que as t res oatl5iras conserva · 
tll\S foeszm :.·egidas por lentes ~uterinos, mfringio ma 
uif6e tnmen.tG p, resolução n. 375 t'i.; 7 de Agosto de lBGJ., 
que p~ovi.d wci!\uclo :l.csrca do destino g_n~ devião ter os 
Õmpregt\d.oa a.o extinc.to lyceu.' di?J~Õe o neguin te: . 

< Art. 1. • Oa oubatitutos vltaholOs do lyc€u, ex~moto 
p~lo. lei n. 370 <l.e 4 de Julho deste anno, serão _eroprc
gad.os cou venientemente nas tres aulas que for~o .con
r.ervadss, e para as quaes o governo d!l prov!OO!a os 
jlllgnr habilitndos . » 

No aJ:tigo que acabo de ler determinou a lei expressa
mente que fossem regidas ao t rea cF.deirac do extinoto 
lyceu p~los mbstitutos 'tite.licios que tinhiío ficado em 
cli spouíbilidad~, sem duvida para evita~ aa O.esp~zas q~0 
em dupiicata serião nec~ssHdas com a contmuaçno 
dos lentes inrerinoF-; portr.uto, S. Ex . mP.ndnndo que 
continuem e. sor regir1'as ss t res cadeiras por leuteg 
interinos, não ró infdngio mani.festnmente n lei, como 
deu á. província um prejuizo de meia de 2:000S, 
em quanto importão pouco mais ou men.cs os onJ.euados 
que eatão vencendo os substitutos vitalicios, quo forão 
por S. Ex. postos em ili.sf:!onibiiidr.do. Senhores, a i~
frac91ío da resolução de 7 de Agost·j de 1861 est6. tr.o 
manifestamente provada, que cu julgo-me dispensado 
de nccrescentar mais uma pnlavra a c8se respeito, o não 
rece:;io que possa fl3r contestado quo o Sr. Souza Carva· 
lho commetteu mili8 este oxcosso. 

O Sa. Es~!RID!Ão : -Se assim fez, foi por informa
ção do vice·director. 

O Sa. PAES DE MEIIDOi\'CA: - Qae importa a infor • 
maçilo do Sr. vice· direotoi? Dava ella direito a S. Ex. 
para infringir uma l&i terminante? 

O SR. Es~EBIDIÃo: - Segundo facto contra o partido 
oouaQrvador. 

O SR. PAES DE MENDO'icA:- P61e tomar nota não 
só de3te, como de outros muitoa que hei de apresentar 
ooutra a infeliz administração do Sr. Souza Carvalho. 

O Sa. EsPEliiD!Ão: - Hei de tomar nota de todos. 
O Sa . P AES DE MENDONÇA:- Desejo que tome nota 

de toJ o qu.nnto eu aqui disser, e que seja refutada por 
V. Ex. a accusaçlio que e:;tou fu2;endo .... 

O Sa. l~ BPERIDIÃO: -Talvez não posfa. 
O SR. PAEs DE MEI'IDOl'WA: -V. Ex. é capaz de 

cousP.s maiores, qnanto mais de defender !lO Sr. Souza 
Carvalho .. .. 

O Sa, EsPERlmÃo d!i, um apnta. 
O Sa . PAES DB MENDONÇA:- t5r, prooidonLe , sí\o 
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tan!o& os aplltt~•. 'l~ aou ·for~do r. de voz = qttando 
di:!t:ahlr -me ; nllo ooi como p~~derei &!!Sim ~ontin'C.I!.r. · 

Pa!!aa~ei a outro facto p:atioo.do pelo Sr. So~" C ar-· 
..-ulho; e poeto qu~ nEo o :-ep!lte da 1naior imporllUlcia, 
wi!a~a ~tende Cllle devo clilml.nl' a liotUno;:&o aobre ~1le, 
qne pro~a o . po!1êo ti nu q .. a tem ti® S. :E~., o a ml'.· 
nBirn .!>(Ir qn~ tem cundo da an:ocs.®Çílo das renda d11 
provincis.. 

N;co BAwle.it& a ss&Cmbléa provinci.U Gom a rcstl'iota 
economia oue ~ p.~=ado fn:>m: DM deapozali pu· 
l>Üc», es!Õrçctt-ae tsmbem plll'l' at:gmentar a rt~cit.a, 
e :~~aste empenho doo"'tou no art;igo unieo da :resolliçâo 
de 26 de J.,UN <lo ·lSIH a ..egcin:e imp<l!Úçlio' 

< Fi::l& c!9ado o impus~ d:) qwmmtl' réia sobro os.<la 
coq,:1ciro q:n~ der fmolo, e abQ!ido o ~o de axpor
taçiio, etc., etc. ,. 

v Sr. Soru:a C.nrJ.ho, ~ni!ll!ldc o regu!am9uto 
p~rn 11 cob::mça d~e im~tQ, l!Landon quo foe&oo clla 
eobr~td.o ·em toàs. "prowGill, p<llcs ligBnte!l dJI9 rendas 
pl'<lvillci~cs; 110 mt:nici;oio d.l!. cspital, ~mie em nc.:oe~s
rio dar dinheiro a g"l\har ><Cc a:i!hs.cios, man.l.co. que 
o in:::~~to Ioa:!c cobn~o p.llo C)Onaruado pr?rincla!. Qaal 
!oi, SGllilores, o reaul~ ciesea lliBl e!l!le.llciid& prowe
çiiO~ f01 1!:1:. -prtjuizo para os cofres pr~in!li&t~~õ, com~ 
vcttm!lll~. 

Em wd~s os mm::tcimos qno o impGBUI fc! eobmdo 
pciM ngc:nciu, o =nl\sdo corres~do::: §. eepeotatlva, 
p)~~t<~ n l'tl!ldn ll!lglllcntott soffn'nllmOl:r.tc. No mnni • 
ci!'io da GllpiW, on<Ul aeobn:nç:o foi i&it!lpeloe!ll!•nlAdo, 
B l@.M cb iu:.po~to ~>i>o ohegotl pn~a pagr,: a d.e!pa:~ 
feito. oom c r:woal uucaa,.~ado <lo ~t<rccucla·!a. k-· 
to!A~i\o-•c em t<;.io o muaie~pio 13,910 coquçiro,, qM. 
rimd~tii~ 55G808G. 

Os I!WPfCglldcs tirados <lo COll&nlodo ~ Q Krr.lla
menw dca c~u';liro• e cob=:mçr. do impct~to j;iiuhá.riio 
em dc:1S mroe5 :>.351P8i ; o~ ~llabotndc;rea qnc d~ 
o:<le:n dos. E1. f<"ão, cact.a lei ~~-~1\, cliamat.~c• 
para () oonsnlado, s•nb.i•iio 1378600; s;16c: dis~ tive
riio o~ dou• <~~:~o~g..cioo d9 eon$l!!Jr.ao mais l:!OJl eott~o 
~jada cie onatcS; ·,.;~c!o a"irn a imponnr tm " ,desJ>6%a 
feita OOltl o p:liiROlll Cll<la.rtGgado M cc.lmulça ao unpo.to 
~m 5~8U02. Mu o. cobrança i>!l?Q'Ct<JU em 581.1&080 ; 
t..:mre pott.uto = prBj oil:o do 26~3'702 ccil.~ta os cof~ 
ETO'rin~ia~a. dgdo pólO :ir. S~1l~ll C:atva!llo, em beneficio 
der. SCUH pr.)~dO!, . 

Niio •<li como ao pod~~i del'cnd.or ll S. Ex. dcs&c na:o .••• 

O Sa.. E•~~n.mJ).o:-Por enusa do i.Jnpoato uns cooos t 
O S11.. p_.,s, r>~: M:t:ICilol<g" '-Quer V. E:-c.. defend~: so 

s~. So&~• Carn.lho desoP. ao~u:>IIÇiío mo~~onJ.o n ncli
culo mn imP<leto que deu eoffrivel :eud.a â pz:ovinoia t 

l 

I 
1 
! 

Sr. Scuz~ C!ltT!llh.o, pasurei a ~atu do ôuboe. f~1 
n~o mcnoa importnnte&, e. quo. pro,.!Q.a1nc1a Clli:.COII0&1 
abnsot1 e J:%3Vnricaç15es ptancndo! por S.~ . 

PrlnciJllatsl, 5J:; ~&dt!il~, PolQ coDÍl'IIW leito ;por 
S. E:.:. roan ot> J>ro'!rietsri.o& dê trap!cho-Alfan~ga 
'\' elha:-E&ta act.l,, digno dallllli~ gra.'vcCI!!IliUIS, amei! mo 
.daMCU8 severa p!llliçilo, pll!IOil•tO <la. msmei.ra..rteguíD~:· 

Ell\ "Yittude de au;crl!nçiio do srt. U da lei proorin, 
clal11. 357 de 11 de Julho dol8!19, b.&na a px811idsncls. 
d!l6 Alag8as ~m 9 doSetmbto do mer.!>o amo eele~crado. 
um oontrato p11ts ~ecebimeJl.to o guuraa C'!tclu.ín. doa 
aii5UC!lll'el dá proviDcir. n=<pertados para Pet'llnmbn<Q 
eom ~neg<Xliantea Vell.oaa> & F'ilh~, >m1 ~~ t;(!;j>ichç· 
ol._enominado -companhia- fôr& 8D.terionoent5 · auto
nsado a de~to de ·Cedo o &83ncar retnetti!io da prg
vi.ncla 11&$ Alag6aa PD'III a dõ Pnnamba~ ~ otde:n 
do tlleso"Ctto de lO d~ Jlll:bo del848, quando ata mi:tis· 
tro ~hz:enda o St. !>-.luz:& Fnnco. 

Ora, segundo GG condiçõea do ~utrato i!e 9 c!~ 53-
tcmbro de 1859,·estavc: ello guan~<l.o p<~: cin.oo ~11noa, 
e o p:il91dmt0 d~ pn>"Yl.:aoU!. ~ AlngG.ao só i'odia ~~oin
di·lo azz:Cs de finao ~ quinquen:Uo, e e a el<pGriencis :rnoa
t1'8Jlll<l que ~ cics'l' .. :.lt&j~ao r::o" in~QI da ~n:niucUI; 
entr\lta:lto !fiio lll;wadc. 'Iluda comm;mi...a~o Gl!icilll á 
assomblo\a prov~sl de 'l.t!B se b&via ~lfo::W.sdo aqucllo 
ooo'.ral.?, níio tcncio-so dGmOUBtrado que era a!lG Dl'tlín· 
<ticill.l :~.os~ dn. ~;~,o ll'lll:l mes:no io~ àJ>5 
pa•'ticn!n.cs, lliio teud~S\1 bvsntado u=a só 'l.uelxa 
con.tffi elt~ .... 

O Sa. Em:ntni:io: - ~:lo gl':'iu.do. Ap;mroci!riiQ 
multas 'l,'ili:iX'ils o:Jntrn eosoo snjo1~. ~u tamlMim soti 
1aze.:doiro. 

O Sa. PJES I.'E i>fz,.,oll<:.t.:-0 Sr. Souza Can~o, 
q~te a mel.'!. ellti\TS n~~ mcl!lÕreo Tt>l•çõeG com Oto mem111'D11 
da U30m.bléa pto"Ylncial, paae, me<l.iaut<: ~p6tii!as Eilgi.
tivao, co~:sc~t qnQ n~; lei do orç•mmto do a!IIIO pm • 
::ili!l.o Flll<'*"o fo51!-l iucl~ida IUila d.i•po:~içilo aut.o'liUll· 
do-o a oonttaw <"Om o proprletario do trapiclla A.I.Wl.
dcgs-Velha, llO Roo.ilo, o JeoebÍlllOilto " <iepotti~ t.oe 
a~111eares c!B p~vincia. A lei C.::. orça:nento l!lll que 
foi in~luida a CÜ•?<>•icii(l a~ qt:O ftJ!o foi ·~nt.&dA 
n S. Ex. patalllll' •o.ncoionad&no dia9 dê Ago•to doçno 
p~t•ado, o logo 110 dia Aiguinte ao dA •a coçAo, ar&te!J 
de <ull ])nblia.~~o, o portanto .-~atar air.da em 'Yi~r, 
foz S. Ex.. o oo1l.~to cotn o J>Wpri~~io d" t"llp~cl!o 
AlfRlldaga· Velha. A pri!Cl.pitaç!ío oom qnt tot fil1to CIIIMI 

· · oont:at~, o f'cto da ~ o proouradnt do proprie"dl'io 
da~uellc tr•piclte bcGpe~e dn S. Ex., <,; aptUenla~o por 
ello ~on de;>utad{IB j:rOVInoiMll <.")mO seu pt>rQ!l.\e, I)(Jll~ 
Tlinc~rilo a todoa de q01c S. Ex. hana prooedlcla do 
m! fé .... Essa m~io do à eles», ~ p~r cet:W novo. 

0 sw.. EsrCliJNio d~ ~m ap!\tto. O Sa.l!:lliJmtl,.;to:-P~ q~lllcCUSD$<l:eV. Ez • 
.,ru. al;tl á o~somblóa rrcvincicl, do qno '?. E:. 1=!& 

O Sa. P.o.za ,..~· Ml:•no~ç~' - V. Ex. m~n·M; sne 
devo dOd3lD~·lh~ qttO não t•uhC! inte:!l'i'O ds C d~lo, r-p Q ' p ~r "' "' "' ,.,_ - . ,, --·-·' S~. US I>& '"B!<M~ç.A.:- "'I! t:.m~êll! (WI!DJO a 

O dt. EoPBnl.\•Jlo • =-J>C: cao !!lltt .. t~ IUJ5éffibt€l~<!u 6oü8 Ditm'btoK q.m:.r----
0 Sn. '? A~s DE l>.t.snoiCç .... ' - Sr: preald~to, !lind~ cido oom tanta fa~nid~do I\OS pedid011 do ptc!idellte. 

:me c~eu?~t<e> d~ umA ontra mfraeç.,o do.l~ P~:-ticad• 0 Sn.. E&o;ilUII>lÃO : _ ];uW>o censura·~e 11 ~i ;n~m,. pelo St. &-n"" Ctr~alho • .A. 001 de ~ de Julho CIO il.lll10 
passnd.o, 1:.0 arl. 7•, dispõe o a~gainto; · . O SK. Pus D~ llí~J!Do>e.c..:- Qaanda ps58Gtt O/la& 

~ Níi.o aeTà pcrmit~d." "11orooaç.eo de ernpr~ga.dc3 in· ~:utoti&açlio eu est.an co:n aósonto uas~ caoa. Se aati-
tcrinM para Blll:Yirem nas rcp~tti~õ~ p~Mi~aia~·•, tio im- ~lsc nn. noscmMó1 p:r\lv'.ncial, rne QpP'J~ s&llel.hBn~ 
pedirn:nto dos efl'ecti"oa, em CUJilS faltas ao no!Ma.d.õ • s\itorisaçãc. 
callaborDdo~s n~ ra~iio de n.m pnrr. ~nda e:npregsdo que Eu continuarei. A re;p~ito de29G contrate oomrilo 
f•ltnr, e sóm~ntc p~ra snhstituir nqn~lle ctnD n~o t:~er boates que pnnhüo o:n dn•ida a ha:r..estida.do elo not1wl · 
~u bsti.tuto log:U. , Em 'tistn no n.rtigo õe lai qt!a ll, •3- pte,idente da minh"' provinoia, qu.Q ;oi ~alm~nte tido 
ae quenito·~ol!<mt se~ chamados coliA~>arn®res para as· (;havido co:no am dos m~i• i11t.a~es•nil® 110llo; pellSA-
repar•i~~eapro•inoiaoo soul<o ~nsn:l~ f::ltaralgntnempre. monto eal.O q...a se nch~ ~laramonto r~ valado M ronoln~o 
~!ido qae 11~0 to~ha snb~ti~utu legal; <llltra\lliltO o Sr. tomsd~ c;n &ecçiio do \hel!ouro, Q~ cnjã resolu';io se 
~ona Car"lbo tem ~~moutldo qua estcjib o:n clivunllil l~m. 1111 "~gnlnt<!a p::laVl'ns : • O -prcslden~e deve ~ res-
re~i\t!iç~os, o ató li* ~ecr.1taril\ ds proaido101cia, c~ll~l>c • ~onsnbíli»ndc, e q!1lmdo me~ demittido. ~ 
ln~orauolll quo l:Ri& flilta de ~mpN!gado~, ootllo ll.ll~r 11 
·lei; tsm stt\ oo!lsen~ldo qn& ••~lío obal!õad~a!Jlll.ll.C::C& p•m C S«. SJ~v~JIU L11~0 : -O quo se ~~ é que 11 secç"o 
collabora~m clll algnmas ropmç1Sts: s. Ex., autorl- do the~ouro e>:~rbitou. 
~.s?do qno soji!.o ~a~:ad?s colla~o!ad~m lll~m d~~ po~- O S:~.. Elll':tttu>tlo :-Apoi11i!O. ' 
:rntttidos "o art•~ dn ctt.Ada lot, J:>fringo-a mrulifca~ d 
m•n ~. ~ ll:ÍO b~•c•ll. quem ollStente o C<Jnt::ano. • O Sn. G.l.•ta.:lo: - Qaaos sito os alg:~ntarios osse PQ• 
· 'ron\).o documouto~ com que po!SO pro•nT e!sa mlra~- reter f 

çlio da !Qi: doi '!to do !~·los pnrn não cans~~ & paciencu• O Sl\. P~~s 1>11 Mu1>o~ç..t.: - NMo o tcabo :<.<J.ui Fa:ta 
dos que IDO têro foUo n hon~a de ouvir. vcrifi=o.r, nuw po!so asnaverar qac n9 pal~vr~~o~~ quo chei 

Da.i:tlllldo ào pn.rto ns infrnorõca do loi prntlcadn~ pelo ·~ih tlradnc do plll'llçcr d11 ~ooç;lo do thoeouro. 
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SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1.862. 

DUDciaute Jo.lo_cl~ Roeh&Pita,., se tüíhu. dado .Jguma 
ON\lm p~ GiBa !?miO ua ~llali<lade do Slibdolegad9, 
rosponden. que 1lllll. O!dem .. avia dAdo p~~ra a prisio 
do ~aaian~,que,N:~doestee~atu=do a de110b6deaer 
u notilica~n quo ae lhes fuia para i!iligencillt, sendo 

·.a!Am .d.bta malari~<io o mettida 11. ~alan:~e, era tido ft!D 
Jll' conta pele• 1 cu• ..U.who1; que aconteoan<lo man'àr 
='-~geucis em. pro.ura ii6 dou& de&ert<:ll!a, os iD.B·· 
poo&11~a enot\.''l'llgadoo de&~~a dlligcncia, 5elll da.vid11 dcs• 
peitados.polo procedimenw dodenurloiantE,lewbr,riõo-se 
@ paaaa.r pot 811~ ~$1\ p~ra le~a-Jo, fiiZell~O parte da 
tn!Jia, e que eeru duvicl.a, p~::o eo::lhe"..9retn od~nunolllllt,, 
e aabore~n de qulUlto el!~ era ~a paz, proour!tiio apode· 
rar·IMI deUe sn* . que ontm~som pnra dmtro i!e = · 
Qllllt\;1 ando ul1Jl tútl::.a as Bll!lS arme.~; · qne, ape:ar diaso, 
pôcle o den!l»l)ianto eollsegnir umn [aoa; co!l!. s qutol ferio 
Qtn doa ir.ap•ct-:>l\l•. o 'ln~ aasim foi qne lho referirão o 
facto ce iU~ w('llet<ltes; que chegando o vre~o á sua 
casa, ll de~do •'-'t pr>'I($!8Qdl', m:o.rell.re c d1a seguinto 
plta •• ptoced"" ao 00\1'1) do deli<:to, m..nd .. ndo mtre
t~~>tc, por ~gllla:ll"'7 e por "'r Q ttO!JIII!lcianta homo:m 
m~ •. mot~·lu no tr:on~,(J.neé a pridoqna alli t~::o pan 
cnmmosos qne mgem mai~ ttgll!"AuÇil, lliO !8 lem
brando ~·=sa çco:pifo lôra t=b= deit>\d.ll ao p.-~~ 
gargRll:~rs ao i'!!"'oço; q!le esao tro!l::o Oons~a lllli 
ror lltgellta ne.'t'S&id.llda; qno quiUido fol JIO!Ilettdo exfli~ 
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R o dBles r.do u d.iffic,)cladas ~m qae so tl~h~"" J>Qta Oon
&ervo: áJ1i om. •~gntan~ 05 . pr.:!tt:-s <?.,nc ~húo Ué ~er 
proeeosadc.J e dom~rar-.o portanto à o::.s o tra. àiiLe, e . 
qo.~ o :~~e~a;o clslego<lo tiuhanl1111o CCII&'.ln\ido; qusalém . 
diAo, m=o J::l!oi:A nll:s, ·onde h a _octr:lS rec:lfl:)t1 a . 
}'?ia~o p!lblicr. pa=r. o~ erimilloi\Oi é um tronco; guo 'N
tido !!Stim no tro:~oo o J?tiUO pLrll .e áõOl' o corpo àa 
dolic.to, fôiA 110 aia &e~Ul!-6 i. pr;.;;o, a q1111 .al!i ~..n!ÜI O 
oatano ào praso e .. !llgnmu ~eau, 16 oompad~~ra 
<!eUe o -ol.êr& oolta-1_,, fa:m<i» p!'i:nein~mu. te um e: 
ll<lll!C4>'tl>I'ÜQ pa:>Q qll$ clle ae corrig.ue. ~ 

I 
. "~ 

Do int=o!"totio que acabo cl~ rer ~:o-te qa.~ o ot~b· 
~legado !ll:., ~~ Cllll!'oooott o bc:o, como contl'l!ao!l 
c;.u• no dia a~gulntt havi~ mucl.ado s~ltar "' i.nfoll.l: 
"!otil'llll ~c ana ~repotmo.ia, acm duvid& porqat c~o 
~:uh~ oru:ne alg~Un. 

O Sa. li:iPsarDrXI! di\ 11!!1 cpartt. 
O Sa. F.u:aDr. M•~oo~ç• :-Eatn fActo, ~horca, fol 

CQm d~omea.b.» ~~~•<lo ao llOnboGi.:llC!lto elo proeldt~~il · 
da pro'lin.olk, q'to ~deu ull!a 36 pt:!videllólt. OOiltl'a 
o pr.)Codime!ltn <h~ ~e eubda!&ga<lo; ~ r-ruo oontu.rio 
pr=ror. clar-lba mnis !m:>ertan~ia, penda i ;ua diA
po&i~o ut;u=• pTa9AS cl.a Poliola li! 

Além de~ falllo,podia apmsntar outros -a. !li toa~~ 
provar quouAa ioi IÓaleUtB J ol1o a.. n~ha P.ita 'liatlma 
1!.& prej:otcaoia dr.q~lle aub~€tt\gsdo, que o11noa t!Jn 
f-5"ado pot lg:i&os ~r:nouto! e humühaç~ ... Aq11i o~tllo 
õl!icto& um ~au aigcnc of!ici~' se qu:l · 
guard~ na~cn!\•o t~m Biao P''"~' c: oerffgaà.oo do !trro 
pot u,uella. euiOrid&de polioirJ, p•lo •imoles fw.o a~ nilo 
acudirem A& notiiioaç~ .. qt:<> l.lit'tl manaa fa:er pnra o 
acompanhn e111 alg~:n~~ diligll:~cia. 

O Sa. Esr•.EtllD!ÃO ài• wn llp!lr:.O. 

o Sn . Pus lll: 1\h:NDO~Ç.I.' - Infel iz do raiz EC toilc& 
os <(UC se di:~:em libN:ae~ pe~aa~soc eomo V. E :.o:. . · 
· P WIBBtei agora~ apl'811en!Ar ntn outro !scto nhimll

lll~nta praticado rclo pr.sidenU! ilo nú!lh>l pro•incill, 
quo moaif..,taroen\e pro"" qno ::;, E:;. ni1o ~olm dl81ltu 
de qu11\qner meie, ponnais do3b.ono~to qua Mja., pRtll 
eh~ga.t aoo ~cu• fuui. . . · 

O Sr. Sou:r. Car'l'lll!lo, scCII!sdo energi.rullllect.;; ·na 
n~?O!llbléa tvJlOB oot\losoo~, erros s dMmnndõs dq au!i eà.
JIIlLt~tnaQão, ~erto tie níi.o poder defender-es das grnvos 
c docament~das a.ccna·sç1S\JI\ quo em brilhante~ dheunos 
lhü ·oHaviio scudo hitas ~os membros d.a ma!oria, :r.l• 
eOh"eu f~ onlu 11 oppt5JÇ~o, c pats isso raoorreu a 't1l:l 
mei.o mis~fll. E1ee n::~io foi, Sr. prosicl.e:.le, um adlac 
wcniO de nova. 03po<:lo, como vou. pn:>v,.... 
. A .... emblé"' legi•lal.iva, oompo&ta 1\o ~tinta Jllembros, 
havia i.netslbdo suas sessÕ<l!l no di!> ·13 do Junho pile" 
i!~ <:«m víuto e ttcs. -:nem broa ~ómlll:lto1 por ur :.'\lto
ctd.o um, ~e~ outro au o.o.to l!cst~ oaes, o eata'fOill oineo 
at:.aen~GB~ . · 

Donintee tt.lllqllll ocmpll~rito, qnAtro p&iotil!u!DDW.. 
:10 po.:;ido llborla apoiMilo o dofO.Ilâiiío .no Sr. i:iotlZ11 

'l'OMO 1\' 

Carvalho; quatro, posto quo f~1111em Oo-vado~es, pct 
P,t.iàliD a favoreal'al:tieulil.r0!3 qúó~hllvi~ ~biaó.do 
:S. Ex;, não lhe fao:1lo OiJPÇ&lçil> e esta di&! com cll& :>ai 
melhores reis~. O CtllG f~;::., ;mbores, o mcito honcl:o 
Sr. ·Sotlia Çanalbo! Racoft'llldo iti 81Wl "C:O:S\nfuadu 
eupplioas e allic!Üiçõee, c01:aegcio c.ue eues qastro·.do~ 
'['Utados eonsorva.dorea se re\.irl;ss&m à a. C9pit&l, e ~te OI 
qllllt:ro pert!naentes ao padid.o libe!a! n iio fo!l!om· Js 
H&,~aa, ~ p~a..maz, partauto, haver maisJclllle,..·,. -

O S'a, EsPt:niDIÃo dá. Wllltpartc. 
O Sa. P~ci~>~:Mo:JIDO~ca:- .... J?Otquecom~ã<

sO!lleiit'.l os c.Wn.a dep11tÁdos da nw.1crla. E 1WUD con.• 
llllglliG S. E::t. faze~ cnlar a opposi~, embora ficasse a 
].>to't".oll.oia sem ~ei ao o~nto, ~sem out~M lei.l da 
milis plllpitante lli!CC!I8ir!ac!e. 

· O Sa. PIIITP li!' C=~cs: - Pelo quc dlz o :neu ami· 
r,o a provinoia da! Alalõas eetll. e"" c'.r<::IU.Clatallciaa 
I!I>OI'm!ICS< 

O Sa. PAz.. 1>1< Mz.>l>OIIr l.:-Pcll&(' •••oft..:S.: c V. 
Ex. que as circumatalloi'l& das .Al;ogSu ~iio e.tJOnnaos ; 
sM> digDti de eor ~madlu em E6:ia consieeraçfO. 

Sr, prosiàento, pvf mais da dn diaa os <!ulriz.e lllE!ll• 
bxos da. maioria ccm~:ared!riio 1!0 a dão da aii0IIl"o:é11, o 

· (!,).-toa do qne '!Úil) ~;,. !llliÍt pou ivo! h~V1ll' CSAão, ra
tidrilo·YJ P"n oc aeu.5 domiciliOii. 

.Ap.,.ox!aando-so !inalmente o .c.;e 13 ds Ag<>!lto1 em 
qne cl.nia .reg..:l:srmenw " atlhlmbiQa.~noerra! oa •'-~ 
toabalho,, o ~r. SQu::a Caru!ho, <>ll para de!m:.der·so 
elo 1:eto riàiculo ~a.o b.~via on.ticado, cu pua mliÜ ee
caruec.Jr i!:l}lrO'<inci.l qne t&nto to!!l ma~uart.dó, ::cllll· 
doll ~la ~tia do :0.2 ~ Agoato p~o:-Cgat a. assGtnbl611 
(JIIl' mai5 ei11eo diu. Eule~i 011ta ãel.GbN !:Cttaila. ~ 

" Ponaria.-0 pre3itlente da p:ovincià naol..e p:ro-· 
rog~~r t'oté o dl11 lS d.e p.r~UI mtz " ~siio da &118111• 
'olé~ 1eg~llli\.._ provind111uo oottenta a:mo.-C~ml:lU• 
lll~ 3e 1\0 1• weoreta:do e~ thll!!onl'llria ptoTincial. • 

s~. ,Pt(lidu:~, tenbo ainda mui~ 011~0$ f•·~~, q'llO 
allcgar ooutn a ad111h!Utroç[o do Sr. Slt:za C.r<Val.lio: 
mu, tlllldC·JIII V. ~:s:. adven!do ao quo h a .ta pau"~" a 
hora .l11 I' puU~1a ar4em <i;! clla, ~ 11ob.mGo•me ~óm 
dla10 multo l~otlgsdo, Wl~fO•IIla para. Cllln. O~ON\io, 

S11ppo>oho quo tenho éJrova.do quo ·o pruidmto das 
Ala.-;6n ~m cot:tmet~a~ ~rms, infrne;l!M do ti!i3, ptli· 
.ui~çllu a· Jôli~>IO~ tu11, que o tll!ll !.ilht.bllitad~ patn 
co.ntbluar aaerrre~UeQte d~~JneU .. pro'rinc!a. (Apoilsd••·l. 

O S11. En•nl»ll.o a L~ ~~p~rl(l. 
O St.. Pua»I!M><'Iao,.~ : -Certo d~ quo tthes u 

ml.o.hu oo:z.olcien~ Diiotejl~ att4ndi<lu pelo.gove= 
gerei, :u, em.nomo 115 ,!ll'O'rin~ q11e npruento, FN141to 
0011~ a lndi!l'e:a!l,:a qu& ba; a de tu o govc:no a ~· 
J!Si\o ~os solrrimeotos por quo .. tio pte3an<IQ O& Àla• 

Sr. ;;~oidc111Al, aotea d:! conclui! o m~u i! iso11rso, ('11 
oilo p<>Ul' dispensar-me de fszer bl!:n paUI'Ate u. ute Mla 
o ao plli: '1,119 a Nu.e~iio ~e 110. ~~o'l'iu~ir: cln Ah€8e9 
esta fa~elilio o ~r. Sorna C:~~r•alho, que :1$ perl,tguiçõea 
por S. Ex. autorisshs, l~m ~1:t;!XIOD~<io e111 grande 
e.cala depoi• q11e o 5(. Joio r.;,., Yjéln; C~~n~amão de 
Sillimb\1. t= assento ::os oon,~lh~Jõ Q.a cor:Ua.. O 5r. mi· 
;oistro da egtieult11.-s, que é na p;-o,·lncill das .EiJag81tl' 
o chof3 do partido ligt~eiro ou libc:ai., ,fAim. ·anto
riso.do e~!as reacçü~s O<'ntra o• sens ndverMtios, com os . 
quteo nindn lem antigas c~nt9.1J qne njiiStar, e de quem 
de•do O OllU rri!Xl~O ministerio }llOC:Ir~ vingAr-M, ,l>)l' . 
<:Ra.!lll do gl'$Jld~ otime q-ce oomm~tt~ie c>~. n11-.idaiom 
o tllti.:l:.c eafcr:ço pua acabar com o o:llino~o JlrodcHnl.llio 
de 5l!i> bmll\11, qa~ causou ,. pro..-inola m:ll.ea insot:.dll· 

. va!a, dos . qnaea 3ln~a hoje ~e n>amte; t>Sql!O:!Olldo-~ 
cnttot11:1t.o :i. Ex. da que a casa pwdo quo hoie hos
t.ilis:r. deve 11 osdeira que taal no seDado e 11 poa:fiio dG 
q;;o ao C&U. soni:l.ào pam massactu·lo. 

Ó Sa. Pl!ITÓ 11~ c.ur..o~ '-Rogo 110 'llltll llllligO qae 
par~. niíD onlro nei~ ox<lelll àe iclêao. ba&ta. '11>0 letilla 
llito tnclo oaanto pro'tiiWI quo o pciai.!l)llto daa AlagCu 
t.>l.DOll·N Unpoeiiwl d~OO!lt.!nuar Mo--.1~. 

O Sa. P.1o~ PE !l.ii:I<J)QIJÇ.L:- PoiJ ~. ~~~~i!
nuue.i, o a\4 lllc>mJO 'porquil tS pa!ll Dlim •~C!IIlnme::te 
d~s:~gradM01 a tooOJ'dil9ilO ~~ f~:ldO ehoio ® crl-, 

. 2G 
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-. ·il'18 pinl -~uhll da J:lillha prcnincla f6rm& • 
~ negnpagü>a i!aaua hlslôoria.. 
· Tliuho eonclaid').. (J!triiO ~"";muito bem.) 

(O or~ i compriontnl~do por ~~~ ..migoo.) 

Vem ' me~~a, é lido • apoiadO, o seguinte Ieq,ueri-
1111111lo: 

~ !toauairo: 1"1 qua se (H5Io tnmbem iafcnmações so 
goV!ll""..o-Ace!ca do numsr~ dos prooesi!CII inetaurad~s nllo 
pto~incia cl&s A!agôas deudo Qu\ttbro do ~UU~o de 1 S60 
a \é .6.gosto commte, pel6B j!Moo munici~>:tes de Pcrto
Oc!vo, Posso'de C;ma~gioo e IIDDC:ratrí%. 

.. 2. • Q:1e M peçílo igu~lm:1:1te inro=sções i= do 
num!!rO a ... demi...,.êiols dt~d~U~ pêlo pr~sid~ntl! da prcvin
~ia d1U! .Alogôa< d.csc!o c;uo tomon poue d& aiimi:lillb'a~ 
Çio !lté OIIU dat•, e du r<>:llot e~ quo se fc.ndou. par.. 
<la: tacs demiul5~a. - !'ou &o .M •ndo">'h :o 

A i!J~ fica 2di::.da peàa hora. 
O Sa. Ell'Dil>tÃo : - Eu pudi a pala.-rn. 

O Sa. Pn~:DEME : - Eata ~::tu!eiio fic11. adia~ 
p= se 4ltl.l:rar u~:. 2' porte do cri!am do dia. . 

Os ... Tu~ BJ..~TO$:- Rtt ereto que c8 reqtteri
mtmtcll aohro o;; qtu~es te peõ:c 8 palavra entriío Jogo 
(:ll1 dis.."U&!á(>. M:iiS , qtUWdo ;:,iio hsta clliposição l"l!gi
mE:Iltal s esta ra&peito, jnlgo CJn'Je.nante prclOI>g&J:·se 
<)$tn debat~. As cl>oerv::.çõe3 qne o discm~o do honrado 
me:nhro pcla.• .A.lag6u !ormul~ podem hoje ~c: :rcs~ 
pcnà.id.aa colll. •anU.J!(!!ll pa."S li di•cuuiio. Reqnci.to, 
poit, ,. V. E:<.· que haj~ de .-ollJl~ta~ " Clll;:< sobre a. 
pr..lc~çao do debate cn~•nd<> pelo hDwv.do ... embro. 

O Sa. ~lLfll>L~' - A urgro~ ~cicie pela ~a 
foi pma a prl!:leira pr!8 .in ordem ào cllil; ha ~Jtlm 
UiJ.;o C>UtrQ urge:1cia ~encida: n~ pói!c por ~ruG'j.neil
c:il> <'<'il~ eata diae~Wlo ·~rs. 

O Sa. T..LT..I...n B.un':- Aincl.s quo !!,) tenht. vnn
e!do urgtooin ~6 pat'l> a prlmclr~ pnrte do oclem ao dia, 
J!~:a =~auient& qao ~ votnçil.o da õOnilo IL!ltl!ricr- ~j~ 
agora madiS~~<la. Peço a V. Ex. ae à.igno comnlt:a: a 
\1'111& a este respeito. 

O Sa. PusiD~: -- ICu diuo c;. :li a n::illb~ obrl-
1!:1.~ r.ra ~ !)a orch!m do dia o I(UO vin!u. p&t!õ a 
i' par..;, pois quo tiD.ha-ee ~oncldG a nrgt~:tcla. CÕCAte rn
'iullrimen~ aó. na l' porta; mna &e o nobr~ dcpu~do 
<j.UC1', ptcpmilia. quo e:)n\lnnc CtJta <ii>o~tlo, 11ue ~~~. 
oo::.snlt&'d :~ co.:n~rn. 

O Sa. Collnll&. D• QJJrtJu : -Eu creio qu3 niio b11 
CI!W!i. 

O Sa. Callll ~!.&tll.lDO : - Cr~io quo estar. m~~~tG "e 
ordem fiQio ~~~i pt~jnd.ié: .. !u quando !li!o h~ ca•n. 

O Sa. P•=P~IITii : -Sim, s~Iilio:. 
--õ S!l. C1w,; 1\ticiXDC! =- Quero trsn~~:lttssr =e, 

ll.fu:l c!~ 'l,tta a !Orro clQ~ adài~vr» tenha ll"tt lugs~. 

O Sa. Pll.l:IUll:!tn: _; ~ilo h& cu a, por ls5o não 
;>o~ll~ s ~otoa o rjlq,tterimente> do Sr. Ts.var;,s Bnstoo. 
Contiuúa a dioou.uiio tla :2• p~:rte clr. oYdem do. i!in. 

O S&. E~rcal~t!o: - St. prosidant9, nu sou pcuC() 
·.,.ersae.o n2s di!lpa•ÍÇÕ!lll do I"egilllento, noa ·estylos da 
co..,.; pot i•to pel'(l a V. E:-.. qne ma dtffic:Upe se mo 
•<>eCj)rrc 11. """ ~peri!'lleia, tiO as~t~ conho~im9nto dag 
<llsposiçõts <lo ~ef(iment.o. 

Do.ej<tYa g,ue ·v. Ex. me illf<l=•e•c, oa ru~tes n::e 
llllltrni~so ao o r~qnoril:l~nt<> quo ~~e•b~> de o~r :lpro•tm.
tado e jus~ificnào, em consequonda do reg<monw ó dsdo 
)l!U!l ordem do dia. da !Cl!9Ü.O immedista. n~~ojava snbor 
se s mgenoi!l quo se n~nB 'l'encida, ~ jld!\ qtlnl o :o
qno!'imanto foi nr,rcecmtndo e jttat:!6aad.o, tamb~m ~i· 
gcra.pl'l'~ a cli~cuasiio à•ss~ ug,nerimentD na 6Cssiio 
8tgtnnto. 

ú Sn. Pn:E&O>E~~Jl: -·Sim, sonll.or. 
O. Sa. E8n:amtlo : - Logo, Y. E1t. llt!lanhl! o dsrA 

p"r~ s or<lcm. do dia 7 
O Sn. Pn~tmnNiE:.....: Sim, se::ilior. 
o Sa. Cau;:: M.o.GUADO:-Na s· pnrt~.! 
O Sn.. ?uns!DENTe:-· O re1ne·rimonto oontint'i~ an 

orJ<·m ao dia· iin 1• illl·t~, conforma ~e \'.lcc~u. 
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SEGUNDA FARTE DA ORDEM DO DIA, 

ADJII!J~OJ DP..I.lUDOi IH! CJ.ÇUIE!1,.0. 

Ent.ri!tl ~ Sn di>cusaiio ~s Mguinte. art;gos aaàiti70J; 
aepll'l'ado! ào orçamS!ltc, e que fotílu appromdoo lllil 2• 

« Fica o ~vtt'llO autotisa<h s c.udar a bonldado de 
direito do Recito do legar sU> qa~ oo acha pa~ qunl
quor dos ccnvBnto~ desso. cidada oue ci!ere~a xnclbo~a 
ncco=odações, pree«!dendo contrâto çolll os rEligio..,., · 
e paden~e gostar até a qnantia do ;)~,ocos com ~~a ol>raw 
n~ceosnuus para cff.:<'tll"'r esta mud:ança. ~ 

• Fica p<rle<-cendo il<> ho•pibl do caridade d& oidadlt 
do Ouro·l'~lo ·~ pr.:>pried.ads pl~na do p>:dio denotni
IOaào Chacar;; Q..., ~sQ(J';l!S, :ta. m~m~ cidA!l<}, e ar.tl>• 
ru;2da 11 retpacti;oa 'lll<l!l~ adu:ini•tnti.-a a :asolYer • 
venda cl; .!i to predio, sendo a prcdc.ctc cOn'l'cnido em 
llp:>Jices da divlds pubüca. ~ 

~ Fi"" o governo autoria11.do a a~:.pprimir o•lngKres 
do coMU!tora.< d· ~ d:ff~a:.to• r:;i.nist<o:.ioe ~ porpor~c 
qco fcrnm vagando; e betc l'•~in:l todos os lugms da3 
:-espcc~i v:l!l •ecretr.riaa que (o= dU.pell&ro,·ei~. ~ 

~ f,cn o 1\"V~rJJo en~<~,;~.do po.n. ceoo!rer de6ae ji 
s. ,~ClfCZS.!t com .c. icspc~~U-;, do szu~c dcn port·l~, elt~ 
ran:!o a tabdln nnncx~ ao dec-ret.o ;c. 2,7:!4 de 23 ;i" 
J >:>ei!'o de l~G L. C;:n o;de:n 11 dir:cinn!r a de~p<n~ com 
o p:lMc-...1 d~que:h i:J.Spo~. v . 

• .c Fi cão dc•.i$ ji alterados ~· "<'tt.~.in:ectoa da ~a-. 
gutratnn :la f6rma d~ <liopoaiç~ea •e~intea: :.;.·· ~ a 1.• h grati.fCáçiio Atl!>UOi dilo mociotTC9 do 5U·~ 
prêtM t.....;bun:ü <ie j"t:.>~iça "er~ de ~.coos ; a dO& desem
bar;;odere~ d,S,OOGS; ll\l.<~ j;ü:;:o::.o do dircito de 2·4~e, 
<].Uiõt~e~ a lo~çio c111 rcapsctiVl> ";':IN niio ~oedcr de· 
;..ooos: 8 elos juiz<:& !l>uciciple~ de soos,a 8 do~ premo- . 
tol'l!!l <le 4C0SOOO. " 

• $ :.!." O ordo:1ado do~ ju~ rnoniolpM!i fioa nho
lado a ~~li.o de EOO#, o o governo "ntcrioudo a elcTar A 
g....::i!i~"~fo do• m6>muo, :nva tem> <UI ~nde C<'II>vl&, 
1\t.S 1:2ooa, c~mte.to QtJ.e C:ar.an augmento nio reo-.:U~e 
ci$?"Zs t:~>ccàoc~ do 30:0COS d61l•to do e:<.ercic\o. Os 
octo:. do gove.c-uo, em virt.uda de~s:l...fiU~~tit!sção, aO J?O"' 
derAõ ecr alt<~r~do:> per d.illpo•içiio lcgilllati•&;· 

• .~ ::.· O dc•~mbnrg>~dor 0~ jn1;s tlc diroito q:.o 
sorru o lugc.r de ch~fo (1~ pol~" perceberi, "!{,m <lo ••n 
:ordsnad{>, Clll ,·ez d11 reol"ctiv!l g•Rtitcaç,1o, ... cln-:.:400.f 
n~ cn,t~: ... do 3.C~ns na, pro~i:1cia. da Br.l>i11, ?Nuam
t>uoo o R:o Gro.at!o cto ~ul: A <to S:llCO~ na• do Po.ri. 
Jl!nrnnhiio, Rio :!c Jg,neiro, S. Paulo, Minu, Gcya%, i:· 
rrlu~o-Gk'OL-!-0~ NHs outr:ll! nro.,illoiU!, 56rd::irl co::i oa 
'nofJII!~'t.i \'O!t ,.~J! c:in.:cutoR. ~-

c r\(.:~~ i~U:Lt.hldC!5 O~ "'t:~ci::nenteg do-a çfficlaos G C6• 
ctipt~tru=ioõ 'aa •ccretnriu. do tr:lm:wal de c.:>=erclo do 
Percam bnco :.cs da Babit1. ; 
-~O ..Ji2.vem~ ~ ~tltcri•RdO a faz~r r o ver !!li~tà de nn

ti,'.'.w.ílnu~ diitõdiiSõs JCl>GS de d1wto, ccntRP.do-~d!ic:o 
tOU~ ~:DyO d~ eoz:Jrciclo ele :nsgi6tr~tttra qu~ prova~ 
h&ver ticr., e previdar.oi"nrlo jlsrA quG seja s=iuil.
n:-cnte l'Omu:tidn ll cJ'.da j ~iz de dire;to il H5 ta nnnnnl 
do nntlguidudc, do sor~o que »iio e<:rtll contn ~~.uh um 
o t>r~z~ d•e rctb:nas;õc; een:. a intimsçi<o ou roo~bimepto 
ela rcl'ti.ua li•ta UJ)r.;,ru.. ~ 

~ Os pe>o:5po,tes parA pr.i•cs cstr~gou'<'s ~~5o' ro· 
gidcs ~eln !e.-;islnç:ío que ~igorn sobr~ os passapo:~cs 
Jl~I:;. o intcri~r ~ ~yai-., re"l'J;'ds sc~i~ n nl.tima ~~:~ 
do mt. ll\l <>O cou;go do ptoeesso cnmüuil.. ~ . 

< D b"chlll'cl Doming<>• Gomes Ferreira 'V clloso fica 
di:<pep.sedo de l'~'titui~ ncs ccires pul,licao a qu~lltia 
elo l:COOq, 'l"c ~m 1849 rcocbôrs ~ol:lc juiz muuioipal o 
do orphüos do to=<~ do Pilüo-Arondo, na pro•incia da 
B•hi~. psta i\U.Xili<> doa deopez~~ <la ..-iR~lil qn.e n~lóll:l 
qus.lià11do t6~0 de íazer. ~ 

~ Fi.c:~. o govct:l~ aw~orlS~~do 11 f~:~ cr B9 :!eapozas uc· 
ccssatü>s pu~a collcacionar e 'iwpti mir todos \l8 ~&.tadcs 

. 6 cónvonçõ<s cuhbr~dss •ntre o lxnperio o 1l!l tJOt<noias 
elltrllngeitn~. • · 

< F1~;;., •cpprilnldos c ltl~t~r 11cbolrn.~t~ vogo c!o 1' 
offioilll cb. eoot~ta·tiQ do mit.itoHiriO df.'~ ed~:;:;g .. iroJ1 e 
m11i& um de igaal Clltegoria quo Y<llkL !I ••ga:r. • 

• Ficn o g~vuroQ r.a.~oriasdo : 
• § t. • A l~!ll!d~r conntrtJ.ir 1>h~r6f.s .tta h1un do I'~:.· 

Ill:lllgu>\. Ollll <io uorto ela provillciu dQ Suut~·úntlluriua. 
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e ;gu,.lzlente pau melhorar o ~el ph;.~:~>l da Yc~, na 
barra de Sa11toa. · 

< § 2. • A ela vai" nl20 o ntml11'<0 do6 npi-aadlze$ a~
n' .; do~ anenae~; d~ mariilhn dallahiaede P~msmbucG. 

• ~ 3." A COlllpeD4ar no Dr. JusJ Anoonio de 1\íaga
lh.~s CSA~o-, andit~r.do gtterr11 da côrto, ns :i<Ppt'Zaa e !l 
ttllba1ho <:tte ti!TII com a oonf•eção c pt1blicsçüo de sena 
proje~t.l~ d11'~dlgc:rs militL-. " · · 

~ A lei c;ue l'eli:l o mo:cte-pio doa olliclces de mari
Xlhs Bm'á ob3~da ~'OG1 ns õegnio.tu olteraÇÕ&ll : 
c~ 1.· 0.; filhos mcucrcs a~~ oomplatsrem s ide~c 

da_l~i t~lll direito .11 pcr~'tl~O .do m·on:O·t:iü de 32!1• 
p:o.~, t6V<rtendo teto em bc~eficio dos l.:rdeir02 sobrc;"i
vootes no caso de morte,cnlogo ane chegarem é. maio
ridade. · - · 

< § 2." ..\s SJha! CUarlAA eom con&tntime!1to de Sê:!!. 
pai•, on z1:.pprimenv, j'Odi<ial, t.IDOO, t~m d.h.-eito ao 
m=o m~nte-pio, na to.lh de solteir•n. , · 

c .àzt. s.• Fic11 estobele..;d~ a autori~~çüo co:tcedids ' 
·· co gcrer"o ~~ virta~e ào ~2·, ar~ •. v· C:a lei.n. ),,100 de 

18 de S<ltcmbro de 1860. ~ . · 
c E' o gc1crno autori.sAdo : conceder uma et3ptl aos 

officise5 do ex~rcit~ c:;a., a raque~ô"CCl. uma vez q-:e 
pro?em h~ ver !orvido por OC<:.:~siiio-da i!ld~p;r..doncia. do 
Brazil, fuCDdo pan& dO<: C<>J'!'OA orgt\Di .. "d"" nnqt:clln 
éfooa, e quo s~ aohü.o otn efi"Ootiõ"O scrnço co tx1es:no 
O'll:trci\<1 . ~ulqt:e: q~ fosse :: {'to•i.:!c;a em <I<~G estl
~!etn e!M! Ultf.mC'G COl\X:ll. , 

c .'ls ~ccd"" d·> C!lllnL~os po d.erno CC! ~E~c\un<l:.s F~r 
C!Cii~t06 prtu~nbrcs em Fapd ..ellRdo de 40~000. ~ . 

<O a requuio cntco on pet\~õ~ F6:le.Gl eerdc:"p;lóndoa 
:>dos juizes de l'Mci:l:a imt~!lcia, if,dcp<;odctotca::znto . 
dll paga:nento do •~l!o, o quni só s~ toru&Ti o~ng$t~rio 
qumdo oa au~o• for""' cc:>cln•os . .As pc~ç<\03 ditigidns 
ú autoridBUCO a a!:w•trativM pod~&o &<!f igug.lmonto 
dc'i'a.chaclss am; que cel.ojii~ •cllndD.a, se:>do o iwp~~to 
~gidc s6!ll8:1\D n~ wncl...:;o doo pt~ adminia::ra
ti-.o~. ~ 
· c Fiaio rclcvai:os da l'!ultu wdos o5 (jUO regiatrnem 

&C\111 titulo~ ds p::opriod~de ou ::oi! e d~ taml~ ri~! t!J.e
~oo:rari:..; do f.ueod11, o~ nru. ~~t.~rtl~õe.<> ds.s tenns pa
bli"W! existt~~lol :nu provincit.;, •~b me:.:~ dcooia do 
!'tfblicado este indclto DkS llle8tn&• prc?incia•. ; . 

-. FJc;.c di•ponaadoa do pa~a1>todu mnltaa am qtte 
tivc:cm in«>rJido 0!1 arr=at'í.ntes. s~dcrea Q~ lote• <!Q 
'ICI're!:O'J diuc:mtillos na prcYillcia da Bahia • . 

• A' irman<11\cW do Smhcr Boc.·Jr•w da Laps, t&mla 
do Urnb:1, provi!lol~; da BAhia. t! co!lcedHa ll:Sp;-::na dM 
leia do ~Unortinçilo p~ podar eo::am r.t ~ p•ttimo• 
Di~ 'lU~ toetl::m\meute Fc~•·ne &O.lllll1~ S•Mtll..rio o Sldq!li- . 
m :cova. be:a ntá c YalOt de 1l.W:OOOS'\OO. > 

- ~ aantfl 0511. ela »uenoo:dia e .. ::!dado da BAbha 
6 t.lleftlda do pag=n~ de •!~a ~la r»mpta do pr&dlo 
<lt:l. ÇUll fundou o no;o> Rtylo para oria~, edllCiiç.., o 
Jllllouc daa eJtnostos o o~b:lo~ aban<tcn!ldcs, aob a d~

. na>i.i~açúo de Roe:.llümento d~ Noias Senhora dM Mi·· 
--~corüiM. ~ 

7':Fl0io dc•'i!õ'Jll~• da ditcltoo,~w~ 
quDlqoa o-c.tra ta-:sclô do in:~rtoção, os m:~.ehi:ll!mes, 
mtnaillos oapp~bo3 ne~D~io• pariiOelllp<Gll;" de il
l~t;ao " g:u: contntada pelo guvemo dn !)rodncill 
do lr!ar&nblto (!l)lll oa Ameri<unoo iJIU'~~· Wll\i:un 6· 
l::'ihe3trc S. Battin, D tambe'ill OI! tnboe, combustoru D 

· npparclhos p:ua a àhtr!bniçilc ào gaz até 11 qn~~nLid:uio 
pr~cioa pat<a acr lowd11 !I ollaito " dita Ulumlnnçiío o 
1~11. au~m~ntQ no futuro, >lS~im Ool'lo cs quo faren: 

. . llCNs•.u:ioo parn $ubs~ituiy~o. A mcsmu isonçuo M os
. tvadcr:i. ils mnterias primn< import~da!l p~m o f~brico 
c!~ glll:, de~o\0, Dl\ fotlll& do CODtl'!\tO, li=;s.r- ~~ :lD:ltlcl• 
moate o ilea quoo<tum. » · 

c: .A proy~!c~ndc ple..-." elo pt'Gdio de:~o:ninndo- Cl::n· 
· =de.- c .... ;,.,.-as -na Qidt.de do.O:>ro-PI'tto, fioc }M!r

t.aooendo no. hospital de Cari<is:!a. à a mo•mr. cidnac, c a 
.te:~poo~.-a mesn ada:i.Jl.i,tr~ti~a antoria11<1a a zeso'!:;.n: a 
~n~~ do me~mo pred.io, selldo o proaucto convertido 
11111 apolice! da dhi.k publica. • 

c Fica o ~,'OVI!I'l10 &Dtorisado a c~u~odcr :i <Nmpnnhia 
qn<l 111! org~nhnr o orivilesio· de navegação B ;ppo~ !l!U. 
lsgô:u; Norte e M:uigtll'ba, dá pro~i:l~ls das Alagüu, 
por l=ll'O quo nilo cxoada· dei 36 aD!lOs, deb~o a_,, COR- · 
diçõ~ oo~~:uintos : . · 

.c l! • ~ ~pnJ:.!lili J;I'''"*W. 11 r.nv~óõlÇiig por ya~or 

entra u oidailes · a e Maccl6 ~ Alageu, e. vül.au de Pill~~r 
~ Santa Luz!s elo Norte, com eac.Ia ~ pO't~açiio d<.> 
C~ue!IC-S<!O!co• t:!!"\cndo aaten~-la· a outr09 pontoll BO!Il 
of.feasn de direitos adq_nirid.:!s; . · · · 
~ 2.' Úf;~l!f'llo aQXUiar' l.companlúa oóm lVD& 81lh

vcnç;;o_de SO:OOOtJ ~·taila ptia fórma q~ j clpr mai8 
co~nmtlntc. · . · · 

< 3. • ~ ~:npsmhi~ ·gour~ do <!etOp~cho lim de di~ 
reltos a.~ tcõ.oo OG objectoo que foteu:. ne.."e515aridl A. re-

l
' fqrldn nnvegnçiio; bem. ~o~no ficar/i. ; senta do imposto dt'l 

m~lo. siaa peb co::np•a de• vaporos de 'iU& precissr; e 
. ig-.J.'llmàilt~ di!, tclia$ :as i&ençG<::>q_u& !.2m eido ccucecllo!ae. 

:l.s cm.proz&J o.D navegação por vapo: mais f&-;oreoidas 

I pelo Estad~, 6tll idontic11a circ:ll:n9t\\~e~. » 
.. F i<"& o gm mm automado 11. el~"ar nts a, =tia 

de 14~:000fl " &u1lveuç;o <J.~S &Ct11nlm9nte ~cebo a 

1
1 C=p.nhi<~ ?cm1W\bneaoa elo n~Vt{IRÇ1io co•t<.irs s 

I
. ..-a.,or, s-::jeit~udo ·~ ~lli c;·da:r sei& v•egem por lll!llO ~ 

Ilh& ~~ F3rllallclo, e a ~tcn<!.or sua l inlía. do na•3g.~ç;io 
·1· at~ f. .aidlld.e de Aracajú , com C!Cn.U:. pili elo Peaodo, 

na fó=r. c1a.s C(llldiçC:~ ç_ae forem ~ll~~t:l~ ll(>m o 
go;crn'l. ~ 

I < Fic:l dis!"!!leaiia d;, it:J.posto ds 5 % 01< l!õleia !in 

1

1 

a Compsnlüa Gnahyba, ar;~belecica na P'rovincis d() 
Rio- Gr.wd~ cio Sal, 'QCla ~q:üoição daw <lll!l>srca.;ões a. 
Tnpot qo~ ti•e., cOI:lptado. e das qtle houv-.r de eomprar 
pl\ra a na~egaçi;o !!u..-io.l da ;;n~smn provinda :uo espaço 
.:a dz< ao.coo, <l<'t:.!sdo• à.o !c:t oot.'lli:lccimcnto. ~ 

' o so·~~no íiet~ autari•a<l.o a ele•& .. qnal.re "~ 
p~t utf'Z r.s p~rti.él.M doa correios uae prol'inciu !lo CeL..-& 
t d.-. Bahl~. > • 

c O gcv~rno .Ge~ antotie&do a i:mov111' c~ contrr.tos 
c!as cornpanh!3!1 4o M-;-c_;nç;l~ 1! TP.P"f elo Jtf:&:~nhWJ 
11 Petn>Jllba!.'O, o CO::la =.?="' qao JOCtnslcente blz o 
m~smo ~i~:> para n p:rn'rulci& do E.i .ri\o-Santo ;x;l.ca 
j)')tto• do Ito«>a:úri.Jl:;., Vietoria ~ S. lll;~.roo , pcd:.~o 
a~&r:li!llt~ as re!I{X!~tiv~ a,b.-ençõ~, e &Uerar o ~>.u- · 
l::lerodu Ti3lit:ll5o e•cala!, i.ne]ai"P.do t>eo~ Ctl poma dG 
S. Jooà lioMacory e <ia cid:~clo da Co.:avcll&õ; outroaim. 
11 fw:c: ~dlll:.i:: ç; pr~ços ri11 t3bella de oads ama w 
roferidu et~mjlnc.hias, tanto para puqg1riro•, eomo 

I Pllll ~ c:M'i(l: dos uporo~. ~ . 
c O gorlll'DO, or.tenaeado soca::n u ac!mi:üatnçl!ee C:u 

I pro•inoilil, 01l!ou UJal:lhl~u g~ ... ntirlío jana Ad~,; 
nMS 11 eompau!il111 org.-nisadeia ps.!a CClllatn~ do 

·1 · ·tetza<J.,., d".len~,rç~btinT' a execuçiodost'!apootlvoe 
c~atl's~'• tnn~ em rcl~~oçito •~ temi,>Oe ma<L:. do :1~sa· 

. mo.nto,~U ~'aO COD~Otreri eom wlae propotolMill!nllll.te, 
.. 1 P~>!\PI'<l na ra:l!o d• cinco -oara do!U, como para & peto

. oepçl!o cl.oa luaroo 110tDelbtlltemtnt& ~tlptilildotl. " I c FiC6 o ~OCI:no sutorb.tcl\l "IDO:lJAt ['~'.:ceder do:de 
·1 ji ~ a•-alla~ :la ootracU. d(l ~bdagmn Uni!o ~ Ind~, 

o a do:septOJ'~U.·l.a, !.ad~ilo a comJ.aDàis. ilo es• 
011110 d~ m'l&llação, Mim ci03 ~.GOO:COO do 8111pteat&:lo 

! 
d;J Londres, "~Mlo 1ulll ~ rsspou>aY~ o mmno governo: 
c pa.-!i 01~ !m emittld ~c> par a~ 4,00C:COOS iml 5f0• 
l.io~s do ~aJO' l!OIIl\nsl à:lll:00:0/1 a )111'0~ ae 6 %, 

-<.L&al:~:da a <!e•acf:;n-iaçã~, ~a~r4 s oomp:.nhla 
d(l rt<l&bllf a f;U1mf.ÍII, )ill'll>q'ttl! J.IEK~O ~t~ 
~o ~l ~ os clns provinci=.t <lQ Ml.a . .s o Rio da Ja· 
ncirJ, o o gq~r:~e coutruU.-â · Co:IIIl a mo= a ooc.p&Dhia, 
ou ®m o.uem lii.'!Íll vll:l;~ otrerecer, o fcrri~ eis 
~st:&àa." · · · · 

€ O g:lvc6!1 liçot nutori.acio n tnUldu Ílll!titmr os e!• 
tna~n n~~e~ssrioa pnro. rc~ollb~c9r • d.o-Jrob•~ ~s melho:' 
res linhasrrot~~ c;.uoo~ ~u P'-' 9.!1> co!IUilWli~Rl' o ligs.~ For 
tr!lhQIJ de !erro l\ <Otr~d.n de D. !'~clro n $0~ O!UllpOII do 
anl d~ p~viuci.a de MwM-Gel:aes, o nos .,-lllla• dos 'cio9 
nu•egu..-eia do !IClYtc c sul da mour.a pro•inois; s bom. 
Msim nata &é ~nbcccr c c!ocrot~ a malhor lillhr. J>cia 
qual :sê FO"'Il Ilgsr o Por.o No~o do Qunl!a 110& T&i!es 
elos rioo PO<nba t: Pirang!l. . . 

< .A$ ict!r.toçilea pRt~ ass~ ti.m ser:ío dadas , ou 11 utun 
~o=i~silo nomo~ch ?910 go;~~no, o i qnnl ill~nltllt~ o· 
ompngo ii.6 q11o\o."-~r Ollg<Jnhairo qM ill~ r~qniaitar, 
tllllli~ricl c<~. ~trct~geira, cu á <!ircc:orla dB r~:-:-~a,. de 
fo~o.cotllll.U811l podai, se o Jnlgl.t pref~riTSl, oollt:o.tll: 
aqucllos e&t1111os. 

< No prilllOÍTO ·ego· • deapen ··e flll'l\. rute<JWI!en~ 
pol<-' ~Lc30tlf0 : ·no u!;UJ~do, "pcl11 ' ronda do OO!Ili!a!l!lin 
liCl! .ttroJilizo do' 7 % gn~ .. ntíd05ll1» ll,ooioniat <~:~. ~ 

c 0 f)OV~~ ~llcltlt~ 1;011\ UT~~~~ }~III~P:~ \UDU 
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poata ele madeira o obre c r.io Gund9, no lngar olenomi
lllldo Jagud~, ontre 111 proYincias d.e S. P~tillo a Minao
~..,, •cgWldo a planta e orçll!no<lto nue i'- existem 
1111 tearetaria do imporio. . • . · 

c E stt. obra elri ex•ontada pela preaióoncia d~ Mio a& 
oc de S. Paulo, por admini6tracção l'tt Ql)lJ.trata, niío pcl· 
dando despender qllalltl& maior de S~:OOOJ. , 

. c Fii)S o gcve:I'IIO sutorisado a contratar a coi!Strueçõo 
ele n!llll pomo qllll a~t'lla a qce m:e., "baino de Santo 
Antonio ao do Recife, ne ci.:!s.ile de<Jio nomo, a quol ee 
sohn alTIIinacLr.. ~ 

_ « Fica o gcv~o autori&ado a llfiJrovill' a. iacorpora-
ç..o d.o COUlpanhia que I& orgillli.nr li<U'Q COU8tlU~O de 
uma. via da ci.rtie de farr~ ou pc!~ Ôy•=s. tram-road, 
co::!~~ fôr mw con••·~·~o.~c, entre a ci~de da C a· 
chcc_lrl\ a a Chapada-Dínmlllltiaa, n& r.rotinaia da 
Bsh1a, OCI!1 um ra:!lal l,'!!.ra a ~itla d!l Feira de SantA 
Ann!t, dobai:to :ln s~gruntes ~ondlçõ,; : . · 

. < 1.• A com?s.nhi~ •on obrig~da a co:ne~ar as obtaa 
. da._:,;!ariõa estrada da.tro c'!o prnz~ d.o <loua anoos, con-

1a<loa ca <UI\a <ia an'!!!ll&!:t::rn doSnlti. ~ .. elo cont.ato, e a.· 
clucando ;~,o (crio, e licando ele neuhumdf~itc a eonOO! · 
wooe<!entro ae)~$prnodo:~l!ofors:n comcçad!!!!ss ob~. 

c 2.· A eomp~~ aeri obrig:uln por <à•u~wa ex· 
preasa 11 n:io r~l=ar em ~~ elgu:n -prestação, 
ew.b~onçio, ga!'ll,lltia d~ jaro, emprE>•tin:o, ou o1tul• ncr 
O!ttto o:~us nec-.1oiuio do E'tsdo. • 

c 3. • A êompanhis. gc~•r! de ieençilo de to de 11 '111:>1· 
Çtlêt ê:ireito cic ~porta')i!o o do o:.<pc<!.i~nto ~br& o l'llB:· 
te.-iol, nmcbius, instrwne:>.toa o utenllilics I!fe$E~r.rios 
:!. c:.:oc~:çio ~r.e trab~lho~ de. emp~z&. : · 
. ~ 4.' · O f_o;emo C<:>:lcld~f. g:atuitnmor.tc i compa· 
nhia 2<1 · l~gu!U de tcTTê:1Çs ·.àevolt1taa naa m~t.u . c! o 
-Orol!O, Ft"' ~tAbel~r noa lsdoa <ia e&tl'flcla os trnbn. 
lhnd~ros ~:J.~atlldos, a promover aoulrun do algc.iã.o. 
ltr:wunt'.oa os tl'ab!\liloa· dn n:.tsD:\!l. 
--· • 5.• A eempanh.ia so~c~ Dlais do· privilegio cic cx
plonx, dentro li!! z:lna cl.a ~strtlà.a c~ntratda, qcae:i\
<;.nermi:l•a c;_llo dascobri:, pri:n::lp.,imsnte aa de j?toduc· 
l~>a chimi:Ge o :arnr.:.e., C':lmo o u \itn, Jlit:ato do ~cxl.a 

· o b,.uxt -pocll\11do ~para csae fim imDOrt:lr, ÍM!ll· 
Sas da <tirei~, M ma.cbinss e ins:rwn~:~toc :;:rc:i1o• 
para oa tr11balb.os de cxp!1rt~Jlo dllll mmx:u. 

< 6.• A p!Gnt~, as conciiçC-es ã~ conetrueçilQ o o mllio 
-rf:!atiYo·· li direcçi!o e trabt.Jhol da elll:>l'S:I. O l(o•orno 
o:l;t•':>Bleecrá 110 con!l'ato qtt! aom oU• celebre.:, S"Rtds.· 
<iaa as eoDaiç~!s a~it:l&' ..-n~nci:n~da~~. • · 

Fi_c:l_. o gn,;~mo 1\\ltor i!&do a al·:~.-:-.r n d~~~~za com ç~ 
· Gtl:J:n\\!ttnç(j~& ' dOt' c;,rr(\)Q'l n '<in~ntin do :!.S::l20~0f-() , . 
quo E~r:.í. disttil.miJu d1L 11\tu:!~i:ot\. 56P,.~lt nto: 

_c § 1. • Nu ndmi oi&trnç"-o ela c·ôrt4 .• · , 5:8-10~000 
c~tlCII-.lo oomo g:dti6ctl~ nduicioo.' l alem · 

·<ios vcncim~ntos qu~ aetonlmente pore~b$m 
os enlpr~g~doa: 
c Ao n<!mi:::i•tr~co~. , • , • • • • • • • liOO,~ooo 

i 
! 
i 
! 
i 
! ' 
' i 
J 
i 
I 

I 
I 
I 
l 
l 

' 

l 
!· 

« A Q COOD . - W~,._ 

~ l!. • N"' ailaniilhtrnç>io de .Pernnmbneo. 
cnlmtdo como grntüicaçiic ndàioionBl ; além 
do~ 'l'.ncimcntvs <J.Ue act-.urlm~ntc pucebem . 
oa cmpregadbs :. · · · · · 
< Ao adruwlstrndor l hc;il!lrciro ; • • ·• 
< .4..o o.j'Cd.1nte cor.tntior. . • • . . . . 
• Aos tr•• o11iciae3 pnpelht•:.; r. 200QOOO. 
< A um. prnticante . • .. • • ·• • .. • • 

Ao porteiro · 
A? "g~ntc. 

~- ·1. • . Nr. .nd.micietl':lç.iio do I'a.i • 
i<~ic~io ign .. "llados os "!!Dc!wentbs ao·s dos 

=pregado• d., _B:..hia e Pcrn~rubu.:o, pels 
t iLl:elle :!Cl\::tl, C:.ba\do-Jhes Clllll() f,t:ltifíC:l· 
çl\o a ã.dic itD:tl por ~~::~ lej : 
~ An "dminh tr:ui.úr 'theso"Crei to 
« A'' njuõ.ar.t e cor..l<\dor. • . 
c A nm c~criptur~io .. •. a 

c A n'el prntico.nte po::ciro • • 

1:500SQOO 

40<lSOOO . 
200Sú00 
soosooo 
100/!0(.'Q 
lO<lfiOOO 
l OOIJOOO 

1 :sooaoco . 

;100S<i00 
200$COO 
l OOS•;o)i) 
10C8000 

· eoosooo 
E00$000 

1:400SOOG 

, § .>.· . X:1 ~dmh:istr~çiio do MsrimJ::ío •. 2 :100~000 
• }"icãQ 'igttoindc;s •:s ,·eucimcnto& aos do~ 

~m11regndos <la Rahin c I'cmarn~nto p~a ·ta- . 
~a acm~. cabcz:do col!io g!':ltífic!!.ç.Eo :;a..-·· 
cl1cio:J.n\ llGr e't"' ld : · · · 
~ Ao ad6inistr~d.or .the~o•J...-.:iro • . • • . 
c Ao .atudsnto co=-tndcr. • • .. ~ -. . . • 
c· /\.os dOll.J officiaea pnpelli.!u ~ 2<'0S000 ·; 
c A um p:ntiennte porteiro • • • • ·, • • 

1 :100~00<) 
1:000$000 

2:lOOBO<lO 

' ~ G.• N:~ nr1m i:~it·tt·n~ii:) do llio:GrAri.-
do o!o Sul ; , • , • , , •• , • , • • • 1:700ã000 

··Fi~lo igual'!do3 ll' ·"··àdmcntQjl 1106) d.,. 
Nn!•n:g:t<l<is Ui\ n ;ihln ~ 'J'~:n·•mbu~o potn t ;l • .. 
h~ 1 ~ n'ctun\, t0:1bc:ulo ~omo g~atifit!t\ÇiiO r.U-
diciou:1l tio• c•t~ t:,J : · · 
c .Ao uo!miui•tr&dor lho•OUI<'Iro 
c ,\o njui n\lto ccntnd~r. · 
c A um onioi•l pnpell-tn 
c /-.o prA ticn:1tc portoiro. 

. • 

"' Ao cor:.:ador • • • • • • ; • • , • • . ~0030..10 
c Ao t hcsouroiro; , · , , • · • • . • • • • <lon,ooo ilM$000 
c "\O! qunt.N l .. ofricine:J chd cs tlc tunn:\" c Imporl.rul~in dn oq~ ipor~\'iiO • • • • • • sooaooo 

350$000. ' . • . . • • ......-.. ... ~-~~·......:lL.i.·1~·1!J:Q~bJfllQ~ú~-+-----
c Ao• canc-~ 2" ollici~~Cs n 120SOOO. 6uOSOOO 1:7Cõ#OOU 
c Aos d•: prutico:>.tes a SOSOCO • ·:. 809SOCO 
c Aos vinte e1cript11r.:rioe ~~o 100/íOOO 2:oooaooo 
c A o ~g~neo üo mnr , .••• . ,· . ZOOSOOC 
c li c> njcdcuta do mcs:no. ).OOSOQO 
c Ao porteiro· . • · ,' : , ... 2(l()SOO~ 

.c Ao ajndUlltc do m~m,~ • l00S00i) 

< § 2. • Na !\dministra.;:<o da :Sab.in .,. • 
tabcnCo como tra~itlcn~üc ndà.!dcnai RMm 
d~, venn'meutos .quo 11cttllllmente pol:':'ci>c:n 
eos eCJpree"d.o!: 
c .t.o Rd:ninisttndor thesoureiro. : • • • . 
c Ao niudanàc con!ndor . • • . . , • . 
c Aos clons offieie.cs. pl\pclist"' u :<llOSOOO, 
c Aos trc' prnticaut~s c 1005000 • • 
< Ao• dous csmipt14rnrlos a lOOflOO O • 
< Ao jlo•teiro . • . , · 
~ Ao ngcata do mo r-

--~-"-' 
6:8408000 

1:700$000 

100,90ro 
20oaooo 
4.005000 
30081}00 
200&000 
loosooo 
lOOSO(JO 

1:70(\~000 

~ !I 7. • N ~ a<1rtinistração do S. P~u lo . 
< l<'kio igu:llad<>s os Tencimtntos o.oa dos 

llln pr<'.gadoo d:t E.l.hi~ c Peroa.mbu<o pcl:1 tn· · 
bolla nctual, e•bc:..Jo con1o ;;t:ttiíicação ad-
dioionnl por esto. .Jd : · 
c .Ao a~inistrador !hc~oarciro 
"l" Ao ajurlnut~ cont.tu!~r- . • .. 
< A um offiei!l! P•~lis!!l • . , . • 
< A dous 6s·cri pturndos 11 1 OOSOOO . 
« A 'a\\1 pratimwto porteiro • • • • 

~ Impott•ncin da cquipn.raçuo • 

1:900SOOI) 

4005000 
2:lOEOOO 
20050()0 
2on,sooo 
l OaiiOOO · 

l:lOO~OOO 
sonsooo -----

l :900,SOOO 

c ~ 8.' Nr. ndmiuistrnç<4o elo ~Jintll , • 2:180$000 
-. Ficiio igu~!ldos os Ve:lcÍ..-n<'nto!t aos dos 

cm•>::cg>dos do. BahiB o Pcrnnml>uco pela ta-
bclln atturJ, cnbll:l<lo CQr~o ~mti!icnçiio por 
esta lei : · · , · · 
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• Ao adminittrnaor fuc•ültrelto 
< Ao njn~a<~t., eontndor. ·• • . . 
c Ao officia.I pgp dist.:l .•.•• • • 
c A nm pt'~ticauM p~rtciro . • . ' 
c A dou• ~criptnr>tios 11 lOOSOOO. 
c A dou~ add,dns a UOSOOO •• 

c Import!lllcia da eqoip.unç~o , 

<,COSOO!l 
2005000 
2008000 
I ao sono 
200SM~ 
28!1~000 

2:18osooo 

• § 9.' Nas admini~LT!!ÇÕCS daa }Jag6:lS, 
Pattlh~:lj~ • r.e~r!. e S!lD..t.B·Ct\tb.arinn. 1 na 
raz!io :de 3008000 • • . . • • • . , • • 2:000ii000 
. ~. ~cbe:~d<>em .caiio uma de g~s.tifi~çiio 

ad<uc.or.ru : · 
~ Ao ~dminhtrttdor !llesonrcÍN 
. ., j1.o ajudwte· contador. • • 

. • A nm pratic»ntc ;~~ttei:.'o ~ 

c !I 1 o. x~. aàn::i:lÍ!t:RÇv~ do Esl'irito· 
Sr.:1to, ~ergi~, Rio-Gilll~de do Nortcj Pl-
11\lhy, Amazonas, G.y:u: . Matto Grosso c 
Pll!'lw~. c.a raz:.J <l~ 5~1)S~!!r. li cada UlDll. 
. c Cnb~udo de gratificaçiio nddicio!lal : 

c Ao no~mini~tudor ~hcsonreiro · • • • ·• · ~ 
c Ao njuõ.a:1ta con~ador. • • 
c A = prnt(car.tc )'<lr:eiro • 

2r-os!)oc 
2o•soro 
Jcosooo 
soosooo 

4:00i1SCW 

200SOOO 
' ~0$(\{)Q 

j00$000 _.:........ __ 
.. . ' 600$00<1 

. V~lll.lllllia i incss, ~~o U<loe, ~~~~iadcs, e euhiio eon· 
j®chmonto elll dia=wo, o~ ec~int<!&: 

• Ficn o gow.rno auwrisaoio a tomar a si a ditilil. do 
e ,OOO;ooos oontrahid4 e!ll Lon~ca !)ol.\ oompmb.i~ 
Un'.lio o !t.du•t:ÍQ sob g<>nm~a do lllt$lllO got'0::1o, li· 
~do pmioad.c f< rc&•ma comp!Ulhia lO rde:idn divida 
~ juros r~pcctivoa at~ etts d11ta. O p;ov~.uo ent~gll.li 
m•i~ A eompa:ilii-1 11 'l,lla~tia de l,MO:CoOO$ f!'Ando a 

. m:un:>. e~!l>ponhi<~ o'bn~a.d11, m ~mpen:>•l'iio do-1.4 •u· 
%i tio ào !l,oao,oooq qno •o lho pro•t>~, a c:onS&"•~r a e'· 
tr:L<b a:n p~• f oito •~ta do; e cloaan~. dealle logo do 
~ccbQr n' gnr~ta tillil do juro t!Ulto do f(Ovel'D'J gur.l 
como do• pro•inciaea do R!o d& J~mo. o :!tlmo.n. 

. 0 .11;0"iGTIIO rod.iri Clllít:ir pera CS fio' do~igr.!ldoa ai~ 
1,600:1100~ O!ll apoiicco do çeJo: uo::Dln!U <le l:COOI a 
1QtoAo. 6 % • ....:. S•l•.1. l"l•'><•·• . . 
' ~ s~po:imll.·!~ o parsgrll~lio ito! aitlihivo• quo trat~ 
da. tmonmpg~lio daos\taO:s. Uni~ e !ndcutria.- Sil"no 
Ci>earec;,t> ds AIÔ!ul"ITQut. • 

c O govetuo tomstâ a ai a divida dG 6,000:000g, 0011• 
tr&hida em LQndras lJIIl'A A ecmpanhia . U:>ii\o ~ 'lnd.na· 
trit, e p.3tds~i oa jlll:os (\uo tl'lat FSO•o pel~ rc!ori<ia 
Mm,aRnhin, C9>!'!._ndo ,fl01' se!ll~lhnn!e .fr.vo~ • g~ranlla 
get de 2 !'~Q3ê'Q? :1 CNrepnnh,a Ob~a OCU• 
aerrnr a e•tr~d.> em per!&to CJtlldo, pn~!l o qne, po-r 
11eoCrdo ontuo, i'~cleriio ssr !Uavadaa ns tl&SJl.S,- J'An
q~çirt>.-<Jan:<:lho ll<is. • 

c E" petmit~do n~ profeS!iOt'>l!l de proparstorio3 dia 
llltlllld11de• cic Cirei:o &nsin~rom pnrticnlr.rmeuto, ·sem· 
prejnizo do sorvi ço pnblioo.- C amei"• drJ Cu"''"·- C:> 
!G:an•~- S .. c~ Jtaet..io.- Dio~o Ytlho.- Siqv.oiraMtn ~ 
du.- Cc,..-éo .1• Olie<IN• • · 

.. E;:uend.a aa nad~ti~~ ~p?to~r.do ~lll · 2; dijCuss'íioi 
Sl)bro a snppt~a>üo .>os lugves da oun•:~l;or dos dil!~
t&n\e& minist<!rios, e d~ todos o' qnc forem disi)Cr.tnvois, 
3 proporçúQ qna fotom vog•ndo.- E a •L'Piioar nQ ~ng .. 
lllento do> veaoimanws dco ~~I~prcgaiioa da aecretona 
à~ agric::.!;urll, d., mlll\eira a igtt~lo· l~e aos üaeo<~~:o\a· 
ria do imperio de igual OQtegorl&, o FtOolnoto doa vou· 
illmen~os d.os empreg~doa quo for~c:.:mpptimi<i~a.-Crur 
Mac~c. • 

!
'.. e iah!nduatria, '!íi.odtiveua .~ ~u diae>V:!,I'C lamentt.clo a 

1!1 a ansenoa ~te ree>r.to Da oeet\31110 em g,aa S. Ex. 
tomou 11 psl""'""• a níí.? !Qe tlvese coneial!m<lO acoiW\·· 
c!?~ <!e an~ .peo•.M, dc'plo~ancío que oa aecu comprovln-

1 e~au<» , . '·'''" .... ~ :<l&:>d...to pun fazer liest9. OU& o~· 

I 
p!lo d.c ré-.•. · 

Atõlbao ••tM propo8ICõB9 ! llo ia•x•ota8. Nem eu fui 
accu•ador do D<'brc depn~do quaucioaomba.ti ot eriQs a 
Ol<llget~~du pretençõca dn oompac!:iia vlliio e lndaatria; 

l 
ll(lJil o nobre ~ap1;1ado foi m1.11dado e eat& cam:J.H peloe · 
5/'ns comprOV1.DOIUoe )l~a rtPfioenta:r de r~ I>& ·qneo-
tiio do. companhia Uuii\o e Induaúia. Per.uadi.'-JC& .<a 

.. C!,11'! 03 akitot\10 cl.• Minu lliio en'riiiilo o nobN deputado 

I · pa:. !.rat"" aq~i o•~ialtnCJ~te da a na adllliu~ttnçfio dlã 
enrada UnUio e lndnotria, mu aiOJ ~c todo!! os mtorea. l ees do Imperio, e doa que p&!ti~lermtl>te perteooorn á 

. . ..r.nl\ pl'llVIncla, ou :cJ~Il>o ao 16n dietrioto. · 
j Entende que o <~obre d6pntado :lio foi ti'te Cíu<liaa!C! 
1 . a qtiem oaelootorea iot~o bnçaruoge o\><ig~::do o.:nlo· 

l 
grado •ou. a tomar ~'ento :1e~ta. ca&n; ~tqu8D:l) det><>i!l 

. . q)lc r ogs o ayotcma reptea'!lltativo ~oabáriio te os C in~ 

l 
CJ..O.Atcs. O a cido<!iioa n;io diio 011 seUs voto>tenôlo ,. 'l"-= 
~ •olici\1\; o ~'<'"" 1>1>net esoo1b~ toP"t>\aJleamen'\1! ~!'~ 
~n "').nell& llldi<iduo pa.r:. 'f<lpr<:senta lo. t.l&m di&to, o 
.Cine>:>uAto do quc:n nO$ falla a biotcris .icf. eacolhido 

1 pele IIGnad.<:~ do po•o romo.no, mas Ullo pclo prçprio pow 
f ~o:z:&no. · ! Po~ conse<tl'Gilcb, foi ~ nobre <Ul!!ntlldc quem soUci· 
, te<> .-' lagar que oc~'CP" nesta cl'!>a pat"a tratar d011 in· 

1 
t~r~t-1!0.< <13. aua p:-orinciG: c ~i."ll n:.O te:n ·ra:tii.o 'lllo.ndo 

.. &e ·quotxn O.oa e\6\U.tcs t>Ot D ~ Ctln•trllllgido a ~i: 
I íuer sqni o papcl d~ do. · 
·j· O So.. L~ Cur.os :- E•tô. !e'"RJltando tull caatclio, · i . P~ c p&lorn~ paru responder. · · 

1 O Sa. C.unuao M•D1!U.U.L' - Ese~n~-ae o ~>obre 
· j t!cpntaclo ):tttiden~ da eompat:hia UciM e lnduottia 
; do qne on tratei da. •dmin.ia:ray.':c da .-oc;;>t nbh t41U 

nunca ~ill' da ma>o~ ac:tol11ollia tae:~> t!le referir I. 'na 
peosoa. Falllli tclllpn a"" aff\1 da c:o:npanbia Ullilo a 
lDd~~·• C!ll'Co qoo d~pan: at61859, maa ~110 dMhi 
ena cl!nc:to ae;,;;.,.ilo de •:n- erroa, po~ue ll lia1ia ~ 
propoolto <la euge:ar n ~:r.a <!.cua s~da e aobfll~ 
lli%'<t'gw:co~bC10n.tOOO:JI'Oin Olll!.lqnunlí!(c~ia lamat&Di. 
· O nobre doP!ltad~ ob~igo~·ma tambem a 'VOltar 1\ ~ti~ 
ilnnll ía>pnta:ldo-mo trtoa em qtte do eahl. Pan e<lll• 
'OtlllCU·lo dó que h o~ n.u oont..a ela oo=pt:lb.l._ 
U.l!V.G e Io<lu•tr!:., »O• o.alculoa .te jnTQs gu~tldN, 
o m30Ul0 DO SU.>"IIlm a a impoi'Unllia d.a etttao!a, baat ... 
llla rca~ettO·lO ;>ara o qtl4 10 Mha acrlpto :101 teli\torlo. 
o pNiidos d\' ptc.ldento ~· ~ompi1ollblll, • = tlõdo «iU!lll.~ 
~ tem oi elo &pmelltf.Qo & c.<lllarr. 'FI)t part. :to RO · 
~n:c o d~ .ooor.,tatla clu obru p11bUllu, • :pot pano cl.u. 
:lllmmballu da o'llrae poblicu o f~>Z&nda1 qoand:l derlo 
pll:~OOI" fa i'OfCVcl ao Oll>pr~n)lllO lle 6,00(';()o-j, IXlllQGd.l~ 
!lo cn:. 1869. 
· Dj.ae o nclln dtj)lll~l3o que foi açu:pW 'CID! erro ll 
141llo ine,.ao~dGo dízor•aa q1:.o acotl!piUlll!a \illbi. a ~
~!Ultll de ja.ro.~ d!~ 7% aobl'!l o capital de ti,OOO:OOO!OOi>. 
jl.fu, oenbpru, .tu, ;;Íroftri wmpro et\a pr>lpoMçlio, pG'f• 

· que c!3 papeiaofilOIIICC JlU!liliõ~o~ 
pret~oção da oo!llpanbl"' U11i~o o Indaotria em 1869 u 
f!loda•s. em qae tl.llhll a gatontia Je ~% aobre o oapital 
de 6,000:0008; o uoU!:., ain® '!,U,.t>d.o o a:~~ptoatoi:x:o 
vi~sso n lioilt auj~ito a juroo do'79f), ..Ua se~ .... ha
bilitii.Õ<> pQra F~n-loo, e po:·tllaro l)enb.oli\ saori.So~o 
·.tcric de faz:tr o 60~et/lo por •emo1b~nte et:)p~tl!llo • 

.à <i ui es~ o p•recel' d aa eo111mie!ôes e o proj eeto pan 
o emprestimo do 6,000:~NS : .. signa~,. pe\oa Sr.a. Auto
mo Josi! B.euriq:l~s. Fra~eiõCO d• P=:~.l::. s~ntos •. Lui: 
Antonio ele Ssm9aio Vi.anne, Lroi:t l'edrdtll e Fucto 
d~ A$:UÍIW. Tc:lo~ csses •cnhcre• a~qnin"'lr?.o "e•~o•lll· 
pro•tiwo un ouppoalclio co 1uo á colllpnllhi,. co.~uvii:l ~
ran\.\dos 7 % SO~tO O Capital de 6 ,000 0003000, 

SómoDte e111133ig.wi Yonoidoe..tc pardCc!t,~r entenclat 
quo 2,1 oo,oocs er•o ba•tatltas para oonolnir · lle a e~trada 
ugac;d>~ os 011lculos à o Z!l'tbre preaidm:te da eompaohia,_ 

O S~. Caslo~iro M.adarelll':a • -1\0.o 'IOI~a.-ia i. · 
dieou~a~o do~ ndditivo•. Sr. prtt!ido!lto, ~e o nobre d~· 
put.•l.o '!lei~> provi:l~ill da Miroa!, no duplica oarr.ctor cia · 
mombrô ~ta oasa ., do J?nlSidO!ltll da oompQDbin U.11ifio 

. e queria que o& credores eoper:;~. A opillil\od~<Acom
mi~t\le~ toi bos:ada niio aO no>~ relatorioa da oo!!'~bi& 
Unii\o e Indnotrin. ll(llli\o nni informR~õoo 'Yetbae~ do 
fiuado oon.clh~iro'Lniz Antooi<> :s.ubooM, depnr.ado por 
1\iinfCI, qne er11 =~ Cll5a o m!lllle.UO(Ior dM pr~~~r~ 
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da compaclli:~, ~0111 & qt;sl fez 1lln 'll'll.tl'llto qu&~~do foi 
P'I"ÍilCllto da provinda do Ri<: ele Jaeiro, asse~tando
~e. a (l;&falllia pcrr pat'.A! de1sn proviDcl.a, ~ ~té me~~mo 
gara!ltto-lbc um cmpresnmo e J:~• =a e::D.IJ)S.OO de a~ 

.lic~ na ic:~portancia de l,üOO:OOtl,~OO. 
O S.a. Ha:<l\tQIIU : - bt.o o:n nada ;mjudiea ao pa

nosr <lu cna:.m~sl!e.•- Occortílrio factos po5tmor&31 e 
. cil'ctiiiiSt!i.uoiGs iplprcmuu. 

O Sa. C . .ulllnao MAI>l!Uia.l. : - .ll.inclli nito estou Rr
gaindo; polo coobula, eatall. jil.•tifieanco ns eommis
~ô5eo qumdo dl~ que o !!'!:> p~et fuciou .. e nos re
lut.orios do pl':aiàen.to da companhi~t, nos i.nfcra~açli•lf 
Yetbaes ~a e d&va o ex-pn;si:lut~ da. pro•incia do Rio 
de · J41Wro, o fallecida co~elhci."C L ui; A.ntor.io Bar-
~o••· . 

O 5u. H ti.,J.lQtJU: -f.!~· e.hi wmo q11e ac cuval.\""..c:t 
eensa."'II ;i., comm~•, i 'Vista do -roto q~<C seutlõlei!l.• 
lr.:os dt:Ao ulttm9Itlen~ :t:a ~-

0 Sa. CAmnao M~uutu:- A commisG.:C:o dG ~<- · 
::endl\ nio íoi ouvida o&to IUlllO ""bn: a pt"éle:IÇÜO dos 
4,1)QG:000,11, a!lQZ&l" .ic ter•sa re~n .. rldo :l. co.m•rr. a sns 
audig:~ocl• na 2' dil=•!o Jos sdd.ithoa. R!iiro·:lõ~ .:S. 
pre:ençiio do 18591 o Tiln ler ~ ant dil'liCiiia as ~mmill
l5a.J Te1111iU63 de :azcnd~ o obr:~S publioas em A~~o 
de 1359 ~ 
No~~~!~ o t<lgulnte: 
c Em OOllit!<jll<mci:l <lu la!a. e contratos retmdcs, 

acha-se · cot~ceclida a garautú: ·· ele j;u-os c!e 1 r., 
seudo 5 pelaa provillol:~s de Miana c Rio cie Janeiro, o 
2 pelo E•~da, BO cap~tal do ~.~:OOOS quo e~tivs;
tniiDtê 86 doc;penda na ~~o....... . 

. c A demoll8tn'(ilo ~ente m~~ qnc a con-uo 
· <los fav~- podi<io• não ll.Ug!llouta os OJlcargoa do Eg. 
·tndo, a~nae <;.ll&ndo. ~te =pro.lit~~o ·o t<Ua amoninçãa · 
oustom a d.:ape~a anutuol de , % para eocontrar• 
1111 124 !Ml!Dml de 4 ~:000~ em qa~ importa o juro de 7% 
da 6,000:0008 l!&r&ntldoa pelo E~tado o pro'rill~as. • 

Caleulnio •• co~aõee em lOO:oco; :~s dcspez&~ 
&mlll8. i!t: COJlllerftçiO dRO ~Ullda O OI jtu'O~ -palas 
dttu ~cas ~l:idOil em 253:~008, o 01 que o E• · 
tado gar•otio e;n lOO:OOOS, sommando a roceita dól 

.~ur05 em S53:ooos. Aàdicioll!l,.;;o aeat.ot 35J:OOOB ci• 
Jlli'OS a r6Ddt. do (80:0COf do ~argu, 11ló.-a frote c!c 
puaa~ e am!ll.aec. o COllcl;:i!io ~ <10liOCSsilo c!o 
<:mpte&Wao do õ,OOO.OOO~, a~ta& 115 Wormaça<:s f:i· 
Tora~is do g>)~. 

Mas :~.io hon~c inf!llmnr-:l.lt- Existem deus a!l:...rlos, 
:m d<l lll.inirtTo do im""l'lo e o1:.tro do mini•tro· c:l 
!ue~>.cla . O ~timoiro rimet~n. •impleamcmle o podido 
da compauhia; o mesmt! quo fGJ~ o Sr. tUinlaoro d.u obra~ 
publi<lall, q-coentrc!gouoncgccio 5. dcii~sç~o d•cuma:a. 

O lltl~ud.o, em ro:spo~tc i u:igo:1ai~ que u fe: pol.' 
pane <11ll eoc:~misaOes ,Je iufcrm.açi5es aoll::ltedu . ror 
miul, P~i5 'ntendo que e:D. :nateri•; de ernpreotioo. 
nsdG e e de-.& decidi: .sem nu'<ir O c:!Í!Ii•trc d .. IO>Zenda, 
deelarllll qa' a ooropanhie Uailio o lDd~tetria íaztl! = 

-·- ·-ok~t11.~11.Jl.t=ll~-digwl_à.<IJ::Otec~o da ca-
mnra. üto :oi.o ó mais do quo = :eWmmeiu~s~. 
· O s ... :S:antQl!EI: - Q11estii(l àe uoino~ .As com· 
mia•tles ~oidori.riio iclnrinaçiio e niio rcooinm011®çiío. 
·!!lo 811:. CAsntt!lo M•~l7lli:Ut~.:-:E; C:cutintio n lar o 
pue<lar_iiaa commis•ões- (U.) . · . 

Em i8:59 ae co=le!õoo dizliio ~uo a pro-;inol!l do 
·Rio <lo JaMito tbba garantido 5 % ooqro o elipitsl d~ 
::,OCC:OOO/h o quo:!. proviMie. do llliuns t iiiD.I.Jew ;;aran
tira 5 % 100bro o capital ds 3,ooo:oooacoo. 

O s ... Fzu.z.1ll LAGE : - Co:ntnnt<> <lUG r. p:g~
::nento ~ 610M~·e de loa:ooosooo. 

O Sl\. C.\ml!llo l\!J.DVJ:"UU : - :&l'U I gat1111t!'- ~~i 
ao 15% solml 3,000:0001 lilm outra rea\rioçio. 

O Sa. :F~lllu:uu. Lo~.G~ : - C1)m cs!lll oo:-rcoti•o • . 
{) a... C•••llf•ao MülllBI114:- Qqe culpa. tcuho.·llil 

ele "e'ilrtllrl ~!to oor:e:)ti- c<cpoia cl~ 6bt!do oomp:rQ•-
~Illo? · 

O Sa. F•ruu:ru LAG! :-Esta'.'~ j~ nGa contritos. 
O Sa.. C.uum:.o M.ul11~nu.: - :Gi111 octito M com~ 

~zijt~ f.orí'io ~giiXIQai:JI: 

O Ss.. Fsu11IRÂ L.\c& :-Os contratlls f"riio presentes u commi~~ões . · · · 
o Sa. c.Ls.~an l uDOollm.t.:- E como M GOnm:ie" 

"~"" dls:orão qne h•vis lllll cspitni do ~ .coo :OOO$ guen
tido com o iw:o do 7 % t Foi sobro esta snp(Xl>iclio quo 
a• colllmls•lS!$ opin~rlio qa.o se pot\Gria f~;,r o empres
timo 4e G,OOO:.OOOS, p<>:qar,, aiDc:~ quando oe jnros não 
fonom mcno' do. 7. %, eeri11 equi-.g.l•nt1:1 ao~ jur~ que 
estQv;i, garautiàc• á corn.eanhia sobN o Cllpital de 
5,coo:ooosooo. 

··0 Su. Flilla&a.~. L~G": - Ã.'. OOill~anhlA Jliio.· 0~ 
juros g:l1."Soin.idos coustiio <lo• contzata;: 

O Sll. Cuuo:to.o M.u.ua>:In.o.:- A pc:~:uulio co qne s 
~omp,.tú.ü• t inbti ~Pra~ cã_-pi:ai gus.!ltid.~ C~;!!io. U'Clpto 
no g u,·erno, n~• c:ow.>.M•o,,s, e ~ló nca llUlllllrCI' do ~
verr.o. Voe. l~t ;r. inform3Çil0 dr. eccr&eatia de o~e.a 
pl1blic;~:~, cbdá p"sr~> o nlatotio do respecii~o 111:nistro 
~r~tJ~do •. n~n:r. •. s~s:Io, ~m da que s~ vcj~ q!!o eu 
Dz;() Jlilt>:."OV\181. Dlt o ~cctretano gc..-al 011 ehefo Ql!. =
~tia ààs obru publicas: 

• Alei de !2 do Setembro da 1851; autcrl~u o go
vcmo & gsrantir li. cCtn?aD!tia qca ocnstr.~is5e mns 
ostracia de carros de P~ttopclia á mar~ <la üo 
P!>rnhyba o jtll.'O de 2 % .,d.~i~onGl,; !;.lnrl'â& ~noe-· 
di da pelo. ]e i prolincinl I! o Rio do Jauim d~ '.!5 do Ou
~llbro c o leSS, nilo e::c.adendo no cspit:à d~ 3,000:000$ 
e o p:ruo da.,urantin. a 20 1\l:Dou. O àecrcto de 19 <le 
.lú&rço de 1855 •rPr~•o11 o col>l.r!lto. · 

c Em 21 de Nc.-=bto cie 1e:>1 o ~ov~:11o il:::lpsrial 
.mau<ioo exea:>.tt.r ""' c:'JD~ções e.tioolruiM pllr!l a ccn:t- · 
trucç3o do uma ~trr..rla . d~ rodag~ ~:1 provi.n-:is de 
Minas, gar.~nti.ndo 2 % pelo ospnçq de 20 .nll.Q9 ató a . 
110mm" de s,coo,vcosoco..... . 
. . c A ootllmr; despendida com B!l.a cst:N.~a imporia em 
B,~Ol:!H2$9aô. 

• O govcrno oonsnltou >\s ~a~õ~~ -:-e~da• do impnrio 
o !RZr.ndn o e R gar•ntiA de ja..-o• deYO ~c: eto!~t:ladt'o •ob:e 
3,~C0:0~01 , · ~iato ~r-10 du~pl!Ddido 1HI pa~~ da e'tr&dG 
(>'),....(';1l~oto i. provi.c~i~ do Rio de J:m~~ somme. &11~ 
rior a osta qutntht,co. ~obres d~ lt10:0008 mu!tipl icadoa 
p6lo nnmcro do ~gu~ qu~ tcm_uq_uella parto d11 estrada.• 
R~aol'l'eu a· CO:t"clb 451n 26 do Oa~v.bro dlllSSl 'l."!IO a 

II(Stetia de juoa :1::1.noo ecria de, um capital &IIP"nor q 
a,OOO:iiOOB. ~elldo portm <:i!loul$da n:1 ruüo olc 160:0006 . 
per c:o:.!a 11'1;111· Ora, :a l$guas da estncin nr. p:ro'rillci& 
ao R io de Janeiro»~ 16. 

O Sa. F&I.IUI! U LAGtl:- Silo lQ, 1!.<1 P~l!• 110 
l:'lll'!lbjba. . · 

O· SI\. CuJJuao M.ul'lmmu. :..;.. :Eu·two.t.t;.ui 01 <lt--
C111nfllllos oE0f1:ci.d.J~ pelo go"l'cco. • 

O SI\. Fuaztu l·J.aa :-E ott 11111 roS!-c :u:a oon~n~ 
tos da co:np•Dhia- . 

O SJl. CA!r.tlao :1-f~ol)!JUBtu: - At comlllillllüss di
l:iilo em 1859 qu~ o OJ>pital garantido on de 3,ÇOO:COOI; 

tli~:~a:o-;.c.ITi~~ ·~· i'tl:iu~~~~i·· . 
ptovinci~< do Rio an J .. nelro.... . 

Ó Sa. F~~:\E1tu. L~o~r.:-Silo dczo; qu:mc!o . q~i!:9~ 
que o·provo, eu prOYal"!:l. . · 

O !>a. C~osllSII\0 MAl>11ai:Tit.l :-Ea vou ler o qne lili:.c 
!clatorio: < Es>a estrudr. wm de o~tensii:o 23 legttl!.! o 
2,226 ~raçll3 de 18 RO gtáo, ""!!do tllcgttu, 1.6~9 bra
Çllll ~ 6 os!m"1 do slto d.~ serrA da Est!el!n nW·I\ pe11te 
do Entro-rios no Par!>hyh•: 4 l•gnss, 2 ,S,O brac•• dCI!to 
)'Ollto ató a ponto do Parnhybunn; e li:llllmeMo' l~gua~~, 
!IM brsÇA& n~ provillaia de Minas desde A ponto do Ps. 
rahybllllu. al'Ó o Juiz io F6:a. Ab im " Cl&:.ra <i~ t()m 16 
leg11.u Q l,~2S !l~ÇJ>s ~ uro•inoi11 ~.<' Eio de JIUleiro, Q 

7 !ag-.:111 o 99íi braç.;s na ..U M"mils, • 
Eatà olaro, port~cto, q_uo te11do a ptorlnoia do Rio da 

J&~~~tlil guant!tb ltiO;OOOS pQto•dau::uldits ),; legou, · 
!!:'.o pOde o eapltalsa• m~r;o! do ll, 5f>Q:OOOIJ qnc ss d.~
vtm sGmm~t ·cotn o• R,I)OO·OOOI .da rrov i.:lCo'i~ a~ l'di.J:ts, .. 

· o dli~ o totlll c<e 5 ,860:0llcaooo. . 
··· O :S11; F~anitu LAaE:-Alll Gati a·ê&•ro;A garnntia. 
dD.!l:ovincia do Rio do J 1111ciZQ vn! ao ató a Pe.rnllyb~. 

O 611 .• CÃillml\~ liW>v.waA. ;~O comelho d~ cstadc 
.:.:.:..:..._ . ....:....:.....-.:.._ . ._ __ _ 
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deolarõn qne a garantia da provincia do Rio de Janeiro 
é de 160:0008 por legua, e nas peças officiaea diz a di· 
reotoria de engenheiroa que nessa provinoia a estrada 
tem 16 leguas e 1,229 braças 

Portanto, a província do Rio garante juros do capital 
da 2,560:000B, e aprovincio. de Minas-Geraes garante 
3,000:000fl: tem, pois , a Companhia União e Indnstria 
a garantia de juros da 5% sobre o capital de 5 ,560:000,9 
das duas províncias, e 2% sobre 6,000:0008 garar1tidos 
pelo governo geral. 

Da discussão do senado, que h ontem li no Jor·nal,eon
clue-se que tendo o nobre deputado assignado o contrato 
de 16 de Novembro de 1859, pelo qual era obrigado a 
receber das províncias esse juro e entrar com elle para o 
thesouro, nunca o thesonro o recebeu. 

O Sn, FEnnEinA LAGE: - Fui dispensado por aviso do 
governo. 

O Sn. C.<srMmo MAllUREIRA:- Di.sp ''nsado mais tar
de, depois do t~r comiLettido a falta. Dirá. o nobre de
putado que sempre a cnmara dos deputados e o senado 
tem-se eqnivoca:lo: re&pondo que isso pro\ém da fBlta 
que se descobre nos dados que lhe tí!m sid0 fornecidos. 

A comp11nhia União e Iudnatria, quando em 1859 
pedio o emprestimo de 6,000:000H, declarou que não 
pediría mais auxilio ao governo, allegando erros e cas-os 
não previstos, porque com eases 6,000:0008 pagaria a 
todos os seus credores naquella época, o podia acabar a 
estrada. 

O Sa. FERREIRA LAGE: - Se nffo a tiveesem feito 
pagar o juro de mil e tflntoa conto•. 

O Sa. CAsrMrno MADURI!JRA : - Portauto, não foi o 
governo quem induzia a companhia a fazera8assgrandes 
despezas, antes no contrato de 7 de Novembro de 1859 
o nobre deputado obrigou-se a pegar ao banqueiro 
Souto os 860:000$ que lhe devia, e a níio gast~r mais 
dós 2,100:000/j que lhe faltuvão para acabar a estrada. 

O Sn. FERREIRA LAG"E : - E quem tirou os meios á 
companhia1 

O Sa. C.&.srru:mo MAllUREIRA; ~ O uobr~ deputado 
dis3e que o governo r-ecnsir?., contratRl' a 6%; como é 
então qu·~ na rJJ.asma época o nob!.'e deputado oontt·r~hiu 
empreBtimos a lO e a ll % ? 

O SR. FERREIRA LAGE: ~ Eu disse - em apolices 
da <livii!a publica ao pl?.r -, porque haví~> quem as ~o
massa. 

O Sa. CAsrM~!\0 MADUREIRA : - O nobre deputado 
não tinha poder de tomar dinheiros a 11%, porqua rsfll· 
mente o devedor que tem o lucro da 7 % s toma di· 
nh~iros a J.l % não quer pggar. A companhl !t <1evia 
esperar que o govemo lhe désse din hei!o, não de•:b pro. 
ce~ier rwinto~amen%0 como o f:;z con1 n go~·ern.o recalci .. 
trando ~ conttahiuc1o emprestinw.s a l.l %. 

O SR, FEnnEm,\ L-"GE : - Então qneAia que ~e pa
rasse Gomas obras, que fosaem uespeclidos os trabalha
do~es? 

O Sa. CAmuao MADUREIRA: -Sim, eenhor, antes 
isso, 

Eu, pois, não errei qnan<1o disse que s companhia 
União e Ir,dustda tinha offereciclo ao governo, em com
pensação dos 6 ,000:{100,\1 que pedia cmpl'eatado eml859, 
nma g>~rautía igual a '1 % sobre o copitnl de 6,000 :0001) ; 
porém meamo reduzida, wmo explicou o conselho 
de estado, R garantia da província do Rio de J,~
neiro a l60:000fl, despendidos em cadil. uma légua 
da estrada; e verificando.-se pelo relntorie> da se ·· 
oretaria das obras publ1cas, sobre dados qna lhe for
neceu a companhia União e Industria, que mais de 
16 legnas estão feitas em territorios da província do 
Rio de Janeiro, é claro que esta provincia está obri
gada a garantir o capital de mais de 2,560:0008, que 
vão além do maximo de 3,000:000H do contrato; a pro-· 
vincia de Minas garantio o capital de 3,000:000S, o 
que faz um juro d;; 5 % do capit r.l de 5,560:000S, com 
os 2 % qua o governo garant" sobre o capital de 
6,000:0008, tem nma renda de 330:00(\fl &6 de juro3. 

Ora, quem tem este rendimento p6ile muito facilmente 
ir pagando ao Sr. Souto os 1,828:0008 que lhe deve, a 
tnmbem os 284:000$ a eaoes credores enjoa nomes se 

não declarão, cujas contM nãó estão liquidas ; e,' 
dando de barato que chegue a esta somma, a compa
nhia não precisava de favoralgnm do governo para sahir 
das difficnldades oom que luta. Todavia, eu sempre 
disse que o nnico favor que o governo devia fazer á 
companhia era entender-se com esses credores de 
2,100:0008, e accommoda -los da melhor fórma q na fosee 
posaivel, esperv.ndo por rins dez P.nnos, no ma:ídmo, que 
a companhia, livre dessee juros, pudesse restabelecer as 
snns finanças, e pagsrentão ao governo os juros do em·. 
prestimo de 6,000:0008 de 1859. 

Podia o corpo legislativo confirmar a eqnidade que o 
governo teve, de suspender o encontro dos juros que ss 
cluasprovinoias pagão á companhia, isto tambem pores
paço de alguns annos, não excedendo a dez, porque com
os 480:0008 que 11 companbia já. tem de lucro dos seus 
transportes, e com estes 6 % sobre 5,560:000$ (visto 
que o governo é que ia pngar os juros a esses credores 
de 2,100:000HJ, ficava a companhia em condições de 
facilmente custear a sna empreza e conservar esta boa 
estrada. 

~!-O ha razão. para dar- se 4,000:000,!1 á companhia 
Umao e Industr1a, fazendo o governo o sacrilioio de 
dispeniler 4,õOO:OOOfl, além de 6,600:000$ que já lhe 
deve a companhia ; e o peior é o meio que se autorisa de 
pratios r nma inju•tiça, que podia até qualificar-se de 
estellíonato, a de lançar apolices no mercado para rebai
xar a cotação das outras apclices que tem emittido, das 
quaes o governo é devedor e tem por credores alguns 
habitantes muito pobres do paiz, muitas vinvas e or
phãoe, officiaes reformados e muitos homens invalii!oa, 
que não podem empregar seus capitaes, resultado de 
severa economia. senão em fundos publicos; não póde 
o governo rebaixar o valor desses capitaes que elles em
pregárão em tão boa fé, confiados na palavra do governo 
de que os seus titnlos sempre teriíio um valor real, e não 
apenlls um valor nominal e flnct.nante todo3 cs anncs. 
O governo vci pela lei do orçnmento fazer operaçõaa de 
credito para pagar 4 ,200:0008, e além disto não tem 
renda para o delicit de 2,600:0008 : como póde ainda 
com estes 4,000:000SOOO 1 7 

O p1·ojecto dos meus dons collegas da commissão 
não merece !l. quslilioação que eu, enganado pelo seu 
relator, lhe déra, de 5er um projecto cujas bases tinhão 
sido dadas pelo nobre ministro das obras publicRB. 
O nohre ministro veio aqui de;~rnentir essa imputa
ção que se lhe fez, declarando dsqnelle banco (já sa
hio impresso no aen discur.soj que elle não deu bass 
alguma ao relator da commissão, que, vendo oprojecto 
sem a segnrunça de mítnilar-se avaliar e medir a es
trada, diosa então que, no caeo d.e que acamara.quizesse 
dar oa 4,000:0008 6. companhia União e Induatda, 
no que dle não se mettia, entregando a companhia á 
generosidade da camars, n?,o qu.eria o governo tomar a 
responsn.bil idaàe de d..r ea\ eG 4,000:0006, e perdoar 
mais Oll 6,000.0008 que a compauhía já teve de em
prestimo pela estrada , zem saber a quantidade e o 
vn.!or das obr>1s, IstiJ foi nma modificaç>ío qua faz o 
nobre ministro, o que era. desnecessario, porque qU!m. 
do se diz - d€sap~opriação - todo o mnnclo &nteuda 
que pr~cede-lhe avaliação do objecto desapropriado; foi 
um:r cô~ que o nobre ministro deu para <:iesfszer essa 
impressão desegradav2l que davia produzir nu camara a 
dedars1'ão Íilita, dB que elle tinha dado no relator da 
ccmmissão as bases para eFse projeoto. O nobre ministro 
não quiz senão procurar dar sahida á conferencia que 
teve com a commissão, isto é, com os meus dons oolle
gaa, queformárão mníoria, e sem andiencia minha, e sem 
razão para que eu não Íosse ou ''ido. 

Os m_eus nobres cdlegas devião ter dito eo nobre rui. 
nistto qnanclo com elb aqui conferenciárã•> (não sei SB 
na sala immedia.ta) que eu estava na rasa, pois nunca 
faltei ás sessões- depois que ee apresentou o parecer das 
com missões sobre a proposte, do orçamento. _ , 

Na noito em que elle se orgnnison levantou-te a sessão 
ilo conferencia, que tivemos na secretaria de obras pu
blicas, ás onze horas; o nobre ministro declarou-noa que 
não tinha dados para discutir uaquelle mümento a pre
tenç1ío da companhia União e Industria, e por isso apoill
va o meu pedido de que se maroaa5a outro dia para 
síl discuti~ esse artigo, que não pertencia rigorosamente 
ao orçamento. Se os meus nobres collegaa c!l\ commis· 
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lio ~!.*lo na·~ .las obr.:; po.bliCill a e.! i meia~ 
nni~, tr dl!poi• d& tor·H lavan~do lZ. 50soio e de termos 
Âdo . deoeeru:i<>S pclo nobra mini•tto, &9111 duvid. 'foi · 
po~ue .zie, ti'f('l'iio o rec!do de incon>Cl~dar ao nobre 
mi:ll.•~, enom S. Ex. hl.'l'.ade fu~-1<11 oa.hir, se elles, 
- di&oe o relator da oomn.iaaEo, Rinila ~olttr~o para 
valst do< uegoeio.~ da oompaub.ia U.tilio e Iaduatrio, que 
o uobre millà~ a 811 tirlhamol J!6diao qu~ fic~.nem 
~adocl; I>U por'l-:<a ~ueria cllic:lltír, e o nobre I!Jinj,. 
1:1:0 tambanl porque coufenou qus ~iio esta010 com d&doa 
·c iafotm~el p:cclso& par& tratar de;te ... anmptél. 

O nob:e :9lat4r à COliimiso~, ~ro~oolldo-;~ de qt:e 
aa taoti~ ~ auembiAIAI aiiolllll~Diui!o .Aobrc e 
mlâ;o admit~do por tob, e e!lSi!laà.ó ha ma.itoe IUO.Oj 
pilo j..n.oo.-llll.to iugle1: Je:o:o.lae .BenthQII!. e por mui
toe parl=611':Ares, qni: fanc-me CBrj!;a diiso msstt~o, e 
at.ee que q1111m ~ava de tao:ica DIC3uava mi. vont~ 
á o~psnhl~ Ullião d lnduatria. 
~u· queda apresêu\llr am otçamento livre à.o billcaa e 

de 6ltc:re3C@Oci&a, "e'il~, como o tompo t!l'gia, aeviaose 
ltliU.t da ct:!OIIci&l. Depoi5, e•~es f,.vorea a"" b<U~q..,i
~ e 6mp:renrio& da UJ:Uii.:l O) lndnst.-i<lo p;~diio eer !cit~s 
em Q11tra ccea"LRo •. U~i dlll ~t.c.tica mõlito no!)rc~cn:e, o 
llrio me nntpcn.io àisl.o. Ee~:n•i o 3!'oio do not.ro m!
ni6tro ·~ 'lll" o orçace11;o uiio fosee en.::rort .. do, lle!!l 
d('.:Dor:odo õ!IW V.w po o l'aroc&r. 

Co;;atotlaqui o mo" ooKcga dt~commi~~;o .uma biltori!. 
ik ter e-.1 dito tO :~o})re :uirl$t'<O . que esta. ?a · âs õus~ 
ord!IIS a:é aaaadn1g><da. Eu.t6 diaee <;.ue estE..,. pn>m?to · 
·a aisG~:úr ut~ eono!uir o trabl:lho do urçam~mt.,, o <;ue 
!iz: ; e .>6. nlil'1li-'::!<l qn lllldo lev...,.tou-oe s oeuio : o 
n te<i pro:edimoD~ ut•ta Oo\;a pllNO<> qv.o 11ntori>• -"'!o 
adi:er ao mllll nobro ooll11;a 'iue falto" "~~de. Pvu 

· cu •~u baaaea> do estar N otdsns do qualqlõec miais• 
~. Ol1 , q!le :Jftta t.-il>tu~a co:Dbali e se:%! pro c~mbato 
(S !l1itilit::~s, G."C ~~· ~~emprc <>rcn:~t<; a \olar ~'<!los 
icY.Tf.eseo pubhc.106T (Jpoi0<111.) Q.<ando·o uobre:r..la:or 
da c·.-mmissiio m~ 11prtsentou o parecer, dizendo qu~ crilD 
as ba!el dadas. pdo S0'"'i1l.o, 811 ~·~i .... ign•r seta 
reootriOI'_.io, •• .uigcai-lllO ""l3ido; o nobro f<> !Ator q:.i: 
awr colltrld~ p.o =~u cii~ cio ter o ae!l proj9;.lto 
apaCN:>ta<lo aa O<Gl!~.no:S 'i"s bque 11& to:>rOU.rit. do 
o~ll pt>bliou "eleviiÇllo do pedagio <lu buniru. ll:u 
temp:e diu~ <;uo onobte deputado mosU'Qt:o •~u pareoor 
'!WLIIdo fomoidbca~lr o orc~mtn:c puanle o uo~re mi ; 
IIÍiltro; ollo ""' o qu"ia. .. ami~l.ir u o ~ lO c!e. pro~:ll tll.: 
~llroi~ue o !lObruliepulac>o ~r.eria incll!u auu pir&· 
grr.pbo,uiio o6 o pfOjecto,eom<l o paraaer aínor d• com~ 
prmhia ; i)Or4rn, ~er o ?a:~~<~er C!t!Crlpto • m ttrca !~\h• de 
jl~Ul e em o:>eo).>li\o em qno ell• nt\o •• diaeutl•, e nr 
o pmj selo cc:~t~ndo . doaa .. puc.t;r"phoe. U!ll clando o~ 
4,000.0(>0$ em •po!iooe, e o onl-"t> elevando ~ pc.iagóo, ~ 
uurilur, oollhec..r a.• base:~ do ;>ar~oer o di>cati las? 

Nioguem o <!iri; isto bi o quo i~ o coot$ 'relator 
·a& oomml!!•:lo· Q::.~>odo apwe:~tou-m~ o psreosr )li!.rll 
o ltt o n_,signo.: i=edi&t::ne~!f, padi-lh~ !eis hcru 
pua o 6lthlllit.U, 'I alle res;>oadeu-me q11e im;o não era 
poeaivel, qne o p~eo~: i& no !T.il3mO bst~nte era a 
mesa, t.:. .au. m6 ans n!!la CO?Ul no 
dia ~ute, . e !li o '~tisfoz a sua protX;es&a, . a~ m~o 
quo ~6 lO dia. d~jl~is é q11o h o pmreeer, <ill•mdo (oi 

·impres•o po, Jornal c!o. Commorc\o. M .. isto pouco 
importro (I caOl-nra, netn ett fo:lloi noste ponto, pa~ fniot 
cere;n no nobto depa~do; :~ . se trvllXe par" ~ta ci\sa a 
liisc.a~são pt~~rti:tl1~r q_ne teve lag~ eo.tre O!l meoibroo 
da oomrotBsRo ~ u~í.o o fi.: por . iwpe~ttoencis. . :n,jt' s.6 ~ 
men :o dep:>is do provooacio ])<)lo llO\•re :tcl<>tor· da 
commiaaiio oom o lll"'tte que <leu quRudo fallava o meu 
illll.Stro amigo e collega pel~ pro'linoia à." Sn4õa eoutr11 
o pu~eer- . s :-esptJito 2n. cumpttnh•" LT u1ii.c- c Ia.du.~ttia, 
<!UendfJ que eu ti:.ha fagido de di&catk En n• w dc~iK 
~~ OIISo dest• a pllttc uo n obro :o!O\wr da oommhoM, 
.PO~Uo disouti eote ~•nmpto em 18<;\1 'lDDndo ura ~:inda 
no 71llo ;u:; oasn, cont:&riUDdo o paree<:r daa oonu:ris
~i"Sa à.e faze nda e c:obraa pttbEoas, de qne ~ra l'elatilr 
o S;. P<cireira, o:: (!UG dioo11ti nqni el!petanda ~ 
ooutratindo pcicr.o oollegas dA commieb~o. o pelo eou. 
aalheiro Lui~ Anoonio Barbosa, <!"ij eu p~t•otor 
dll at.m~anbln U nilio o hdu•trin , e ~im trco vo•os ~ 
tribun!l para onst~ntat a minha <lhl!tgil!:cilõ com as 
oommi&U<l• ren.uid...,., •omas tomer,poclia aasombrar·m~ 
do IU"dor do n<>br~ rol~tQr dn commí~s~o do orça.inonto, 
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e c!o nobre doputad.o pala Parabybil, noaáo colloga, par.. · 
fug'.r dt.diBOIISIIi!l ql!e àe-ril\ procodm> entte Dó1 r.ot~arece: . 
q";to conceda favo.res 4 eompanhi•· ülli~o e Indu e iria? · 

Puece~-me fJ.n& :llngce:n podia acreditar isto. Pedi 
ooaferencia espeoial da oomminão com o uobt:e IilÜ!i!• 
tro, a quBl foi pr~mottidn, maa uiío ~a mo aon, por~tu!!J 
qúetia d~li! no ·oruo a~ commi•síio & mo5trar o qne 
demona!Yei neata tribtma, queria p<dir ao uobro 1%1inia
::ro o p~ du 6oeç<ies do OO!llle!l:.o da Cltl\do, <;.nO 
..oho:oa não ~ere:n acei~aveit as ~oudiwes olfQreci~u o 
·al1%10 pUSR&clo pela companhia Unirio " Incinslria a .. 011-
tregtl. da eatradr. de 011•to de B,5ll:OOt>j, aíx:.ds. oom ., · 
abatimento de 1,!;00:000$, e pela. qaal ~iio-ae · dr.r = 
mil e tanwa C?Uto!, ~em o:r.amt, sem ter c co:npanbla 
cieSnic!o o qne queria, !\em t:orem M proviDcí:u pedido 
~ellçli.<> >la garaatia de juroa qne pN<tirão. N ü.!> temo 
~mente a Jl<ltC.a quo o tbesouro pnblie<> e ·os credo:~ 
do Eêtado vi!o ter co:a a ~ompo!lb.io. U:tião v Iocl.u~tci&, 
HOeio "" oon~uc::ci1011 ele tiio f~ce>to exell'plo; · 

S. se deram ain<ia quaw mil o tanto• uot:~·~ 4 
eompanhia U oibo o Indt18tria {qlle al!b tem mei<la dG 
rc•taboieca a:a ..,.s iinsr.ço~S desde qno ~nha ll!llÍ~ 
sccncmi•i, so ae ~er is•o de~is d" empre;~o que ji 
ec lhe C001eed~t< E.:U 1869, o de pusailll • époco. doa ~no11 
da em~=• eu dilf•:on~ d~ •alatios, depoi• de ter 
& compll!lh!a em ts·;~ prnmattido ~o \lOrpo leg\siat\vo 
ou~ oom G,OCO:OOQSpagn!l todo.• as auu di 'lidas e oom
pletova .. eotrda, nepoio. da . wr o nobre p~e.·td-..te da 
oompaob;o,li$Ít;uad->i'e:an~ O govarOOaiDcçOJ:traõo p•ril 
·a ex•er.'(i\o d~qutUa lei, p~cm•tlen<lo que n ilo ClXO~deria 
:oa dt~>p.:.a 11. O{Jmma da 3,ooo.ooos, e lo~W no ·di~ ec~· 
.guiute cootrahir e:nprestimliS a lO u. 11 '!6, qa•nd~ " 
8118- gar&~~tia er& 16 .!e 1 ?.(, , <tnu tos $õl>llrgosooonsoio 
t~::iod.ec~bi .. obroothcBÓ:tro,do t?dno ~sas cocpanbiu. 
quo b.a per ahi cem gamntil\ de juros~ o com co:>t.rntoa 
( ai:1tia ~em gatll:ltiL•i de pri.ilogios, oto. T T odta • • C~>m
p~hiu ~ o:ganiaão = icoei.s """~iç&s, •ó para for
n:&tem eontrr.tu <.'OIIl o gover~o; rnae, fe!w o. .. o coutrt~tc, 
ahi ,·~m oe pedi C-os à.• ~dio, o• pe:liuoe <lo illdc:lllli~"" 
ção, e o que e ~ali,; p:i;;.-, olli -.;~m Q. CII~O. do Obm:l 
!DSl fei:U e -i\•peõ!diOJu p;u-ao go-.:eruo ow p~gc:r, o niío 
~l\-ln •ll~rot<:r e:n ~~cclo publioo. 

· O nobre prosic!ec\e à.11 co111panhlr. União e }Qdtatria · 
. nt. eu a de!eu. mu.!a &oxüiot! G>tc 1::1ou r.rgucnilr.to, 
diundc qn& qn!Ul<io o ~~·~rD.J · to!lla.va a. ~l o OOtWl<l,..çto de uuu. Ntrada, qu!Lild<l tom .. ~;~ • 1e11 o>rgo a 
d!ree9~0 do · trafe11o uG qulllquor cmpre~s, ;;••~va c 
u iplo d.o qne g>!tio aa oomp•nni"" · Po>e !t: t•ó•.roco
nh...,eoo. u~, P""" ·'lua b;;volll<>3 d• tir>~r da CO::Jpl.• 
nhi• ti:1iüo c 111:1\lJittia a su11 e•ttada, e pasça-la par~o 
o go~erno ' · · · 

O go\"61'!\~ aii.J to r I ile gute~ a u!lcnto 81\S&S oo•.e ,.,_u 
e t"utce oeutoa : todos o• a ono• 1.8~' du g .. ,n er !llilhsotOII 
de eont~D de ráir. , em "<ÍI<tR da~ oonllu <1"-! lhe iorum 
aadw; ll\ll~o aàobal.s:mdorss dcos~ na~ntia.. 

Utilli com~'llllhit< que tom Iol:~do ! •nta• ,.u,s aos <seu.s 
o~mprGilliUo•, COtDO 11 Uniliv e llldn•triH, c.luda ó 
a.'Ul!'llR ll"" o artigo lemb:s, pa~Q . coe ~llc '" ee=t:~Cm: 
o rao:.Ci o o d!recç<.o do traEeo c!!l C3~tac!6. 

DKqal rosal~i qao todas n.s oa:~a3 ~mprozu Yi::\v 
tombem s .eu tnrn~ Olltrcgar :"J.!::I .;bra• ~oo .t:<>•ern:> 
para ns !19~r, c ll!ém di!~O prornmt.iü igtõRIIlloP.te ad • 
::ci'i-.i&tts 11\s. : 

'e a. c:>mullllhia Ur.ião e I,iln•triQ, C!uo tovc o pardli:o 
· de 91 ·!:0008 Ô.A p.ro .. iDcia de 1\!lino.o, ~u• t~m raccbido 

todo9 ""' .)t~.r~~ J.~· 59~ . ntó 111~ mo nq~CHa quo se \::Olll· 
· protn ette.u IL cubr ar ~ re~titai t" ao cofr~ ~al por Cl.ss .. 
c~nto, c;ne e<>a,iol\!l o. roeebcr es~ (awre>o pllia ~tra. 
g'r ai) gov.::tno a ma e!trad9.. o que nao· f~rüo 4ls. 
compc::.!JiQo lisnav~8açilo, n do Rio no P:t:A. 11 cloAI:l~
?-oar.s, sr. dM proviiiCIU U6 Bahia, do Po:namb11co o do 
M•rubiio~ Huemoa de ~n:rogar com todos os ,·s.p~ros 
c!CMilll OOtllpsohiaa. 

Vamosjcnmgnr oom to~oK esse• '·aportln volbos c dCl! .. 
obrig•r o• pro•illciaa de todoa u• aona onuo, .. sim QOUIO 
deeabdg•a~~• ll& proYinelas cio Minas c Rio do J a!>eiro, 
sem que ellaa o podi .. em, do ona~ cou:: que clloo podom 
o coa: qaa devem c11rrogar, porquo •üo clliu qu~ tir iio o 
gr11.11de luoro quo 10 nll~go , de c; ao a oot!ada Unií\3 d 
Iad:nma ji f ~U: t:t!ltl eeono:nia uu ! ,000:0008 I D.IIU\\01 
llll! l ~vro.io••ss do CJ~f6 

· Mll'l o p~lor do t:~:fo óf~z~r ·~o ogovorco se cio da oom · . 
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panhia, ficu õ go'l~o IJOmacr.ttada propriamODto ana; 
e a oompanhia CGm o 181l tram, pcr'JUIUito e. comoo.nhi• 
tGIIl de entl"at 1ll\ aociechd& d'l CIISt<'!lO Otllll· O govifoo, O 
gove!llo ttm~ de h~·~o~ .,.lacres olo ·seu cspi~al; . 11 ·Cora· 
p.mbis tambOll) o~ laoros ao sell. 

·!fas qaa_incro Olpetll o governo dC&!Q capitól? 0~ 
rwn:a d~dortt Dlio hão do ~t ~oucaa, potqlle ha 
de !l.JI':er.1ogo que:n 86111%!~9 pAta ter fiscsl, pAn acr 
nàmiaistracfor; htl do h,.-;~ dualidado na adniinistn
ç\t<.',lÇ,ta do dmin!jtraaot' do g-;v~mo C<Jm o d11 com· 
pl!lllll1; essa luta ha. de r:~odntir no~ di.reeçLID, h a do 
~1111arat:•zo neceoranamcnte li. co:::pa~. Todoaeelet< 

. '-"=1'8n.ente; tem o projec:O que teaho G coragem co 
C:Omba~er, ·ape-..ar da u!nhum3 e;por~~ do 'lê-lo clllür, 

O nobre :icp11tcdo palz. Ba.hia, s115t:mtan<!o a empreza 
d? e!trstB. ds Paraguassú, disse que ll"..nh!Jm. inCODTe• 
JU~te bana em. conce~r·•e pri .. U*gio o isençíio do di
~~to~ da~m!'llrtR\)Üo,que isto !lll<à. OUSts, q"O.$ O~OVCrllO 
noo dcna tsu:~r, cor:lo •!gc;lJ d!:iao, ·que a!l:lal os 
~tn"lhtJI~~or.,., priD:ôp'll.a:ent~ ~ !or,:;om In~lezes, · 
"'8S~ ~~~'\regar 11 !11& rutrada ao govam<> para paga· 
l~ . ; ~:'ica u go~<r:l~ que fOl58 Sc:"..:ut.,l&do <!lXI faaer 
c~utta= com mmLs ~CI;litllllça; que, aMilnj?r~eã.e::do, 
1\~ cst::.vo mai!l obri~lio a ,::o:~sn ~l~:am~. 

::ienhores, quo mn10 sagnrR!!Cll pedia te~ :r.roam:~o o 
SO"!OI'llo do ç_no a~::~ell11 estlpt:.lnl!a nc~ ccntmtcn com 
!\. com)lAllllia Uniii~ o Indtllt..-io ~ E: o go\'G!'no r,ô·:lc c:<!m 
~Ua_! .F~!o c.nn M c:nr:ul!o! dcsoa companhia? n:ío 
h:~ ct~ v.:r ;>li<Mr Desta c= ~la d~tAçiiG ele o:iatr:> mil 
c t!l:ltos contoo! Peis o goveotllo quo ~cautelo;,·•o t <nto 
. ~?!l1 t. comp!lohla Um <lo c In<iutria a qa~l niio dei:.o<t 

·· Gu,da d.e viu~b.t' !!t:.='. ;.6 11irgilb d C'J r;rns C:lilttt.to3 ha 
do poder c~m cs Ing~::e!, q~n<l" cvntr~tru: com tllcs 
a 01trdll t>.O Perngo!lnü~ CctWt:tl:ltc n~o! 

Out::o pedido fõl:t.elll ~:nprs cssu cr:prut~r, co::n" r. 
tio !lr.~l ~3 !nnovsç;<o do o'atn.to c~ g:>z. o n Go Ms· 
r"ll~.i~; q11e <:st~ no artigo additiv~, ist~ ·é, :>. innçilo) 
d4 ru..~tO'i pnr~ tcJna u Gll:t& ::aacluut.S e ~tmllllic' . E' 
umft boa cav~. da c:ont;ll.oa.ulio a iac1:.ç~o quo :10 dá ~ 
~aaa ~mVAD'lUI!; mtut~g .,-~CB i, iO'Jll>:A dUla <>Ol.'JS~O 
·,uuitos artigcs pat a o oom=rcio. • 
o.g~~on;;,, q.nando ~n~eds ~31\ i~ouçõo, n;;o 56 por de 

03 dil'!liMo J&.• m~ttrus necessn!'io..o pnrll o tra6c~ du 
c~:r.p11ohi..,. , como c!o tod.o• o& a:t.igoa <it1 c~mmll:'cio 11110 
·\'~ ' :ctnbru <l~/.ln, O I~ {~z sam QliO 06 diroct<ll'C!J aas 
·oom~nll~w I:.::ll 1111 r,ea~oaa c;.a~ e»lÍio aellt.l? om~gaau 
;'lllb"o clilp.$, porqu~ 01: oorra<p:>c.doatcs lmpoih.d.or03 
&!lo &qi:olloa quo so r.p~cit.~o d.~~· contll5llil0 par11 A 
hll:nh:ll ciells -p~~t~!ram. o oontn.b>lc.®. 

O prh·ileglo tr.rabo:n 11 .acrnpr~ nm mal o.urn n~s, · 
:p~rq~~ cetro tló> oc te:n do 8UÇII o privilcsio do ,.01\'r;:o, 
o,puoados algWl• IU!nO!, "I'Clldo-~~ o mo!mo prirllegio a~ 
gov(!tl:,, t~[Qt', F~ttllnto, qo.o o. Dlll~tl:ll\<loCbnpa<lÃ r.çll 
oom <> gl!;erl1e> l' mean:o q:~e c.U. í.u.~ndo ~ companhia 
tTlllüo o lndu~trlt. E~ta cornp:;nhil; e:n 1S59 amf~\'0~ o 
I;O~s:na dl! li:.& l11rg~t 11mv. ~st:uda eGID doll! •odlll.lol a 
!ci~, por~ml1i:o 11:1ldoa ; ultiman::mlo torce11 :i n:rtéa-

_Qttg_~~Jtoo i!D a.baud~unr-lho " cat.rv.d... O ,;c>votuo 
· .com n.oaõ<l"Gro r•coãiiilonda 'o corpo · v 

t~n!u~ ~In ol.ln to~~ 10 contoml'\nçSo, · 
Oro, eo U!l!t> CIJ!Il!':lllhlll o~tabel(l('i<il! no pnb: tolll e• ~o 

m ojo, o quo nllo eor~ uma compMhin dt~ copita!lst11• 
lnglez~, oomo:~e:'âoaas dv.l.!hapada dr. DinmoutiDB, oo.jo 
terr6uo aooi<!cntndc !!:lo p~~!IÜW.l g~otle ,.nntagern ! 
· O nobre ueptttlldo por :.1mru; uUegou tambam oomc 

grtmãe erro ds ocmpru>hl~ Uni1io o Indtllltrin o ter-se 
·.,~~~~ndo·a f~zcr ~ oatr~da C<Jm l~U"gurs de 40 Dalmc~, o. 
q~:o, Qai "c" cc ser c til, at~ diilicn!ta a Sl:lO oo:iservriç;>o, 
&om hs""r n<~~idailo alguma, porque ~ a &str~~l> 
!osse cl~ 18 ca 20 pal::nos, m~iuor seria, o o nobre de
putado lnnç&. to<lná ol.8 on\pn~ &o go1er!!D. Não uoi ~omo 
em.um ~~t:'~to bll,to:~l um11 ~ó d9& plltte~ tem oulpn; 
ma1or Clll.p~ totn o cstlPulllõlUl; oue:u est1pn.lo:1 1oi u 
co:c:~nnhie. UDH\o o lndnctrh: o gÕvc:no appa~ceu lllll 
ôlOu MI,CC!(}~O c,olQ n g,..-sniõa. sd.UoiOllal da 2% <Qo& S% 
~ue ella. 1'<l!!eb, .. nSt provinl'l.!\!1. 

Qaondo o ~=.au dlz. qua dd nem ~ntili á com· 
panhia quo ~o ~rgcnislll', o go,·crno ni\o torc. provocado 
U!!!S co"'!'~nhin, tem npen~s ,asoog11rodo g11r<mliRS ; . a 
ocll>pnubia c;.uo se org!LllisB o quo -vom cs~ip:~1:.x, pro· 
voo>Or 110 gov~rno n. lhe d11r g!l.l'~Lnt!!l, v= com M =· 
dl~~~ qu~ U!a h:~m con~s. .\ oolllp!lnlli11 Mnuit, q110 

TO~IO 11· 

I 
i 
I 
I 
I 

ji tinh& parta .Io .soni~ dA!Bts e•ti«<t• do Rio dt Ja~ 
ueiro P'•~ Minu, n;;o julgau-eo obripdn a ooa.\!:~.~~·• 
oon&nçi!o lle PctroJ>olili l'lll'• o P•ftlhTbo., <qce era o 
S~<L ootnplemen10 llnpiotinill.a de R'o de.':TU~elzo ; .. 

AUega·SO ~1!1 bcnelicio an companhia que a estrada ú 
nt11 r!lll1al da de !'no do Q. Pedro n, quo por 6&\a uti· 
li :la de· qu'l2r.:sta. a esaa estrada do forro dew ter t~os 
cs fRvom ao govoaa~. P"!'eCia-IIl9 meil:or que 'e :n., 
<::lrrc:!!o á coiDp1111hlll dn esti:ada do lerro, que deve t« 
int.>~eae o::c favorecer $~113 ~mu~. "Mu 1ejo .uma 
c~ntradi~ aDtro o.lguno ~l:lb~n desta mua, porquo 
uns de. provineia -\ç Minu dium, o tambem it· o diSso 
o nobre di:reotor éi,. oompanhia no -Hn ro!:a~io do 
Dezem.br.l, bet!l ()Q;lla o nobre directoor. da. comp0111hia· 
lltaut ~ uc esrrj_pw ~ue li, qu'J~ S' ~ do.e!tra~ c!• 

! · feug aa D. Pedro U, i:l~.;u !Õa'!:6s·Bmas e. ao Po:to-No~<) 
cio Clllihs, cor'.ava a O.lltraàa Uaiiío e lDdr;~tria, e UraYa
lpe toda a fraguczia dHff'.n~pcrtee, que e-ra &ta a oaUK 

i (1Jl. fruta do lll.Cros qug ells teve. Ctt':ros nab~i deputa
' · dos di;:.::n que, polo contnrio, n estl1!.daiJnilio o Ill~u,tria 

õ nmr=:U~gr~tle•anhgt~npa::aadafarro :leD. Po· 

i 
i 
I 

I 
·! 

j 

i 
( 

! 

dro II. · · 
Neataà.i.ver!(~na!c, uest~oout:aaicçlio;:cl!8nltl , l1«!l':!pa-

nltia Uniii.o o 1cdn?mcqaue IUT&nieoome.dae~~tnd~ d~ 
~erro d.oD. Pedro !I, "DeÇ5·lha 00tlo~o1ámanteas i:lilemnl..\v.· 
çJes:o qn~ti•cr d.itefto pelogtandcsernÇ-'qttealgumuo
bree dept::&doa àU8a:t que ella lbe preata; rorqt:o ~ri) é 

."\'Cldlló.e qa~ a G!trada Unii<o a Indll!trill' pNSta grctb 
· serviço I. ~f'.:tl) de D.Pe<ir<'ll:tllt.ambemhlltdlide!lue 
·GSta ~~tro.d.a do ferro com n d~ qua t<lmon, e:n l11ga: 
ilc ~cgnir lego p~~tt> Mirlnt, -~ga.e pll.l!l. o Po:rto· No v<> do 
Cunl:ia c a!o.":\VCOI!I> a da União e IDd~t:rirl ~ Troo· B:ll'· 
r.LS, e lile tira oa laaós dahl a M~ui,had.uplioada %nzi<> 
pMl q~:.e a e!<trli!a do r~o d~ n. ?odro lleejll quem Í&Çf, 
alguma ind=::~ilu:ç:ía, oillllofcçaoCS~p~», p~a q11e 

· alnd& tem din!léii:O FIU~ em~w, oomo oo~:~~tn do en: 
ll'la.torio. 

Oa lllCtlll nobres c~ll~gA!I d11 j)(ltnn:Ífisi::l apresent..1rito 
• 11m. ~rojecw do mo1b.,r=~nto •h orien1>ac~ c gn~titl~-
~. ç~:la pca au ad1Ui.ol6trll\1i5~• do. ool'lcio• do tõdo o !m-

~ric., co qnul aü~ podo cdhoti.r p~l11 deaigualdailo qae 
i te du& oom dnu aÇ.miniatrnções bo.uomoriw d" ct~r-
! . r~lo, ;ue &!lo aa da Bahill 6 PctnSIUbUl'O; "'dn Bshia 
i por'jue, teuil.o '!1111 trabalho ~mo qulll f6 se ~de oom • 
i J?lttólr D .h r-ro?lncia. ae Po1"tl~mbuco, llC.& ~ a. oxpedi-

1 
~Eo d1 ::::l:lM ralo~ vspi,tt~5 frc.n=ea e igglt~:ea par. 

·<d~w.!C3 pertos d3 E~~pa. o da Arz:~:ica do Norte, é, 
i ·· · o16m dbto • . a ~clminlot.uç~o do eeneio "mais cconollli~ . ! q11e h11 :10 I:npe:lo deyo;a da da P=baco; 

I 
· A &!lo!:lUtr>i~~o <lo ~o da Bnhi& expodo aew~ 

. ~~~teta• 11or uma o::r:telllllio do l,oro lega~, c ent!lltAnto 
· &6 tc~'b~ lStOOOS P't a. a. dce,t>S~" que fa:: ~om a 6~~
e.ir,ilo daa 'uu1 lllalu, naa~ N<lcbcnd~ po!a apoalçlc 

! d~~ lll3laJ ))llll\ a.a oo:o:>~rci:.B do &:U, de dbtticto p.;~ 

I. ~~:c!o ta! c!cíto, om. tA:ão dQ ,.~ a cç~~'!o~o p~r~!:.~· 
cuja O:oriBllciio ot('A ~~ 600 lcgt:u, ·oo ... ~rmo ., """""" 

i ~•de ~o. r eputlç_lio do oortolio ger:ll tio lmp$riO. 
Entr~tmto r. adml.oiatraqlio ifo co:fjlio d' provino'" 

·~~tltZ"porc-omn "" !011$ m11IS!t1!6mcnte 11o t'X:• 
· tf.n~ito do E>eo lt~ua•, tcudo p~-ra Mto ~~eniç.o as:ooor. 
· Pa~~co 'j.UC o õ.cor:sdo IQtviço ~"~ t8m :s ~dminlatra~ 
do c:omuo dA Büia em. rolBçil:> ' ' do Pa:' e do !>Iara- · I · nhilo <lonlin i.uJ!wir no anitilo da CClllll:-&· pua votat • 

I 
· · fB\'~r da em011ila que ou e ~>lgl\D& nobto:s dcFctados pula 

.il2bi(l c Po3rn&lllbllOO apWIODtàmOII, !OI@ ae quo li ara· 
t lfioaçiio dessa adrninistrtção fosse ~evada a m~s um 

, te:ço d& qn~ .:1 ~otsda pa.."ll a.s do Patfl o Maranhão l1 
· j ·· Rio-Gt~i:e do Sul, auj~:~ serviço eo~i :aa razüo da twç\ô 

I pa:o"'ciue ~eavero da ~~~•traçüo do e.meõo da S!l-

l hia digo oom maia jn~ti çQ. :!!\ elo Pernambuco, 11. qtinl 
'd(•·se np;:nsa rcr~ •. Cl<)Jlàlloçl".O <lu :nal!IS 1> qClUltia 
de &:OC~5. f!l:<enao cconamiu ~o ponto de sor ll unice. l qm mnndB p:ll'll oa cofr;;s !_)nbliO?~ um sn!do 8olml 10 

' tia~= · 
' - Já tenho forto ver '~~!n quo, c~!rlortte o re.!atorfc ~~ 
) r<pnrti\'iiO geral dçs oomios do k .porio, n. provi:lc!~ de 
· Peroau:>bueo·t6!Xl ~õ:11onta 24:00>li par& tO<!as ns auas 
1. dc.pozus, hllv~do recolbi~; aos cofr~6s 1(

0
er
0

M § 24:40~1; 
e quo n d:J. Ba.hla, -rceoeb~n ... o npGille· a :O S psrs to~~llt 

j ss $OM à.c•p~u, aobrcoanO§" o tho&oa:o •6111e:nto com 
16;01>\>Q; 1:0 powso . q\le r. n~mi.oálrar-io do oor~io J.~ 

. ~7 
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tôJW recebeu 110 IIDilO p~ 318:0008 8 . rende!l I regular p!t!ta algum semçc, OÕlllO f:ll rW:tao ll~tli 
202;t~OO,, onanmdo os ooftE5 puhlioos com a quaati& dq e&~~ a em 184.8 pelo m6u colli:g~~ de W,tzicto ex-mlJ:.~ 
14:001ll; e q~ a à a prorillcia de S. P~o. i qu!ll foriio M cstr~~~~g~~itoa, · , 
ileetillados 6S:OOOI,não toYO d&nnda Dnill que 30:000S, E" uma ostra<k qu~ spann5 l6·" 1IIn traço incomplb~o 
e lillSim pG.!Oil so6re os coft!ls gemes na impor:!lllcin. c:e éisdo pelo unente-eoron~l de angçnheiroa !tmocent'io 
2E:000i1000. I :Eustnquio ele ·Araujo eDl 1845, qlllllldo ota preoi<l.cnte 

Por oonnguinte, pUIICO de justiça que u a <1miuh tu- tin pt'Ovincia o gener:al. Andtés, q':l.e sabia o ci'-lb~cia tu~ 
çóo5 daa pro'rinoi•• aa Bnhln e Pem&mbl10) tenhiion:a:.S vantsgem~ da oommunicaçiío ela prov'.ll~.a ele Mi.nu, 
UJI1 tuço da ptiJicv,~ qUll 3e d• Ae admiclattaçt~es I a,.ue elle j i tinha sdminisbdo anteriormente C(lm a da 
de oonelQ llRI provinci~JI da Pari, Mm•>UlhliO ~ Rio- Br.hia. Esaea t.rflballlos por~m nunoll t>nderiõo 18r dirigi-
Grande do Sul. dos per e!l!e oDgenbeiro nem oor !lntro; de~;o!~ dalia · 

No~e-~e q:1e para a admlni&tt9Çio à.a ~rt.e já •e pede 11enhum 011tro ex!genh~-o fel pâta '!1.1.\l maa<ado pelo 
este &nno 229:0001, e que ha>eUdo umA õvbra de citsnta g cçemo, Cl!. nl!lll~t:.I:l entro Cllgenheiro do miillut. 
e tlultca conloa no orç:unento aetnal., nio ficari o govor- provincia (t11ÍZ eneaffi!gar-·ae ele dirigir essa. eetradu, 

·· no emba'l'IIÇIIdo lõ8 der csaa -peq_:>.e:>& ptilica~. · .. 1· ' o::oepção do s~. ~llcnte·co~ci liUioceacio V elloso 
Tambem uiio pos~ deii.or · Q~ N l":ltir o pe1iido que Pe~erne"iras, qll!l foi '"!t"' .,-~ v~r os emr\yoa ·que e e 
~ :.a 2" cl~!!US,;iio ê:os ailditi~oo ao govomo aob:c o . . tmhão f~t:- fllrn informar a F•eoidex>cin; por}tn q:oa 
~ornm&;to d& bar~ de Potto-~:;w:o, &t~I~<!o iDclaida . não fol enc=~~d? a~ dnr t=Gço là~ ~ estta:Ur, o 
a C.oo~!lo r.a .,etba de 90:()001), que peiiio no orçamento d~l::. niio so t~m Guidsdt>., n.em llll de NII.Zil.tetb pern a 
pii'Ii e>b~ nO o or""""; i>'!rque, se se pó de d!:bpendsr A:i;a, ondo se cnc'illltrll com uta pva ~li'lllls, a q11al foi 
e<ntc11u ds ccnt.os rle rei' com. oontes, <:Olll e:s.cançõ<is I p:ojectl:d!i em 1858 pclo ncbre minl!~"O i:ns cbrlill pu-
C.o uon~, ete., 1nais ntilid11.d~ "'ha..-erin em !ncilltt.t--se blicc cntsn~o ~un ~!Uliaj<•'il pres!d!r.:ia d:1 Bn.hi.,. 
a enbdll ôa b:ura de Porto-&gn.to a todas na erx>b!U'- . E•~a$ e1t~"das s:to . nr~t~:J.teo • be::o dll nllm~nt~ç.;;o dJ 
caçúea nacion~es e ~trangeina de al::O bordo, e m<s::~o todo o ro•o d.:stao oeis oow~rca•, qua niio xecabo g4à.o 
RC5 vnporca d.u nos.4:~~ ecmpa"!lhiu ~ne nn.vcgi'o de• ta I ~c outra procei!~ncb ocni:o da pr<l•inciG do Minas, <s • 
eô<1~ c>a'" b :torto, em qnt.iqll!rar.ilm:iaaquc !o~•= tmd~ 'iDe !lio t.êro iocompa;ibilidade a!gur.l& com 111 
!o~::~• no al turA dos .A.brolbos, quo formão cer.smen:O. .cs:ra.U de ferre co Rio de J!llleiro. = p~~o p;!rigos?, A pot il;•o jã. tem um pharcl. Ta:::~be~ ~eria de mcita o;mtagem dnr ÍII'~Ul!(l d D:!.· 
_ Ascàn lõ8 utillAar~ dt:?!ill!lclam~to a deap~za cioE~5 ~g~>çã.o do9 rio! Mnctll"y e Je<~u!tiil!!oulul; ~ : ~a,mo 
pharol, ~010 niio àeva ~6mento ~ervir pnra aoontsr aoJ do. R io-Pnrno (apoiado:), pois q_ue por t~os etes t:es 

.xa.~gantee on pt.."igcs q:1e o!í~rc= os Abr:ilhog. mu rios podem ileacer on .:>r<'ldnMos .oa "l'rovinei• de !Wna~; 
tambem o a'Jri~o que podem Õ.~J?<lCU JU'b=a ele Por!c- que •llo i::l!;>ott!dol p<Ju provilicla _aa.Bo.bia, o a :.:O f&~ . 
SGguro. Dcats. art~ E!r.!. C!ss·porlô .o 'lue indi-:a o 1611 . gayii.o do r.Io.onry t.om " ..,.ntugu:n do pn•tnr· f'O •6- . 
nome, • fi~u.!. ho.bili!:ado n ro)C()D6r om~arC\l;iles do :nenteso OOilSIUilD do Rio de Ja~Oiro; o foi p~t CAtt. con-
maior c:Naao do quo aq~ll'!s (!uo da priro~ira vcuJaTt- . &idoraçlio qn~ cu ptdi qnc 11 linh" de .-c perto CJ.D~ !'erva .. 
gf.rii.? d e Port:lgol ~ 3~1!. ac~:l!r::en:~ ,. pt~~rincis. co Esp\rlt(>· ~anto •~ c•t.m.O.~ss~ 

EQ :Diit> :5o< peái do al'""m d~ dinheiro p!lta at obra& llOI pc:to~ de Muoury e (;urA«IIM. 
d.a minha pt~~vi.Deia , ;p~rque entendi quo oa !oi do orça- A n~vcgaç:1c do .r~~nititll>onhn tamõem pódc ter ~t(l 
:c~nto gttsl~6~~~nll c:ow.if>llllr nmo. vorba plll"a os duploprcs>ico,porqu~nbarradc lklm,,ot~ iic<~ci~fron~ e 
CADDEll, p~ntcs o cst:arlss g~TII~s, e doi:c:l\! ao prnd~nt~ j i do nma par\o àon Abto!bos; o t:~hez e~nTietiiO RC3 
nrbitrio do govotllo a d:st.ribui~ilo lillll q::~tt~ cem qno sgrtcu1to••• C:s f.fill<U qno ilescc•te:n ~:o Je'lnit.ini.o::lh~ 
pos~• acnài: a estu olm•s gera<» em <;n.•Jqucfo:OC•iccia. n : cp>ircm anto• F"'"" o Rio õ.e Ja:~e;ro do ctne p~:a :1 
l11!li~ti p4la id~a do te~ oob v;:rb:> nc ~rç!Utóecto ·li dc!!<l- . -EnluÕ\, ~~te:.êecõ.o" ~o molh·,r · r.on•r.mo 'l::O c:ot' pcmo 
l:lÍ:C!õÇÜV au1.1~ do -c..;::~~s, ~ntt'S c C!t::\dn, ~e;,.~s,- 'Ct\16 Õa!: S\:l& !CUS p~o .lue:c:;. A~~lul psrcCQ-•tr.C c~ )11(6.a 
«l!-1.-q\'l.ill tc:. tJn-sj~ w-rcpr~ '-ra pr(::!~eno:e!l dt~ ~ro\'i:1ol~ abn- re~r.f! ~mmn:n \it> 1\Jitat ... q , d~.Bahh\ e do Rio "o Jnncir.l 
~'""'• "l'l'li~B:I:!O - :< ·mó s c·b · "S l!l:mic;pec•, CC>c:>O 11 :ll\~~:::cçiio dc~:cs do~s rir.~. Fó~~·Ec dil>('r o lllf.smo 
su~e:!Ctl nll. !I'!nb\ p-:o··\ncin. C.t":..'~~t\c.:·..!·.~-';o UCOO'Cté- . -do Ri~ardo, c'Uja barra 6c~ <!ict~.!lt~ ~:~r\:: ;eis !':gt'lns 
.dite dcf.t."\ ~=-~~~ ~t'J~ ~ 1n i eira C:. ~.r~: :.:.t 4 . :..h•l . qno 11nn~ do. á~ Bqt~~uto,. . , . ~ . .. 
R'CC~o.!W.:-t. 1\st.õ !Olnhi.\ i ,.;; é.i. t .:...-•. ;_c, n:l\:..t::V: D.!t-."2~ dir..-. N~ .~ -fr. ~h. ,;:)~~, 1'10 u~t(";'f.1UO ~e:ni'tiVO ~n n_r.h1:! ~ O.C•• 

~U: !! !iO o Wllt'if') Co ilCbro ~iol,otr.· . ~ :-:: o~::: : ~ i~uhFC!:l!! . o ~cjt. ~~rJ, ,. u~ n" eorenr!"'~t! !i O Çsr !\l'eHM o ?o~~o .. ~e-~nto 
ç_-a~! pc"lio q~J ~ ro~t~Dd· .. ,:~~~~Q ·0. ~::'·"~ " --~- :~ H:J . .-: ~ .:hrM t~nh~<" g:,~ :; p nr!t.t'C.\1 CfiU!l'!ltn:l i;npurtfltlll Q~ ·província 
g OTnC.l c prov~nc I f.~ ; de Forte qu:J F :j ·: t · tt ;~ \\)rbn de de r.!i!Ju,,. , o .;::1u u~1a !._la;: <:~tcs :'l·l:! :I1~tndfl c! r.6t:.~ ma. 
obr~ pllblicas go!~e.a e ;>ro•§p.ci,;c• . q~~~~ i o w ·" "\tC•ulio. lh~r.:~ p:ocln~too i>~TI\ 03 rorto& dn B>hiG e do R:o <le 
qu-3 &$ obr~ p:Nt';.:cLs~a (le"'.a~o ;1~·=- f~l~!~~ só~\:·~~ ~t: w.· IR1 Júnniro. 
rrovittcitl~; por~ac ~m D!:nhut:~ d~i~!l. ~c h~v:i~ eat;Ji.•"ia.s A.\v ::g~iCi t:\~t:Aw, St. pto:rià.u:Jto. a p&~f-:1f(Ctll a~ nm 
gctti•S pela t~o~~sidnile que t.e:.r.o> ,,,. c~mu:lmic~çõo R:tigo :.~::hivc p$rs. •e:-em ollivia-ic3 do multM c' so-
da' pro$.oia9 : ntfe ai., !lln\to -pTincll • ~ ---.u1l "'t'1 ? (J }'ClJcirloP~ " d .. t ttr At 'iQQo.;!-ÔU ff5i!tt':t :i::l 8~ !f!!!)._ 

""u•o no l;torãl ~m 111: \llO dcroo:íio 110 centro. - t it11lcs r.t~ o pr.:l;eJ:I.\!l. N~to 1cmpre foi r::uito nocivr. " 
ll<!mpro dei e t.&:ci im~uoia na ·min'!l:. PN"rind s. ~o.:açiio dn lci """' torrl!&i so pos;o Í llllar dn mcn.lidado 

fls estradM quo oommillliciio cem 110 p:vvilloill! de Jüi- de~ta mcS!Da lei . ~ q_UIIl nl::o t~!U oor Em er11llo tir::r i!o 
r.M o do Piauh;1 nni<W: e;:,· q_na o ;;ovel'Do devis emvrt- poder do gov~rnó c p;;o~•r pu::. os pnr:iaul&l"(;• ll! mP.l.l:.o- . 
gar ea~a ver'Ja c!l) 01"\)&J:::tento get o.l llB pll!t1 q11o l!le fô~ roa \erras ql!e tic•iilo ser g:~ardGd~a pr.m aorem oC!'o=i· 
aietribuidA; porque·eotou oo!lvancldo da qti'l ;.. ·pro~ili.óis, · d~• •i cmigr<~ç.õ~ ·cspontll.P.os, "o& colono~, qM podem 'ir 
d$ MU:~~a da<e wr snhida pa.rn todo o li!or&l. 0 :~5o e:t· ~n Europa com o dcoisni" de so:clll proprietn,ios. 
o:à11.-.i vamec t<l para o Rio de J$lloiro J)O)a · 6Gtrli:d.'l de ferro 0 s,_. J ~:<Qcuúu , _Ap. ciadü ., ll:!c:s. níio ha. t=a. 
e pelo ac11 nv~o ran:.ü dn Ulliiio e lndustrili. w 

~fio fllllo ·s6 no interesaa do :ntil. oircülo: A ·prOvinciil. slglima covo11lta. · · 
de MiDr.&, na comaroa ào l'.io-Pardo, quo é hmitrct>hs O ~"· I.JJ.Sll111110 M.t.!>li'nEau:- O governo àovc i!o-
com .a da Bshia em muit.o• pontos do cir~lo ror onàe GOjnr m eio cotcs>Ço:o>:~oa do qu<: a i Dlt:or:nçüo d~• China. 
1ti cleito, c:tpcrll\ todo o scn gado, o niío pequl!lln porçi10 cJ_ua.no xeU.torio nos ioi tec:>mmou<hd~, qno cu clc~to; 
c o·algodiio ptll"ll ~nellc tc~torio·. . 1) Ç.~t!llltltill !!CO o p:Uz to1o 11 dat<!stn~3C. (.J.pa;ados.) 

.As dnsll ftbru~as de tGc1dos de elgodi<o qco hr. ll:i Ora, o rogJ.strü das ter:a3 vaj priD.cip!!.l!!:!ent3 ser c'll:i -
cidade de V:ü"nça süo u natnm6'1 coiUlnmidor.~s do gido nos Iuguos tnais orm05, n.ais rcmotcs, ond~ hs 
algo.!iio do nio-l:'arcio, e a:; ~s e;:)llJGrC~ do oiroulo 11 maior t>Qbre~!\ ti mats igtl<iranc;i!l • .NtiO r odiilo cstoa pos- . 

· · qna pemnço, NRzu:eth; V als,ça, Gsm9'::á11; Porto; S~- puido!"e& ncndit• a tempo i ~J(sl\ dos vignrtcs llr-l'll .... re -
gato e ;.;ar~vell~ n.iiO oons_omem outro gado seti;;o··o ·gistrar. Aló<n diok, " '!t"Ds vignrios tOm ~oato o' pc, aui-

. que des~o da pro~l.lltllll do 1\!mas, qr:e a11tr6t~nto ohog~ aorQa elD di!lien:3~dc <!o f•:~ ... Ul osco rogictro, p!ltoJ,uo 
estragado _e cs.Ms.i!o~ os.milln&rulo por trilhos ~pcrt~dOll, em .,-:,z do rcc~bo,em o~ omolttmmlto' modieos quo lbca 
O:l.~ fsltiiO ntÓ D:tlltM ponteA, Ombora de '1\lonÇA no foriio lllllroadoa :10 rclpCotivo l"O[l;Ul•n:Ollto1 <tUO!'eiD 881 
Rio do Contl\8 u m oiclndi<o, octjo nome olllo po~ ~:~ ef. . -~ll!<::illlO lOS vo~ um r~si•tti.' q_tio 11fic tdu nem l$20\1, 
fllrl<icr a ~ua modeatia, e e enoarrcg11·s~c do fnl:or 1~ pon<<!i! o o~ p!ll'OahiAu:>a, niio quoroada w~iotl; >10\ll oe liga rio! 
e 2t: lcguae à o o.1trnda ordi11~~io, quo ll~ fAliR de obrB . patl'i 'ómcnte . r~ie<l>crorn o• omolum~nto& 11ovldoe (o. 
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côrte recebeu no anno passado 216:000S e rendeu I 
202:000Q, onerando os cofres publicos com a quantia de 
14:0001; e que a da provincia de So Paulo, á qnel forão 
destinados 55:0008, não teve de renda mais qua SO:OOOfl, 
e assim pesou sobre os cofres geracs na importanoia ue '· 
25;000fl000o , 

Por conseguinte, parece de justiça que as adminiõtra~ 
ções das provincias da Bahia e Pernambuco teu hão mais 
um terço da gratificação que se dã ás administrações 
de correio nas provincias do Pad, Maranhão e Rio
Grande do Sul. 

Note-se que para a adminiatraçã'> da côrte j ~ se pede 
este anuo 229:000~, e que havendo uma sobrs. da oitenta 
e tantos contos no orçamento actual, não iier.rá o gover
no embaraçado se der essa pelJ.nena grutiíicaçãc. 

Tarilbem niio posso deixar de repetir o pedido que 
fiz na 2' discussão dos additivos ao governo sob!e o 
melhoramento da barra de Porto-Seguro, sendo inclnida 
a despeza na verba de 90:0008, que pedia no.orçamento 
para obras não orçadas; porque, se se póda despender 
centenas de contos de réis com pontes, com excavações 
de portos, eto., mais utilidade haveria em faCJilitar-se 
a entrada da barra de Porto-Seguro a todas as embar
cações nacionaes e estrangeiras de alto bordo, e mesmo 
aos vapores das nossas companhias que navcgão desta 
côrte para o norte, em qualquer arribada a que fossem 
:forçados na Ritura dos Abrolhos, que formão certamente 
um passo perigoso, e por isso já tem nm pharol. 

Assim se utiliaari'l duplicadameute a desp,,za dessa 
pharol, que não deve sómmta servir para apontar ao,s 
navegantes os perigos que ofterecem os Abrolhos, mas 
tambem o abrigo que podem deparar na barra de Porto
Seguw. Desta arte seri esse porto o q'lle indica o seu 
nome, e fic~rá habilitado s. receber ambarca;~ões do 
m11.ior ca!H.J_o do que aquellas que i!a primeil'a vez nave
gárão de Portugal ao Brazil. 

Eu não fiz pedido algum de dinheiro para as obras 
a~. minb província, porque entendi que na lei do orçr.
mento geral só se devia consígnar uma verba pau; os 
canaes, p~ntes e estradas geraeo, e àeixat ao prudente 
arbitrio do governo n àistribo.ição ihw quotas com qua 
possa acudir a esias obras geraea em quelqnerprovincia. 
Insisti pela idéa de te~ este, vt:rba no orçm:u0nto a deno
minação~ antiga de- canses; pcnt~s e estradas getses}-

~:r~~:l :~:li~~~:~~~~:e[\r~ ~:~t~-~:~~;esr~J~f;,;~~;,u ~c~!~ 
auocc . .acn .:~~~, ru.~._•n~~ J:",_.)vxncu ... } -c;oo.o o cre-
dito dest~. v01'hn COill ~ lafl~3h2. · · · ~ 
rJe concluio~ Esw.-:rr.d.nha ió.éH -~~:;:L~:·;;·i,::J ~~)LJ i;·,>!'.l;-1~~ ~~udj_~: 
~~~~ã~eâí~?~: ~~ ;~~;:~~f]:Di;~;-~ u o ó-:-~.~~;-~:,~;~';.T{~u}~~ co~~~:g~ 
ger~_ea e provinoiaea; de sorte g_ur; se v:.·-k.u b verba de 
obras publicas ge:raes e proviucjLe:.\. fl1l~1.rdo ;;;n c::ntendia 
que as obras provinciaes cievíão. &&r feitas sómente pelas 
provincias; porque em nenhums deixa d.e h~v, '~ c:st~i'i,ÜiS 
geraes pela necessidade qu~ teruo;J ta communicação 
das provinoias entre si, muHo prineipalmente das qus 
estão no litoral com as <>J.Ua ô.emorão no centro o 

Sempre d6i e dnrei importancia lli.l. minha provincia 
á~ estradas que communic:ão com 2s p:rovínciaB de Mi
nas e do Piauhy, unicas em que o govemo devia ernpre
g~r e_sta. verba do orç~meuto gera! _pa parto que lhe fôr 
d1st~~bmda; porque es~ou oonvenc:no d~ que a provincia 
de l'llmas deve ter S!>h1da para todo o htoraL e não ex
oltwi vamente para o Rio de Janeiro pela Gstrác1a de ferro 
e pelo seu .novo ramal da União e Industri!l.o 

Nã? fallo só no interesse d~ meu circulo. A província 
de Mmas, na comarca do Rio-Pardo, que é limitrophe 
com a da Bahia em muitos pontos do circulo por onde 
fni eleito, exporta todo o seu gado, e não pequena porção 
de algodão para aquelle territorio. 
. As duas fabricas ~e tecidos de algodão que ha na 

c1dade de Val~nça sao as naturaes consumidoras do 
algodão do Rio-Pardo, e as sais comarcas do circulo a 
que pertenço, Nszareth, Valença, üamamú Porto. s~
guro e Uaravellas não consomem outro g~do senão o 
que desce da provinoia d~ Minas, que entre:tanto chega 
estEagado _e oansado,_,oammhando por trilho a &perta dos, 
o~Cle fa~tao até mu:"as pontes? emborB, de Valença ao 
Rw de Contas um O,Idailao, CUJO nome calo por não cf
fender a sua modest1a, se ez:car~egu•se de fazer 19 pontes 
e 23 Jegu!ls de estr11d!! ord1uana, que na falta de olm~ 

regular preata algum serviço, como foi referido nesta 
casa em 1848 pelo meu collega de districto e:.t·ministro 
de estrangeiros. 

E' uma estrada que apenas teve um traço incompleto 
iiado pelo tenente-coronel de engenheiros Innocen~io 
Eustaquio de Araujo em 1845, quando era presidente 
da provincia o general Andréa, que sabia e conhecia as 
vantagens da communicação dt\ provinoia de Minas, 
que elle j§, tinha administrado anteriormente com a da 
Bahia, Esses trabalhos porém nu:aca puderão ser dirigi
dos por esse engenheiro nem por outro; depois della 
nenhum outro engenheiro foi para ~>lh mandado pelo 
governo, ou nenhum outro eugenheiw da minha 
provincia quiz enearregar .. se de dirigir essr. estrada, 
á excepção do Sr. teneute·coronel Innooenc\o Vellcso 
Pederneiras, qn<'> foi uma vez ver os serviços quo ao 
tinhão feito pam informar a presideMÜ•; porém que 
não foi encarregado de d11t traço ali(nm á estrada, e 
della não se tem cuidado, nem na de Nazareth para a 
Arêa, onda se encontra com esta para Mill,~s, a qual foi 
projectada em 1858 pelo Mbre ministto das obras pu· 
b!ioas durante sua vantajooa presidenoiil. da Bahil1o 
Estas euttadas são urgentes a bem da alimentação do 
todo o povo dastas seis comarcas, que não recebe gado 
de outra prccadtú1Ci& aeuão da proviuoi~ de Minss, ea .. 
tradas qne não têm incompatíbilii!.aite alguma com il 
estrada de ferro de Rio de Janeiro. 

Tambem seria de muita vantagem ilat> impulso ã na
vega<;lão dos rios Mucury e Jequitinhonha, e moamo 
do Rio-Pardo (apoiados), pois que por todos estes t:,es 
rios podem descer 03 prod netos da provincia de Minas 
que são import~dos pela proviucia da Bahia, e a nave~ 
gação do Muoury tem a vantagem de prestai"· se Eó· 
mente ao consumo do Rio de Janeiro: e foi pm: est!t con
sídernçãu que eu pedi que a linh& il.e Víipc•rcs gue serve 
&ctnulm6nte a p~ovincia do Espírito- Santo s0 estendesse 
aoa portos de Mucury e üm:avdleo. 

A na•1Bgação do Jequitinhonlmtambera póde ter este 
duplo presoimc, porqne a barra de Be.lmode fica defrmüe 
j{i ds uma pa:rte dos Abo:clhcs; e talvez cor.. viesse aoõ 
ngticultores de l\iinas que deecessem pelo ~l"equidnb.o1.1ha 
a seguirem antes para o Rio da Janeiro do que pura a 
Bahi<., attemlenélo ~o melho:r. con§umo que eJte porto 
deva ilex aos t;cus prod.ucto»o Assim parece <:ae ele i.nte
re&~e cowmurn dô Mín~s, da E&hia e do Rio d.e Janei:~o 
a navegayfio a.~~~~e;~ dous ri(l8e f'óJo se di~tt" o mtsmo 
~~ ~~\JB~:i_:~~~it~l:js, b~r·.'r;~ fL_;n disL~üto ElH~nhs seis kgnHs 

N~·io L:~lof JjO~s, no iuter(~s~e í~xe:lus1vc d.s. B:;.;.h~s. ~ d~~· 

~:~;;,;~''', {)'~Bat;~~~'· ~J~~~~~~~:"r:;,;~ill~\~ci~J p~~D~~~',~L~l~ 
de l\tL.nag, .e qno Bsta por bst~-~s d~,:-j in?.nà.e os ~M:fDR n:HJ· 

~~~~:tro~roiueto~ pnrn of> 1_.1m:tcs d:;;, B?.hia e do Rio. a.~ 

~r~t:~;~~~Jl~f;:~~~~;;:~s: ~;~er~e~lft_~~~lo: J~as:C:~~1~ :~r.; 
n .. h,_:n;a epossuidu:J~n ét~: terras que :não rcJ~~i~t:rú:tEü os seus 
t1tulos até o }Jr.zscnte~ !'!ido t:ompre foi muito :nod v a a 
exet1ução da lei dstJ tsrrRS:.. se pos;o fall}.f.t' d~ DIOY'ü1idade 
de!~ta n: .. esma lei, n qtud não tent por fim fH;não tlrur do 
pocler do govemo e p>-:;;mr pam os rmrtionh1re~ 2.s melho
re~:: terrr-a que deviào ser guardad9s pRra se,rero ofi"ereci· 
das á emigtação eBpontlinea, aos colonos, que podem vir 
da Europa oom o desígnio de serem proprietarios. 

O Sa. J Ul\QUEIRA : - Apoinilo; agora não ha terra 
alguma devoluta. 

O SR. CASIM!Ro MADUREIRA.: - O governo deve da
cejur mais estes colonos elo que a impo!tação dos ChiM, 
que J!O rei.atorio nos f;Ji recomm<.md~é!.a, r1ue eu. detesto, 
e estunana que o pa1z todo a detestasse. (Apowdos,) 

Ora, o registro il~1s terras vai principalmente ser exi
gido nos lugares mais ermos, mais remotos, onde ha 
maior pobreza o mais ignorancia, Não podião estes pos
suidores acudi~ a t0mpo á casa dos vlgarios para as l'a
gistr<.r. Além dista, algun~ vigP.l'ios têm posto os pê<sui
dores em diffiéuld,,d;; de f~zerem esse registro, porque 
em vez de receber6m os emolumentos modí.:;oe que lhes 
Iorão marcados no resp1w_tivo regulcmento, querem 88, 
e mesmo LOS :por um reg1stro que não vab nem 1S200, 
e os pai·ochianos, nilo quarendo insistir com os vigarios 
Plll'!l 2ómente recçber0m OJ emolumeJJtcs devidos se. 
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• o· Sa. P.u:• J)B b'-BIU><flf~.t..- Meros accideatel, eatlí. 
Aga~~ado ; muitas üútseçõ~s de lcis. · · 

O !)a. TA.T.UXB BisTus ,_Sr. prelidenta, qiuuiào re 
trata a~ r ro~eder ch ll1ll altc !tttWcionr.rio, ttuaudo !8 
qu111L'ioa uua ndmi.Jli,tração pela =eira tio sev
d~ que 8etviO• Ie o nobre deputado, 11fio b~stiio 3il::lplea 
ftoto~ ordiaarlo~ dB :~~dminilltnçio, opilli~et ez= qt:e 
podo:n dar-se divergen~ i cerca do J!lódo de entoodGl' 
o&te ~u aqueUe attigo· de lei: fllra ll:i!te~, O!l..Pft esfe 
e!feito, psn.JustiíiCIIl' n cen:lllra, produzir faêõosrosit.i
vos, accassçõe! b=sclas na oJfenGa de di~eitos.· llldivi
du!le9 muito clarcs, OI! ~c<lu·Pr vc:dadt:it'Cs aeorometti
meni:o• oontt$ o io~ p11·~1ico reconhoeido. O dls
cUl'llo do t>vl>rc aC'putado, p~r.!m, habilico:~to proitrido, 
~~é, Sr. prtsi~ecte, nui! <i c 'l_ne tJ1ll!l. serle do · inci
. «®t'& ~~cund!lr..o.;, cc=\::í!~~o5 po: >cntil.r!l CYIIl al· 
gll:llé e11:ng~açu:o. 

O Sr.. P.u:s »c :Mr:nol!;ç..: -: N.>:o s~i~;do. 
O Sa. TA. v na l!As>oa, -Se o d.tb!lt>l tivesse v~r

sad.~ licercs da libsl:d.ade inàiviõ.na\ ultrajada ca n:e· 
nocpruacia ~o S:. pr!!!ident3 d.!IS Al&gôlll ; &e cit :ii.-ei
t~ polilio" ~o cid&dico bra::ilci.--o d=t.o NSii od.mi· 
ni~l:r&çio ti•=•= .ido concnicsdWI; se cs a;Dhci~o~ 
"-.:bliro,, mal ~cica, houvessem a(do csb~rnjlõ'ios; u o 
1ct.ercsso inciinõu.al e o ÍD.terea&e pcblieo Uo fosN::J:l 
i~mai~ ('.;x:511ltlldo3 pelo pmil;!ec.w; 11e o~ g~•e."Iio, 
co~ac pele cl!!l:o.til!~, ~!:!'ar~~ hC'jó g pe:-..cg:llçiio ; 
~ ,. rcspoito do c:~dJ> tuli dGSt<:a er.pitclcs ca:t one so péoi3 
í-:~:uiacauta.t tJUlll :o.~SGç&o gn7~, oap:t. da ier tr:l2.id4 

· co .elo Ce!ta camL .. , t~e off'~!!!m dGc;m:.m~o~ ca· . 
·baos, pron.s irr"J.te,...-.iis, C:> geria o primeiro & ~pnla1:1fu 
e :o.co:a~pu.hu o :nob:o ckpnt~c!o na •ua nggreosli.Õ, pce•~ 
tando hcmo:tsg~J:a 'laz c!a TCrda.cle. Mas, i' o àisce, o 
nobre deputado na mo.!çr ~ do ~~n diaC'.lr.OII rc.!o~io- 
t.o upeiÃila a t!;Ã,."'UUIÇ]l~ a~:ninistrntiv~, a ci:cn:u• 
H~a~oia.a do meto :!etai.ho. · 
i'~t, !. cn:nara: a' w:pro;sç~ cotl q:1o o ncbro 

aepu~&do qU!IliíiooD. a ad!uinisuação do Sr. ~~:dent:) 
dai .Alftgô~~ ccrres~:1d~m a Mgi!J! factos em qt.e bU«>a . 
o •eu dis<!l1fi;D' E quses AiiG CSGe3 foctoe em qn~ o :~~br.~ 
<i~~pat4do t112te ilu;;s~io, pou qut :antM ore:tt• p:o~~eou 

· ~ no~a a~trnçio co:u 111 h~billdado qne um d:~néb a · 
cacarQ noto<t ~ Du CllllS'D~as All~sada3 ~! mllis grav~• 

. aiío a;a qno r~~peit~o i ex~ocç;;'> c~ le:s; 
:. O Sa. P.u:c Dlõ il!~,t><>~ç~ :- Hn o:;t!C>5 · ainih máiB 

gravao. · · · · ··· · · 

Os ... T.-.v;..:::a B..S.;o, ·: - Ü · ~:'Jbre c!cputcdo tratc.u 
da e:~tccuçiio dadll· a unm lsi p~c;vm~lnl, !chtlvll nu c~l!· 
tnto fDrA o rtcebimeDto -~s Rf~c~ da ·l'rev'..:~cla 
~ Al~gõu eJn. certo trapiche illanàega.:lo do Petta:n. 
:n:<c. O nobr~ eepnt!do illcgun ai!! da o ~n~ Ji: :re!p.Jito 
i diapotiçiio de c:ut'l'l!lei do orÇ&I!lento tlr~vi!lcial -rolr.-t!va 
a um de..."'nkl :uo.s orde:usdos dos r~pectiYoc ·dmp~gR
d;o. O nobre del.'lltado cito!> t&m:,= o proNdi!'Ce:~~o <ln 
prMI3Dmot::i Ma1'!o " oathi ~ -
~ou <le Maoaio. O uob:e depntado rcfc:io, fuialmonto, o 
mo~o por q11e ob•~nou-eo n lei '!0.0 crcou certo imp~•to. 
C~e1o quo, q'tlii!·to 11 E'-"b' prit:1eira p~rta,-~seraç~o .de 
lelll-, :Liio fJruo &IIClysados ct:tros fncwa. . . 

... 0 S11.. PAES PDl\!lr.'DO~ÇA;-Tratci tambam dos ·ra• 
gala:llent<ts e de algn1llSB outras ccnE:u. 

O Sa; '1' .,.,-A1\t9 llu-ro~:-Primeiro facto: ·a oxcouçüo 
cladll pêlo preohlento 6.l~i oroti:ucial rclati va. ~ um con
trAto pua o r.:eb[monto ê:n u:n trnpiobo '!_~ Recife ·aos 
ass'!oe.ne que ClO~ portos e o norte de Al!lgou eüo oon
dc.;•d~s ãquelle mer.:!ndo naa emb~rc.<~Çiles oostoirne. 
. Sr. pt'llsi.den~o, o 110verno irn1'erinl, em virtude de ro

pru~aotaçiles .lo vanoa agdcultorea · c oommcrciantce, 
rooonbccen, por aviso elo 1859, n o~!lvenir.ncin. <lo aer;,m 
:ro:lebidoa otn. um ucico tr~picbo nlfondcgnC.o t odos os 
ObGliOa~• naçcgndos po_r CC1bcts gar.> dos poquccos p~rtoJO 
do Al4gôM para "' c:np>ti-1 ·do ?or:umnbnco. Em,irtudo 
doase a \"i!;o1 o pruidcnta dnquellll pro<incia em 1859 
obteve alitorisaçi!o àn •membléR provincinl parn cela· 
br11r 'Ulll contrstQ Dil886 sentido. A.soiguon-ee o co!ltrs.to, 
·o coweçáriio o. S6r recebidos om mn 36 o3 ·l!llico trnpicbo 
do Reoi!e todos cs produoto.s dos ll.Cgt!l!bos d~ Alag\)as. 

Allcgavr.· ( C, para f<mdnmentnr ea<rt mcclid21 qne, 
•~n<lo os IISS1l~41'C9 IUDlll%e:tailos _ etn divo11!o!_ tr~piohos, 
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· augmeutar!'o _ar. clifficnl.d~ca_ para a OGbr11nça cl<l im
po~to pt01lllClal cl9 e%po:rtaçuo qco so ccb~a ·no Reci!o, 
emq~anto quo :uiio e:a TSDtajO:lo para os proj>doa com
mer~r.antes percomrem, para f111.cr tra·asseçõcs ·sobrt: 
n~nelle genoro, ~ divc;sos tl'3picbe~era qncc:~plllha1a-
mcnte folll!o clcpositndo. _ 

Ontr~~ pessoas, porém, acrcditlio qüo o govenJo im
perial, n~zsr das louvn ... eis ir.tcli.ções oue d eterminArão 
o avi!o de 1859, niio pt'O(!(!d.etr p~r -...antU<B ll"""" 11egocio 
COI!1 a dlocrl,.;.o ~O!l-.cniet~tc. Acoreoll®t~o ellns qce, 
89 05 ADtUOOfi!O cls provh.cia W Al~gCM tillll elo BOT 
anocaiiados e"clc~iv=e:ute em nm tr:lpicho nnlco ó 
!ucil cuillprolm1cler os incon•et>ient~s que llm tal·pi l· 
.-Uo,gia, quees13.ucr CJ.:ZB aejã<> ali intenções do gaverno o 
o ~e1o ac.s ccntmtantes, w~~ ncamtar. 
• O illdi~idlio, n~gooiSJ:!~ d~ prn~ do Recife, o Sr • 

_Velloso, com quem fez-se ~ste ~nttatc, é, segundc: in. 
formaçõc•, na• qn~~• d~ct<nso o tria inapitl!o & ro<~iS 
pl~na f~, ,;,m ll.omc:n:probo; Entr~t:tntc c quo p<~de ~n
bet, .oão j' elos d~Ciltrc:ltos CfQ.'l e"t~ riegoci.onte 'teve a 
bondade do pre.tar··me, :C:::IO ele inio~m~CG posleriOre.l 
de pmc" ."'':tc::Wlda, 6 que =ccla:n3Ç~S5 tG lia'!i5o ~ei~ 
ccn:r: pr~;mzo~ e5U~ado3 por Cli!~ co:1trato.. 
Rcn~ ~po:cua e.tc!scto; l!ão ent~n hnbilitlld~, rMn 

õistan~i:\ em quo J?3_ t:.~o .. p!U':l :1r:o::;cl:u- !:!l:itê do 
pe.-to a ~rUccJ.o:!cia ~ SCGt:~~Çil".. 0 qo.o & OGl'tV ~ ~üO 
c:n Q\'isO do ncbrD 0-~-:uinistl'o c:ia .l~z..~d •. <ittado do 
No~~mbto a~ l~G! , clcdarou· qrr~, de~p:undo; qnat'l!c;ne:r 
ccntutM a::tonorcs, a~ cbs~:-rr.sso o nrri&"O do ~c;;t:Ja
C'!nto às:; al!n:ldcsa~, ·ns. parlG em que Gommctto ao 
;~~~ctt ;o !nspc:tor a !;lCU!lnde c20clcs!~ do do:lipr 
~~t:.~l!o uv .. s tx:trepcstos ~~ ~ue ~r.:. ter lng:n· a :arma- . 
.%Cl\.!16CI:l o~ ~e~s nnCionaGS. 
· · r·aço c•t~ ct::~o~içii;l, n~ iJ3Ya. ~:nittir juizo ~obn c 
(9ntrato lllludicio, n.~m 50bte o :D~do por qn~ obs!::'fon-o 
o Sr. Y ci1<1ao, DCDlEObre ~5 rcol=r-ç;ios <;_11~ e!l~ est:\ 
fa.n~ll!a:~tando p~rst:to o g ava::':l.o : :u~o .; -'i> to qt:e 
trato; o qt:~ UC8CJO ó m;,&t.rar á caronrn quo o negocio 
niio <I ti~ •it!:plco OQ!Ilo ;:-a=u ~o Jl~bro deF~tneo . 

Prçsc.Çtlroi: 11 n~oo,h!.S!\ prowcinl e:n 1861 nu to . 
J:'.SOU ll. i!residencin a r~scii!dir O CO!ltt'ato c:clebrn~O COl:l 
? ~:. "cll.oso, ~njo ;~!linda nfio !laTia expirado, e 
U:~lCi.~.ll·lb.a o prcpnotann da outt;, trapich6 &lfr.nde•. 
(tc,J.o com quec c!l:i dG<c:rln cel~brJU' um novo con vcnio. 
Co:;fC!so· i og_~s:e, com !.ode n s incotidãdc, qna em 
minha opiniiio !l s.seml:l.;P. proceàou 'lle3!.3 negocio i<fn·· · 
Çllla:;:~ente. :Nii~ 4t:vido. eonc0r~a,r. com o nobre anto~ ... a:, I'I!Juuimc!ltv que p~:icria e: Sr . prceiecote d&S Ala.· 
~íi,u daiu~ <lo ndbcrir .i. :.utori~.:ç;;o qaa iüo fvra cs.m. . 

O Sa. Pus »ldúE~IXl"'""'; - ·E ti o· ~uo det~!a to: 
!eito. · · · · ·· · · · · · · ·· 

O Ss. T.1.T1.nu BAsivs:- !ús.~ níio osq<teÇa a CC · 
Jnara quo ceiobron·•e o >egm>C.ci corrt:nto ~r "itht~e õo 
lci cx~r~ssa , c all<g<nào·se q::.e c;ü,tiã~ rccl=•çcles s 
rospoito do p~;ülei:o. il:i;; a q_u.S1:ío. (Apnia<los.) · . 

· •• · oa~~ 
devi& diMutir, "' n"-c f Rzcndo-so insi:uu:çõas ntó contn; 
"llonestidecl~ elo pr~~iõe:::~te! 

:0 :'\a.. TA,"fAnt:s .13MTos;-M~s • .. àisso 6 nobre dcpn
tndo; cel cbron•sc um ·J:O'iO e~ntrntJ qu~ndo . a~ d~pro- · 
~\va o ilircito adquitido de outTom. E' ~crdado , o aesim 
me pnrece, crnsuttnndo a prop~ia loi i!t' cootmto. A as~ · 
sct:lbl~r. . protind•J n5;o padi"' nntoriur o govcroo, nom 
c!csoa autoris~:;ao cnreois: t'lle pR:!l rQ,•cgu o primeiro 

· conttat~, porqno ~hi CS~sva 8 clsusula cx pr1)S; a do qÕl.C 
o governo p<Jdia !a~:;ê~~o quru1ao csso couttal)o so tornnsso· 
lcsi•o nc» i:uterus~e• du pro• incia. Entrotõnto o quo icz 
o aesr.mblt!a! Excc:lcnd.() da orbitA legitime de sun~ 
iittribuiçiles, disse: - ~·:ca resoilldído o ooutrnto c<>m 
Flll~~:Jo, e o gov<rno fsça cutto com·Sirr,;no. _.. E, com 
eilbito, foi esta di•po~iç;Io ~nxcrtnà~ n!ôim ~m um n:tigc 
do orÇ~!'OO!lto pronncisl. lato po•~, ni!o .-~m &O c~ao 
daí~oilor o :5~- Scu:r.n Cnrvalho dn nccnsnçfio 'l!I.G lho ror. 
o :>obre dopo.bt\o do tar pr~1:1o~ido & inaerçio .less~ · 
artigo nc. lei : pc~ no nnbro deputndo qao n:io doelo-~nól 
n Bccwu:çiio. PotB q1:o tirsrmcs r. ro5pon5nbilidaclo dn 
oorpotnçllo quo de~~ on'T~gar ;:em Gll!l! {..lpoiodoa.) 

.Porque ncg,tlDOS que n Meerebléll provinoiBI p·r~d&!l 
·!rregulo.rlllcnto p~r doCIJI :n.otlvos: 1·, por'iUO havia U:cJ 
C(lr.tnlto r.n~:.rior o devic.se ouvir ao contm~snto c julgal' 
_oom ~da. impnroinlidndo IIIltos do dallbcmNe n nllllnl~ 
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SBSS.;{O EM 27 DE AGOSTO DE 1862. 2!3 
~ÜO; 2•, porque dta\gDadamCIQto ora.xsa.u :10 fiOTitiiO ~ kal.a, ÍÔra lllister, pata fuer faC& I U ai'fida, Para 
~"e eonua.teno · e11m utn inahlduo aettnDiu.ao 7 · amortizs·la graolualmente, tenbr toda a OCOJ\Omla ]Mlt• 
{J.poi<Jdo•.} . .siv:l; ;Jt~minli lir ~om toda a prndRclae U.Calila~llinda 

Ji , e, portllnto, a oaxnara quo, p~cl!'lldo r. certo~ ~ non mono= detalhts. · 
r011peitoe a ~rg=entaçiío ela meu hccrada ClOilllga., 11fio O que fer, pois, era oiro~~~mtan~s t;;o illlperiorar~ o 
c Mc!:lpan~o, tod~vi&, :~a aociuaçio q~ d6"Yolven in c Sr. 'Prea\aonte da provinda:? So ml0lldal66 ~ngax 01 orck• 
tGira ~~~ Sr. ;>:m>idante d:ls Alag6u. A omr.ura foi ba· j nnaos -.el'.cidos, b~• eo~ ha~íiío sido ~ • .so. j,to ~ . 
suoia ll>l o!fe;u~a a um ~Gn.truo solemo o, n um. QOUtTt.~o ('.Om. o toGneoi.lllo. d<>, ~~~% vo~ado = 18:58, a' divicf~ 
que s& dev'..a U.oeita.r lielm~~to· en fé'IOg!lr cem t od!l n 1· publica cb pto.,_nOla d.illicUmuto ee exfulgti.\r!a, potqUe 
ngl>la:idaa~' :::i.u foi o pteeidtmte qnem f o" " l'i eu oaoe accroaoül!o repre>anta, D~ ~~~~ nãO !lngAIIo, cerca d B 
conoailou a autori:oa~ilo que s i&so deu log~~! 39 :CIOOS annuaes. · 

.A.ic<ia mnls: •9 e o tratas3c de u:n negocio em que ni\o I Mas, por ontra parte, ~9 clle deiiae's de acudir ál na• 
pndcose-btner dlvoq~e"cia IltJ medo <le entonc!c~ o i::te· l C86Sid..'t~;s ~r gentil! dos cmpregudos. tinbii~s que oom ra-
rcsoe puclí~, talvez dcveose o nob.c de?llt~ào tir11:- àesae - zão W11<0 11gnrar o o !e as ~:alanlce c!ome.ticos 0 reeebi-
t'bjee:o um grnMo partiao. · men~deõses ordeDJJ.donenc:doa; aenãc osa11xillas..ecom 
En~retan~ o ~overno g~ral, co:no ·taoo a ca:n!l.l:'n, i ICI1 ~<diantamCD'tlo ptoV:ecr;o,eu:tbol'll. deduúd-lo os ~O O;S; 

~:.-:ptõ.io o a~ioo de No~c:no~o à.~ 1851, o 'lUC i"a:rotts. a I emq::on to WJ ~o::diçi5•s lillnoceirn:~ ~ pl"Oli:Acla ~iO 
conàronnaci<o de q;c.ae~qller C<Jn\r~to~ <J.na ::Oio pe-:mittc 1 permlt\i~sem o c1roctho mnboleo dcs atrazedcs !nte-
a elciolenoia <lo= ~.ntrepotto privilo3ia.:io Ã'ara o ilm e:n 1 gralmmtll; se t> p~ide.c.ta receias.~~ 3doJ>tsr ""ta ultima 
alleati:o. Prc~®u o go~emo bsm mauc!anilo obterur e. . pro•idct~cia. niici G!lbeti11. ce~urs· lo põ~ SUII ào:eza 
Ôssc rc~t> • ito o regnlamonto Ja.• s.lfandepsl Cn antea IJ I pola &~gra~çi<Q <la sor:e d'J5 func:oionori08 ns~ta~ 
m!li:s conTcnieu\!) concc<lor a nlll trc?lclio tiDic:o o pti ti• I clcG! E!!~ :<disntnme:lt-:o, l!o 1\UO c:riio fiança aufll.ci~:~~lr. 
lc~io pars o recsbim~11to >lo• &Siucare~~ da provwalat IS quan~s d~vid r.e , ero !IIil rllll:tdio provito::i~, aeo~:IIG, 
ci·tarct a proposito, como de peFs~.c. 1111torisali11, 11 opi· !ll~do ~I :~li mrcums:sne~u. · 
u iü!J dl) mcll nobro coll~ga e amigo o Sr._ ax-cil~fa <!~ Entretsnto, BCDhorc~, o quo fez a p:resi~el:~ dopoi~ 
p~l\ci.s àa côtte: clle ::etedit& <rao u m!l.li!ia :r. a\' nn, de ter tomado a r~oon!abUidaà~ <lo t:mll. tal mo<Ud .. t 
~jO! Il ~O ill.t.(;~~&~ <iB fi~~~B~~' O SI.OOill do OODI~et'•0 

1

. }o' o{ 3 :tSSGillblóa p rovÜ>cial, e U3 3tl1 falta fraQCI\Illt.:lto 
c1o o C.A agl"lcallll•m, .o,,., ;:,.. p!':l1\l ílent.l, pto:»l~. . Cl<pü: A qn~eão; do!! conta.. du zan procodeJ'. 5o 13 leíe 

· ce>n::o "-'i !li s!> f r~ c:>tt~ Mi.D~D o o Rio d~ J~~ito ôetrcl\ quo J?tohibG;n t~a adi&-ãtllmouto• ;;iic clsras. aiío ex-
do cnfó proc~e:t~ dA pri:n~im pro'<"íncia ·o trJIIIJpo~àc. . .. pro••~•, como pre~da o nobre· dopatAd<>, o·s:. pna~i-
w~tll d ... r:ai8B da&Ogllllda; istO oi, cll~ ~III& CjUO O OI~S • 1' C~~. O~lnlllll.CÍ<lSUdO O B~U IICIO i !Cgia,at";lra prcvi:>-
b~Jec(lll.I)D~O de gt:.!Rõ •eris um rtourao mftil taGil1 11111!1 .cla.i, ~?Qõlc!O s mru~i!e!ti ~'<>II~e:U~ncia pt.blie& qt:.~ o 
i=oiti&to, t:~ais •imr-1-.~; t;ar&ntiria ·" ll!CIIl!lll;!lo,o por -! . :!eltlmi!1árn, n ii.o m~~. o:n ~; de re<!rl<ni.naçõ~ a:c-
out:• par.'l não dotctmim.!'ia w i.D.CO!l:nmlo:llea C\Ue 

1
. . du,oerta à.~fereneia, e mtsmo;<ihP.sMo! 

scmp:o ncompauhi;<> C5 privile~Oiõ· .Alicgo cata oplni!:O · 'M"' P. =ara ,-er1 qM :>lo so trs~ de um negocio 
· o., a'Ôro de lSGl sem discuti-lo•, ~ propúr-n:e smlvlll .. ,. duvldo.o, quo u c\rou=~a~:cia• t rilo 1:o-Jin011to impe-
~ qcestio do pre~~ncia en1ro doiU ~ystlll11••• f'Ol'tllf rio~s, coillo d!oso, q;:o a prosíiloucia Dt-o f(-dille' &bsw 
rar~ isao nõio estou habiliw.io ~!11 OI ~.oclnracimtl.\tot i d~ I!OOllO!DÍa lll:P~b :ig~roa... . 
llldi•JK!ll•avcis.l\fen S<n é M mootr~r i c~r:n ... -. c;a~ %11" Com e:fei~, psr a que s CIIIDilt'!l compre~en.ds ~ • 
sP trllta de u::n Msu!!!pto clll!o, o do qu~ fsçilmeat4 procedenctn d~ molivoa ooc.quc te hou~ o &. prui.-
pnl!a!se.o n~hro r.ut.or do reqummet:to d~w:!r u IIC• C!o:~te das Al::gíi:u;, <! pNoiso quo Ss.iba qnlller~~neooe 
c:ueçõts qce f:m~~ulon. 1 tl!t:lpo o es!ado linllnceixo da ptovi!!cla, "qua~ ao clifll.. 
Di•~o "' nobte d~n.u.cto q"C.~ uma outra infr!l..--ç:to do i culdad:s qlle p&~ n::cll:.ora.;o 56 Inzia. mi~ter reiDOrcr. 

lei coli1I!le~Ulra o Sr. pre&id.ent<J dll& Alnaôt~. 11 é ll ·<;t:.e 1 Cilu~i dndos o!lie>ae.o 11 este:reo~to. No e:ucicio .lu 
rosp~it11 no dc•con:a d~~ 20 % "os ~:d~n~d.M .de• em-

1 

1956 s. 1857 11 rc~eita de. provineta, por caun~ 4\ti.O a 
prega~ c•. pnblioc•., Se puce b6m co!l' preh;der a 11!1;"11• · "nmnro. :r;ilo igcom, om &llllO~ cio >~ua.nà.at~"-ia p-ele !uliz 
111entr.-..io do llloll .c.onrs.dc e~lleg.s, olla Clfta·s• 11l~to: I . coi11eid0!1cia <I~ 'bo:u eolheitA~ ·e pt~a tle•ados, eubio 
O ~ovo:a.~ dll pro.U.cia tinha aut~rbaçi!c !l&radtseo?- , . 110 alglltiSIIIo lucngcltode -176:9!134: a <le•pcu, porl..m, 
ter ~O 6~ '!l.Cs otdou:c!c•, 111im de tcer !aJ~ 1105 defic1t3 1 c~m " f~dencis. ~ue &:!tão a<»m?WI\'111 a ad!:>inistra-
ac·nat~dos btó 1861; xna. o ptesiàento, loli~O d.e li- · ' · çrro.limít.o11•$e a 2!!&:795SCC(). 
mita:·•~ n. c<>brlll: no oxttcicio d3 leics•es 20 %> J:r•'·· i Ro•n.ltou, portanto, tn!l •aldo de mB.l.o ilo 170.000~. 
t!Odcuo;nila obt~r;n·la. nc o::~rcioio {'ostc<ior... . ! Ell) 1057 o 1858 a rllll.dR pr<>pria do excroioio co"linou 

. ,. _ •• • · 1 excM•i.-ame.cte, ~t~illgio speuu li ao!Dtruo ào 376:1028; 
.0 Sn , PAU DE Mo:>r.Mç.l.:- .,.u 11"':) <~1•~~ uto lla 1 m~~ a despe:~ circama~::-cYc>l·>C P-ir.da daotto doe li-

tnbana- · · I mite.! :ia r~c:ítc, e orçoc em ~8;268$. C')mtudo l.rau&· 
· O Sa. Pus B.uu.::TO : - ·Mas ia to ss di~ nll!l p-:1bllcs• · :ror.a'nl·so 1:m o:lldo de :nnis do lSO;OúOS para o facto 

_____ çõllfl <!os ;!ornaes. __L_ e~e~ioit> ~o 19;3 11 l S59. E:nt.üo, J>Cir nll)~ irnprevi~-
0 Sn. TAT.ln~ :S.õi7M:- Bom: de>xMru da pmo ~ -~~~~~~~~~!ll'~~!~v 

659~ cutrn Ct:!l.>urn 0 reJpond.e~i 11. que ptoólmio noo~n snormnes de e:s:e:e:e•o• ~utet.ores t~FtO<ln~lt-so·bulO 
c~~ a 0 nobre à~pa~~ào. o ~uo fç; 0 presidt::~ta ~ provin· fatlllt:o.e11te no a =o~ segn~tcs, r~MOD.-•~ qa~ !' fo rt~a 
ci1l!Exeoa.toul\elo>c:~taadi~p'siç.~odnloi; "' oOlll.O ~~ à11- ila. a~cllltnr~> e a ~ro•per1da~e. de_ oommere<o::~ ~~ll<il• 
-vcssem ori!enn<ios cl.1 e"S.õtdcios ant~io~ a vari01 tlm• nn.an:.~ ::lil progtasll:lo Ilun<:ll nsta <'c épooa:a .... cep- . 
prCjtll.dos, e hcun~~ um a11.liio no c:uroillio do 1851 ~ olons:es. 
1862, e:o. v>lll cl~ ma11d.:u: l'ag!\r us ota~8:ios vencidos · · Al<$i;n, a ••cc.Jita, que j :f. declin11•a, de3~u o.i.n<h, no 
nn o:;er,•io\o~ ~ntc:lnt·~~. ll1•1ldon qno '" p~gM~otn por lltetaioi~ da I S~S 11 l!l59, ao Di ,-él .:n-cii .. ~rio cio~ outroA 
ndiDllt~il.o os oràcnodos ào o:<~~cioio do 1S6l >1 1S62. A 111111~•, isto á, a 31!6:0611· Nom ontn oonea ao do~~n. 
9.nogttio ó mnit<> •impl"', <> nobro dcpntado procuro~: o.sper10r: zehrada & cacss , ce~•" o tt:"oito; aos ftlli!C& 
<!:t.t·llle pto[>Grç~ h'' !J<lrholicas para J.en-ocat do lltllB prosperos, a lllltllçl!e• ~gulnrro, 11 preços fixos onpeno· 
y~;: o oast~llo da 11eut"111 sU.ministraçllo d:u; Alagô!l.ll. rc:~ no merendo, a:~cccdiãc ~lheitae de!ieien.t..,, ooraslá 

Sr. "ro~idents, ccnc~:lendo mesmo qce, em virtude · do~ btaços, ~CilS, pte\'t& bai~s, oommorcio frou:to. 
de loiàpro-vio.ciu9s {qn.c, á faita. . do tempo, níio foi·mo Quer, !?~>nlm, a c=~" s~bcr ond.l infeli~mente foi 
p~seivel c:o<:nmins~) não sa pu~~~!o ~diaut~r ord~naàos, ~~rP.~ "despcz~;. c:'l:o. pto~oia ? A' aomm~_exotbita:lta.a:e 
llí'io haver:\ algu:n~ razão jus~•ucntlv11. <!? procod~r ao oo~:86S8! hto 1mpo:te d'-'!ar quo e:>l1sum•o·•~ " receita 
pr~sidontc? Co.>icsEo i c~m:l!ll qcc, so en fôra pr89i- pro~Ii" do cxcrcie1o, evap<>t?U·•e to ao o aW.<lo logndo por 

. doe lo elo pto,.}::~cin, oüo . tcriu ~r. c to l'.rcss~ tm t.omn~ dona e~&roioios lll:lloti'>roo, (>llpeCi,.~mo>:t<) palo <lc 186ô • 
am:~ mc.Ud~> do>to~, ÚRII<JSili~.C.Ic dco:o<:nt:l <!c Í.Mer l857,ecrMn·aeuto.>éfiO :i•Jlc•tdcceronào~O:OOOi·l•lo, 
a<lintltniil~nlo> !\oS ea>?regado' publico~; ~ne 11C1'11<ii~o p~r.lm, niio e tndo.aindfi. NQ c::.~ioio de 1859 al860, 
o mo~trurei qae o proc~di!llcn\o do Sr. Soll7.~ Carvalho quiUldo a prudcncta· reo~m.msudava oatttelas, qo;tiJ!dO se v ;:~uitc O:>t~lionvel. !lev!n regulnr 11 despe:a pelllc receits~ lOr!!icaana, !l 

Comprcholl.do a cnmfl!5 quo, tooàc !L pro,i.Doia R!nd!l. ronda propria foiapat:n~ doS12:~6! $,ll)tn~r qao as l!o!lts . 
~uo p~gRr nm dofioit mruCir ao umn r.ontcnn da c~utor, rioree; 1:111• a dC3peza ~:o::cedau runda t\ mS-t~r oonheo1da, 
lilóm di> dosp<lz,,prcp: ia do exor~lcio no nuno do qnoto a cio ~xorciolo ptooeclonto,.o-IIlonton ~ &O!.Illlla enorlll'J 
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~ 5SB:769J. A di"rida,portant.J, lP.gada ao fo.tu.-o, <Uvra:n . 
ll iio coumhida ilâcll::ro~te C.."' JÕ~StOJ rsproduc1tve>, 
c~m a natega~ dl>S bgôaa, com a e:plcrsçi<:l i\01! nos, 
com abertura de c•tracha ou outros 9trvi\X)s !emelli•n
t~e. C3ll:& dh"idG Orç&Ta por ~;, a~ 260:00<'S. As•i:n 
001%!Cç.JC.·Ii:! o e::::erclcio ae 1860 s lS:il, cujs rcceitr. pro· 
àmio 316,926$, G E dup:o7a pouco n»ior, se ma n~c 
engnno, 6fllç;~.s i eco:~o!Dia i i ob&~vado. 11 use t&tnpo 
pe!o rcsM:ti?o p~~itkntll o Sr. Dr. L-liio Vello•o· Mas, 
cci:J..Q ?ê a CBt=ln.r.l, o c!o.Scit exbtin c p&.!sava noa t:1f!.C' ... 
cl•ios •eguint~, e com clls o "trazo no3 pag~men~o~ do~ 
!anociozmrios J>nblico~ eapcciu.lc~~~~. . . · 

lJ as, destll shnlllcs COl:lpll..."aÇ:ÍU d~a l'I!OOi~ verili~
éla< (Diíc faUo das receita..~ o~BI!, n~st:>:; 6 quo ~dia 
~)ds a ill!iSilc) OO'l< a dC:op<!7.~> el?;-aàis•in:~ reilia!l.a, a 
çaninra ji vO quo &! ci.....:ttm<tsncio.s fulro:ceirns à.a }'TO· 
Tinoia !kl tinhão tor.:n>~o ~o ~;n:•c• Ollm orç:.meo~os 
prob.nàa::o~~ ® cq.Ulib:ndos,. que cUaa ·na~ pcc!o~o 
t o::1ar a o n\vcl ruo>vel aem g;.eciicà.s muito •~ri:.:l, 

· som nm:. ~dmbistrn;.lo milito teilnz • .Y~jomos o que 
11:~611. 

N:ot:1.,lm~~a a cat~~r.ra P'~Tgnntl>.d. = que ~~rb•• 
tti!U·$0 ~!tS lll.:ogt!lCDt~ ~pntinc, fllpido, nSS desp<:<O.~ 
da protin:in: te:in l>QS ~USI Ob!'llll p:tbl!cas! elD 5~b•·rn• 
ç-'5es a c;~mpRDhi:u do na•ep~1 "" nbertcro c coru;.r• 
v~çiio .;o cot~•ins : no o::..•teio <lo ~•to.l:cl.;cimcntos l'!;gn-
Jarcs c!G w..-:.eçi:> l'l1bll~a! . . . . 

Nãc, Sr. p::e•ide:~tc, !I~ !~i c:n nn~a c!hto, st:hcn:!_·; 
C:l pe<tmçü .eo nu.m~c c!actne;les que sc::l!'li\:\·> c,uo ;st>
r lllmcllto O pe.._'SGr.\ ÕM repartições pc.b\ica!l :io lm~!iO 
nho ~ 00~ ~:t::mcrs;Ld" ,; ~A8 !1lmbe~:."?.?r ÇU~p l.,1:.i3, 

· 'c.l.i:ntm::O a con_"i"ieção d.t! qc~ h g f'o;;oos p~izcs que com.
·p:•tiralllnte ~-n.h~o mt.ior hu:o do p.:soosl. A minha 
ptenDcia, ;.of.ID=en~, possa c nu s;~;;.o n:!""'tiÇÜOói um 
grn::.à.a pntoal: :aelbor =nucra:lo, uro numero .m,, . 
.nor b~~!l p:u:R. todo o ~eniç~. 

MAs, !oodo esso ~soal m:!.ior <!o que e;!nvi:ia, q11cr 
saber 11 c:nn.u-a o <illO tom neocti!Ci.!o III!Cn te• peito~ No 
axercicio da 1853 10 .l8S4 . ~tluiio -• c oo::n o pcr.so~l 
12:091$, o com cbrn• puhlll'&! 73:1tt:S: as dur.s vtrb~• 
qno.si qu~ eot!o equllib~dat. Soia a!Ulcs depoic, o:n 1S.."9 
o lSôC, qnnn<lo se d.o~< 11 gtlind~ rlev,.~=to ;-;~ dG!'i"'"e, o 
pc~~oal nbsorvru.l:.l2:S72$, ~:nq,..._uto quo. n <>e<p•:n com 
obra~ ptobl.Jcs~ lii:ÜtO:l-60 Ú wiglliJica!!tO vetb!l d4l 
42:033$~00. . . . . . . 
· Ora, Sr. prt!!idCtJt~, a c:bJ.àiç.ii-:> d;rotcs d~o! z:l!o ~~rã 

:clli& quo 111nito sati~~actorie. para Dl(l!l.rar que ~ jn.<
taroenw ~e~cn ~a de&j?(Za C.Jm o pet:>o-..1 qu~ 11lgn.meo. 

· rnedidR~ sédu dc"'eriho eer tornadns'! Q :1rm'io ·a to::oi!s. 
ii~rau-110 t.:o.bir n'u:rr.R e!'Crua li:ongCJ.r&. dec:ctou-s~ 

· :1m !!U!(Ili:UtO ~ji} 1\~. 50 % de qn&Si to:io~ OS crdc
liG-l~ de& ecnp:eg&dC'a admi.ni>t:r.tti~~s a~ provillci~ 

Eate sngmru:t~ éju,tnJnrntao;u~ dett!J:nllnou Sf;filll<ie 
~:~torsçílo di. à e.~ (li!%!: <roo ~c f~~:. com cs~ ramo elo ner <iço. 
E quses a• razô2.0 nlleto:aciLS porR eose s-c gmeot·.·~ Er-~o a 
abun<lsncia cl'6S:I!I>te darill:lda pronu~ial, a esCRsse:: doR 
r::-,eros n.l iznelltidC' e 5"B jnMJJt.a:.t.o:•e1 oaros·in O 1 .. 
taif.o, Sr. ptesi<ic:ltil, deeippt.NCSil; & rer;.d& ecJllilou.. 
~tlSil.ta ao 2·, a oarClltia dos viveres, ella 'IUÍlloron sen-

. MVIllm,nto, como se aabo. · 
• Or~, t ,nao si:lo e!US as dais gt-anile! iil:õt!! qno 
baviiio acons!!lh9c!o a elo~Gção dO!! crdennàoà, n~o sr.o 
n::z.oo.vel, um• ~ez '1110 ee :~;\~ - tinha lünitildo·O t:I1:IIcro 
elos emprtgndoa, proce<icr a u"' desconl.o eqnitati~o e111 . •= Tenoimento&? Foi o Que· f<~.t· o go .. emo da proViu- · 
ci6, ><Ut'lri•&do pc.!~ lei de 4 do J nnho do lil61. Esta 
medi <la coco porta dillllll.ni:' n despczn public::~ em ce= de 
Só:~ooa, !B neo mo cngaM; 

E qnllllclo o deficit, corno l!!!nbrei â calil:lr!l, Ú amttn 
m&ior de lOO:OCQg, iDsi!tir nO!ItB medida, contillunr a 
ob~c:rvs-IJL, emqrmnto nüo nliquidur a di,..ida da pr0vin
ci~, Elllqa.li:>to :~ao se oc;.uiübrarem n ou" reodtn e à.cJre
za, não é uma p:oviolonein acoo•ell1n<l" p<>r e:.:cellflllt~ 
r tUüest 
Eis-~hi, Sr. prcnideDte, mo ·moti<oo ·do pro~cder do 

Mtual. governo dM Al9~6as. Dscorei-mc. neste p~nto, 
porqn9 é ju1tnmentn uclle qne t em IJIED.os fnuol.am~nto_n 
CQliSll~a do Dobro deput11do, porqne fu:-6a ::ma llCCIIJ!nç:J.l) 
temp~stno~Íl onde just.~mcnto dcvm-so cmúll!lsru: um 
Glo~o. (!fu;!o ~.) . 

Dapois dootns dn~a ln!r:.cçõas de lei, no entender d~ 
po~~do :nembro, qu!ll fQi ~o~ n-a St&llilo infrac~:l\1 

I 

I. 
j· 

i 

I 

I 
I 
i 

I 

I 
I 
I 

i 
i 
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. . 
b.e1::CIU&ve1, conactllila1cl, f.l&tiCllda pelo &atuai pre&l4 

dent9 das A1Bg5:n! E' . n qno NSi'cita ·f. cxtin~ do 
ly~u, dr. cR~i\..~. E~•s lyccn ti.aha um pc!J.U'llla n=aro 
de diroi;>olo~, I!Cja !!'ls CO:lCtlrreuci" ele = estabeleci· 
monto p erticnlar bbihnonte dirigido, saía p ela prc::ü
mH~de coa cnrsos cio Ra~!o e Olinda. Reooub~:au-no a 
roe<onioncin c!e C>::inguir nlglll!lns elas cfuoiplillas (i118 
ab.i •o enaillavão, parm~nstendo ~pe;~::a u ll1ll>a do 
pmltlatiea nacionol, latina c ftMoc:c .. Q11al foi " na• 
cu •aç.õ.o i~lt~ a ~s!o reSp.lltO ao s~. Ft<~i<l.C!>.\e da pl'<l-. 
Yi::!ci!l? •· 

O.·nohra depu~~do n~s clisso qn~, dcv~ndó empr~ga:o: 
nu catiei.rWi ~ub$i4tacl~ oa 1t!D~ ~a.b._~titu!o,, r. pr~i
d~cciB = 5cn·ns · o. in<lin·luos "tstranl:co eü r.nti;:o 
quaêro do lya~u; Crcb -=ttt't ~oc:o to1lh !:'U :ccn~s, foi 
~ta !1 ·r.rf(ttiçiin fc!t.s l'Clo ::!Ob!'O (;1q)utadoa ld~ C:ltn) 
q~~r o nobr~ dt:?n!odo co:lSi'Ô.crnr in:.perutiv11 12rc::. c.ia-

. po :-:iyii? mern1Ce:lt:l f:1enlt~th·a '! Pt!a l~mbrncçe. Yaga · 
· qt:.e t~ho, a !oi dcixár"' o :::;cg?~io ~o pru!leDte srbittio 
ela pcesiden6a. · E~ n:õo q11ero ~nt~tl>l' ·o merecimmtc 
dos :~nti.~:<>• l~nte• do lyc:iu: c~c.h·~ al:::ue5 de mercoi· 
mc!l~ di.l:in:to; Dl!!.S A qucatiio Dã o ó cst;;. 

Sob pll!c~r C.o director da instro.:çiio publica , r;, 
~:-e>i.iencio. accls:on u;<o ser oon•~nienta, por dreum
st_anciR..q. qnc n5o ccnb.~ço e qc• ntie: n)530 cxnmi· 
na~, ç_t:.e o n<>bn dcpctti'do niL<> 1\lleg:·'l. ·;~mbem, 'i.UC 
:aos o tn"" kntcs o llb•~itnt~• elo catig~ lyceu ::>.iio· 
rt"~~sem ae r'(.f~rid a.a ·~,,a.Q~\r~, li C')tl fi<'ll-U n dl;n$ rc~
•cas cujA. :~ptid.1o jilllai• .c~& cont..-.,r.ada. A ptesi<len~la 
r>~~~ed;n no. ;;~w ol~o de u~ :1rbitrio que Tha daüo: 
!"'à iR m!l:l.isr qu~·contúm&~•clll o. la~r.io:w.t 09 sn:igos · . 
'!"rCÍ·:~;:.:-cs: ':t!to :o f c:. 'c ~·. a~õrio ~t:l ~ .clli~a!or da· . 
m.·~tru~M pth:il!tl: Cj.tlf.:i:!~ :so O ~obro d~?UU.do ao_, 
n::u u:nigoo d.n =t:tbl~n p:ovillcisl que votir;o a 

.a!l.to:'~~çilo. (ApoiCJ~03.) 

. O . Sll.. P.as PÍ: Mt:\DO~Sl dá um ap~>o\'to c;no n1io 
D4lVilllo;,.. 

O~~~. T ... Tnu DAST03 : - Ballinda a:1ttu infr!le-o,.iio 
a~ lei qa.' ó demtll'i~<i~::m>.~ aériA ; re!em·I'O aôp:rocil
der <!o pr~idcc.~ cia proTillcia ~cn do ~po9t0 sobre 
crqutiroa. E ' lr::~J:1tavel CSEC nt'go~o tk t.~lUGh'OS ! 
(Rua~.) V. E:::. cctn?i:~hen:l.o, Sr. pr~icoc.t~, n gt'II· 
Yid.:Jci~ àc-!.t:t Q!;jjn!nptQ. .. · · 

O S11. Pus !>a ME:<I>o.,çA di n:n •p~r~. 
O 5• . T .. ~Aau B.~on<~•: - Niio •o roolQito o honrado 

mecbro ; ~.tenloo c pensamento maligno ào ab.-ir um 
ri•a oo)>:-c r. &rl!ncsntaçilo do !!obro d.epntdo. Sem aes. · 
Cí>J:lhco~r 11 · hs.!J!lid~de C:Cl:l ().<1• cl.la e.-.:;>J~ o acn rncl:x!i~ . 
n io, cl.i""i C'lllltttdo quo a. 'lt:.Oltiio não km impori.!lttcl~ 
1Ü!:ntlltl. . . . .. . 

'En~do:t a n••omb1.ia. q:1e s~rir. um" vali~sa f 'luto ce 
Yendll croSl'l:::l p!'1illl:'.lO imposto dt40 !'!. , um ' -età.W.cir.l 
di~imo, $nbre o~ co;;,uoiro! d& provinoi~ ; lt.nçcu- so es&J 
ilnpcsto, f~ -s~ a~tdnç;io , m.na o reslllt~<ionilo cor-i ~~pJ:~den f. expeotntiva. _Em ta<!OA oa :ma!licipioo _da 

~~ueuo-; w.-e~-·a 
1 ~-~:~ctiva daquell<' litar.ll, <tt:.~ povõa aqucllaB p:siu 

I 
ci~Sel"t:OS. 

l\1110 po: sns n11t1:e~s essiiS crvcl;llS occup~o anot
mc espr.ço, ~~~be-so que D!io se ~isiltiiO moitM jlllltas. 
~cio gtsmde o cn:ocro doa sit\ce ou herd:lces eto. quo 

j ella florosoc, e a cl:u!.Ildo· s·o ollen eepruhados J{Ot m~tos 
I dos muici:)i08 c!!\ provieoin, o OX!lCI!çiio i l.a1, a e!fcc~i· 
I "l'll cobra!!Qii a~ imposto, c:tiglo. q:~e alguus elos empr>J· 

guc!oa de n~a~dsçi\o foss~m d~taen.c>os pU& peTcorr~
:rel:l a pr;lli.ncin o pr~ecderem 110 ~~rrolumcnto pro-rio. 
F.ra çato o tmbsll.o ptelli!únsr, :uüetior á. a.-roca~açiio. 
F oi o qtte oc fc.:. 

E coo::o s stllloncin d!l<'sell emp:rognao3 da ao.n rc~~c
ti•a rG~nttição, o coruil.lndo, detol'!llinavn c.ma :!alb 
provitorill do p€3Stlll para o ser-viço, foi prcciao nomear 
colln\:oudo~cs que substitnÜII!Cm os ~sgM. Nnda :nltis 
simples. On~e est~, poio, A .enonno iffilgul~dntle .ccm 
qtte nciõi;ó negocie dot coqn~iro• p~a~Gdcu •(' Sr. pr~i
<iO!ltO dn provinoin ~ Nih quero j11ati.6.enr o imposto; ~ 
uma contril>u;çu:a dítcct~~., oà.iooa o <la dHll.cll ccbra:>p .• , 
. O Sa. Pus Bna:&To: - N~o val~ a p<liiS tratar do 

um nagvcio do coqueiro~. 

·o .Sn.. T AvAn.E5 .'BAsTos; - i: a nilo posao d69preztu: 
~nlnm~r. <IM ccli!IW:IlJ prodw~du~ pQ~ meu ~o~aJ~ ~l"i . 
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lego. Es.1e Illlpo~t.o; pGl:' = natnrezs, não ~· sn Ont:ra fa~to foi t:u:zibenl oenaurad6 ~·a demissiio, 'lllllca 
wntajoso; o B':'rolsmento R qne !iS is. proce3er deman- reeaot&, •epdome parem, do Sr;Dr. deleg~~do oopn-
da'l'll um poStonl o:ugenào ; ,. de$Fe>:ll, no plimeü:o lici10 eis e~pilnl. · 
!llr.broieio ao u:ono•, nilo p~ll Gcr cobe..-talJ~ :eceitl\, o :5a.. PAl:lllEMZI'ID~"ç~: -~i\o éaumc~; barouJ• 
leio nnd:> t-elll d~ .extrMrd.iruuio, iato nüo podia ser tu cle'!lli!!õ~s. 
allsg .. do ~o illu9i:re ~naooor do Sr. pre1Hente do.s 0 S~:.- Tt.T.AkES B.AST('O: _Da Ü!l""•~ncis. t!ll .que 
Ala~Oas. (Apoiudot.) - rE d E ~- •-

E I.S ahios hctos adm.inlattati'109, on e:s:tr:J.o!àinnrir.a, . so ~ssc.<> ;;,co' car e :r:cac9'io? n não sei'"" Ol1tl'llt, 
• e.Ji" - fr 1 , -•~ nuo c~ lotnbro clolis.a; eeta foi a nnica all~gada; <llil· 

as u:o.n acll-nrs in acçõcs d~ .c. comii:Giti"""8 ;>c!o i?fC· ono\·la-bei. M~, A'lltéS a~~ ~<'.i&:lte, oze=c·we diz•r 
~idcntc d!ls A1ng5u ; eÍJl-aqui o procedimento dea2e prc- • J b 
~icie!ltd anorch.W~R, rea~or, inqnalilica~2ll Tef c~braao . , .. . .~1~Jn~ r; ~~~~m~~~:! ~':~~~aomodo ~or~e:se'nqeu?éenU!sfaDAct?o 
illlpostos Fel• mnnoit'll. ~~ q,ue o tez ~::b!'tl os co~ueiros ; ,.. · ' • ·~ ""r~' r • d< ' -
ttlt' dmút:iã.o IIJ~s agant~• da policia ; ter Ellie:~<!ic!o cost=ei::o em ~ntroo p<o<inci~s m~is paten:l:lll!entll 
ama lei U..ta ou dflqn~lls n:~~cil'!> 1 Dc.<t.c n:o~~. ••h 0 I reg idas C.o qae_a da•. Aln&ô~s; agora me!l!l~. a::abe. do 

·. dll'·~o n r01noç~o rle 1g;:nc> fu:l~cio!lll.ties am outr11 deo 
prcsié@\e!inl'..:cbisaudo a ?•o~iaoi"-: ;:;;::l!:obr~•e \c: em~~ . provincills do nor'.e, em P==bnoo; é nm f11eto llsbi· 
o dc::gcoto ""- ~~b,.. ·que, Rll;es ele fu;ldlll: 59 11 ~ombris . tn.U, nm iMto ecall!trei!l:>, quo oa pruide!1tt.t pra::icio 
sdci:rlstrac-::<~ üo Sr • :'cn:t!l C2.nalho, ·o. t:o:re a c beiJa . J no goz<> pl~no Je a!u direito. · 
provislcia da3 Alagõss t •sn do s~• tiacado do t:l~ppl!o · Q~•ntc i ·C:e~is!iíO do Sr. "Or. Eopin\oira, o qui! íoi 
d111: P'Otineias ÜI'I'CJ do 1-wpe:io do Bruü l Qco pro- I !'ll~!~lldo! Ail~~cn·•• '!'D.e o Sr. E:t piuheite e:a 1llD meço 
ph~as fanebres n!U! eo:nti!m o Glscmso do nob:~ de· 1~, ttl!igcute, "ll Q a :!irmo á. c.ua. Que <i m•gistnao ho· 
pnado I (!!ui!o btm.j 11\lato 

1 
:11a:beD:1 o nfB.rmo. Qu9 (, u:& canlhaito ts:ima· 

Deixcniie, 5:. pr;:oiclênte, os f~ot'3 m<n-mc~ot3 ~d::ni- I vei, n !io ha questão. Ma•, Sr. prG<idcnte, in(cli:m<anlx! 
ciz.~rat:i"roJ, aobtc c:; q:~nC! cst'!.~de\1-5~ meb l ox:ga,:nc:.1te ~ ! oc~~t!r~ ci:~v:n~~~cia! , q~e n1o qlli.'\:o a.cô:, qcc afo 
o honr:sd~ &JCl!lbro, :ãttt.cr C.o :xeqorri:nt&!o, p•ccr.rctl qnero di&ct:tir, ci'feu~~!snchi.s ci~s:~.~u;dav~:~• ~~ mit:t 
a116~fl: ~Gpo!P ~:UU ç~rie Üo a;;o:tos C.C' ~t&Cl~r poli~i,:o. 1 rroprio, ~::e pert:.tbkr--:i•J a ~a iu te:l.igeDCi2. l) Íl;.'t"ClO• 
o ;>rime\to é o que rC5pci\R fi fétn~c:><o d~· p<Gt::G~cre..>. i rua ec~re 0$ s,._ p~c.:a.,.,:e dr. pr.>,iucia il o Dr. <!clt

E' T~r<iQdt:iro o !l~~~!!:.:nto ~ddu:u.!o ~Jo llOl'N l J:;ado. O _me~ er-p?CZ.allir.ljgo 6Cúmpar.àeiro d3faClllda~(t' 
d~ut&do; · mss ó prtcL'-Q e:o:9:r.mat o assu:::pto ~~b o 0 Sr. Dr. E!pin!:tirn; ·i~i levado "nú..t.:.t-se J.:l pi"'...si· 
pon!.o c!e 'rlstn.da maior i:nparcialitad~- .. . . . dct:cia.... . · 

Tonho; Sr. pr~ai<!t!:lt~, ror ~~da rira CC"-! Sr&. I"nr.!O-
tores nlt!!nnrnrnte romo1i<ios a oa;or .conti~o.raç-jo, o ·O Sa. PAtS D& Mut>o'~~ :-E•~:!;I!agllnciio. 
:nesr:::c a r\1pstls dcl!~ o.<pecidro~:lt& "ot:o a m:~.:or. cnti- ·o S.tt~ T ... ,·.~n.r:' BASTÇS :·:.__ E-Obfo ~tri. I;:c~o ·-c~o ut; 
mn, o mui.>r r~•pcit·>: devo, porc-n, collcc:o.r a qt;e>tiío 1

1

' ~uc•t~o; o Sr. D.c- E ·•pinhdra queixava·"a ultimnJT.III>t.t 
em cutr~ terreno que o das syr.ap~thiK8 P'JW.;ac•. A c::.- a~ ~overno pro..;.:~~_illl.· Ni:o pretendo e:x•minor so tUa . 
Ulnta· o::•·mpr~h~udo que, infeli7.o:mtc, ua 1I;illlln pro· I t\nb"' mr:ivt: ' J!ll!l' 1~so : llií~ é o. ta r. queo;t:Io. Oru, ~o o . _ .. 
vin'cis, CO::Ilo em lll'!\tt.!& ontms d.o lmt•c:io, a jnstiç~ 1 Sr. Dr. Esp•n~c;r,, •ra 1:::0 c;n)'r.:)1;odo ;!c co:l!i~çs !Ill~ 
niio é Rà!Dini~tr~da rem o zelo inài•pel>fl<\"S.l. I mcliictn, c :.;i:.o achnvn·a~ i<l<•n~ili~ado com o governo, 

H r. jnizQs qc9, por loi!goa ncne~, ~"'•rccm o ~Cll r\iffi. i F6dc c ilcnt:\~O :Il~J:.,bro, r,ó:le niu!<llcm (;·~'g\t 11:1e o pr~. 
eil m.ir..l9tcrio p11.tth>.r.Jhli.1C'Iontt'!, ~ p.o~:n de 8tU\!i C:l!.M>! ! eHcnto Q ~onscrn.s.&~ ~ Fezt.rse~!E' 1lttll\11ccru:::~o q11a 
so-:I!brA dos s<!tla cMai)S. P6d.a-M db•i~:>ahr o longo cuhc :>O: 11 n;esmt\. 
t~X)tà.o ~c dirficuld:H:l~n que l~~o (Jpn5·l é. ndmiuiJ\.f:l'tio.o ]1 O boll!Ro.lo ~utot dil r~qn~-:imento p~à~!'ia le~nn~~-: 
pablicn!' :\ tym~nis qn6 int~rt!l.<:~.;o.!i à!l fr:1:ni!i~, 5ntrr~'1iC! nruA ::c r.-c .!=-'IÇ;~o ct.-..~ cc ~r:w.o conka o ~r. Souza C'ar,·A-
p;)li~icc5 1\r~~c\i~àcs ~s peq_~rnli.~ ~d;.;:le~ de iDil;-• .:-n c;1\15. i .... lho, .~e ~nc ti çe-.~s:l ~!::de (ltlr: ~nbstittlt-o ao 5r. D;-. Es-
!oJct\c~ quo f~·~rc-:rn s::obre o :'irdto Cu~ povc.s, :!~1:c ns . piubG~ rr. c.m . fn:tc:eion~tio I:JCUos Wgr:o do rc ~pelto ·pu- · 
J; lr.ct.n.in~ iu~.iv : •Ju~ci~ Er.:r .. ::::. in~c~nenii:DtO~ ~tü, .. i~si::uo& l bHco. nr~s o ,;t:. O•.i\i~~:o i·~i o S:. \eilt:D!e·«H"o~ol Ja~\lb~ .. 
11í:o pe1~'ii> dcix~r de ferir on olu~• do. !;;),·c, uo 13:~:• . ' ~lll )?r<'i;(llJo pnblico ~P"<mt•do; t>.m do• 1Delh~~6!1 ca-r~c-
i&d;fil.!~nic, o ~A vi!':-u ::s~~,;CJ de. uw pr\'l'i,l-!r.tc bo.; · :,1,· t~rc3 da 1:1inbu p':'ovincin (apok!r!o,), -c.m holnc.tn ~tni-
l!e:to. A.Ji!\t o ~me-!io ?~r ... wtris. tcrnp.1 é e !'\:~5?-~rur ('a tt.n~cl, c.~ id:..dc !'1•:1nç~d :1 , r o.. .. ~itavel po' aeu pt~dl!r, 
n!limos j~ xn::ito initu~02. Al'rashu· O povo· r-o ·o~3~:l... ~r !lr.n;; m:ãl!ei.rP-s. t\tt..c--uciOLa!l, i!n~nt:cid: tnuito impo.t-
Jl')ro, !l~Q ;>õ;ic sçr, s~:>boteJ, 'tlt:m btla tnctica p~:iticl. cial (apoicd~:), qu~a>'\&e! qa-~ •ei«c ,.; nulll! raleçüea 
tApciccia.1 · · -. · . ..p:~rticlllnros , (;cn:o poi. •~ Fó:!.!eDx~;ga~ um ~spirito d<1 

Ora, O!- j>romotorc3 pnh'ü-!(jS, ~:.odn~oa r. !I'Rf'i!trn- rcncçUo no r..cto G" demis! iio do Sr. E!pinl::.cin.! Se a 
d~a pnrtichrioc, oõo c:u::.it<rM poc!ar~"" n ..s ll':ios à.~a !'Oli: il\ d" ""!'it<'l f"<'n l'rh-..ds dne ie•es e do ~iTidccia 
f:...."Çi)c:; ~· ,;n.-~r.l"'r. ;>nrtic<:lurr.r. ~ll:!o.'D.ttiic noil•• um d .. :e "'"&"''";o,ôcort<> todn\'lc. quo w:!•J• o• iuter= 
I'GeU~SO in!:IJli"fêl~ terrivrl; entregurs J~ rn:i<:a ~tuàlG ao; r ea;:t'ot::l~ ~r~!ltins Plt ~s~an doS~. Ja~bú.. 
j~il.es muuicip~~ c aos j ci-;;:~ ~~ Citeitv, m:.i:~' \'~zos lUa.~, St prcl~d'Jti~, qua-c.> s~o :.~or:~ CJ oc.tr~s f::.ctos 

' ~1Jtl~ú t:-"'~!:s c~d·:s politicks,. oU~s 1 .14Ce~íio ,...,u:. o r.l- r quo dsaan~ir.a :ts t·~ndcn"ciut resctoiu, d~ a Cl;Unl St. p:ro .. 
~~cg& a:r J~~ 9 rya;.bõJ .. o d nmn omcçça L-S..idcabl.~t::...fif~q; L"!!~ões ~1icin QC.âo?QSBÜCo 
'fi.Va . I cctvir doh::~:~e ~ accuscçãi>iormlll<il:a p~o !lenta mcm- - -

Estas c.bserva~'ões ge~~c;; ear:üo p~cfuit2r.tz:cute i~ jus· bro ~ ~n3cS fori!o? ~~ menoicnou-se <> facto do s~. Dr.' · 
tna am ralnciio a als::nno t!c9 illUl'tl'C'! rong\•ttacios das 

1 
i:>pinhoir~.c:<:plk:dv pcl"-3 cir,um~tancias quo Rllegu~i, 

.6,l~gllns, oojo cllroctor. t•'• r~to, e ·c; c.~ di>p;Jo~;o qunl • 1 qM ~·inr,;ccm nn !"<-,·iu~;a ignors, que o nobro ~epntodo 
.. 'lll~r elogio; ·mu Gilns tum o •ot>. ~~bim,oto, como o~··· I· c"o . dcso.,r.h~ce. N~o. spc:>t~, pol•, . c oobr~ dcp:.tndo 

t:i.o doilloc."trn:ldO os s~n!\!oiwentoG de in:cu· romutoa_, ! rt.~\3 D.n pclicit".: n. m~noa q"C.e o hcur!l.tlo ~cmbro que i~ 
n qu~ dopoi• mo rcfcdrot csp"clnlmt•nt~. . I · •er ""o :te p:m.c dü aocnto dgda p~!o ~ctusl Sr. cliO!<t 

"!i:ntrc~nnto, S•. prosldcnto, não •c 4o <:c di~~ccer re· <le polid:~, quo to::1~u a tt.o1uçüo de retii~t-:o pera 
med!o, ntlo h!'. de &.?P~í"C~er- ~lgum no:o a~ go'ft'lnÓ pMí\ . I P.:t:-na~.Jbnc~J !: tn(lr:.ts qne fc.llnn!lo -vttg~moc.~o .em no- . 
cvitnr nm ~~m(llhí\D.to ~sta<lc c c ~,,uu·,f ~ 1-.. m i!so o quo . t:'!efl\:õca c dcOJi:;sõc~, ptc:tal!Qa i1Dp6r·se no jui~o icFnr-
ptte,icUo no p-en~at:Icnto do Sr. r.-n1~:cr.::lt!! ~ r.s Aing(i:ls, o al dn ~&mn:n. . 
f\li on.t"n impedir t:. ~;;;grav~çn~,~ dtJ n:d q;~!:! el1c ret.l!C'vSn I O .n~brc auto:- do rc(}n~r.im~nto, dct~ontt!!te cotl'!. s 
soit .. promototos dtl ut!lss p~•a · c:rn.~-rr.!:' \.'tJ~C:'ircss, dsnà.o 1l p<jbtc::l <10 nrgu:a::ent.os qu~ ~llegcn nG-!!e tQ'tr(lno1 l-o.n-
at6 n nl~u~ Gece~~o c::n rt-l ~ç:io f,o; in~~rl!$ '!,~e duutc.s Ç)u .. ~o c. ot .... -:.ro' ;c ci--lo c;_u.:::ar!o :1~ oecurro~ei:~s tolnt.i\'u 
c::.crc!ão. Dcm.nia, nt\o .foi ~ bon~n. :lo me:nbro qur., con::o 1 · !lO r~cretnr~ooto. R~crut.\-rão·t:c-1 ncs di! se elle1 do-::.t:. c;n 
v ifJO·~i.Ue11te, prC~ccclell elo ro:~r~1 .;, mo elo, ft:z iC.cntions tros J:\h:;rjl\& nscionu~, -foriío amnttu~t3 <: !C'"t"~d.os cotu 

. rcmcçÕOII ? .1 . -inqn :Ji í\o"<~l cr~ddnüo al& ~ palucio dn pr~)idcnci11. 
o Sn, P!..~.ft nE ·J\Jr.:~DO!<Ç"' : - E •tl ~r.g5c!lilo. I Mere~o o pre&idente poris'o n acCilSllÇiio ~evcr:. que ~~m 

dooutn&!llC>S forwul(lu o nobrll de?utnd~? 
O Sn. Tt.'I'.\J\t:S B.uTOs :-t.::tllio C{l:" o x:ohro dcputndo O hon: ndo membro ó tio sensato, tiio im!)~r<:ial, CQS · 

pto~deo. d11 mr.smu. fórmG.; mns ha~omos d·l tt!l~AT da tnmt &ar tiln gTn..-c .na cnncit., }>t~: qtle r:.'tpthnd o~ SGlls 
CdministrQÇilc> at. jn·ti~.a, p..'>l'(< VDt até qnC L'ODt., 11 : O• jUizO•, <JIIO IIO!mi:•i·tDD da que &!lU, !to~Ddo 10 e.:.ta 
moç\'io de alglllls promo:orCil tem ixúiuoo~in ·sobre os eaal!o a unien e~Iibura so.ria em qu.e pcdcm1. obtet vnnta-

_ nc;oolo_a_pl'~~i~~L--_ -.. -. -. -.. - .-. '~---- --.,.,.,"~----·-- -.-.--r>;!!:• niio uproseum~ uzn do=en:~ . .:~~q~~~- ~~~---
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2i6 St:SSÃ.O EM 27 DE AGOSTO DE 1862. 

j !lStifioa~, att.Mtado on ctrtidíío colhlétoa no lo.glll' cia . 
ptisiio, na capital~. pr~vincis ~n nc•t• côrte, quo abo~ 
n'l.!sem. a sua o,ceU!açüo, que s.u.torisasaem a 'ftUa pa .. 
lavra. Trata-e& de um negocio g>ta'9lG;imo, e niio ra,a 
licito levs.ptAr e.o•tell~s n~ s.r. Debol.Je vaJi~s s paxtea . 
pedi~o "v D~bre deputndo a ~llhibiçlío de algum doco.• 
me~ to digl)o de fé; el!c contenta'<"!! se de al\egur aa pu· . 
blicaçõe5 <la ~nA imprema, ou o nctoriedad~ ::ind11 m~os 
ratia!actoria doa "'00!!\~in:~<ntoe que a!lil'I!'a-rn-

\. 
I 
I 

Mill!, Biuda qondo e&&llll bctos lamenta.~eis da <'mel· 
dni!e no recrotll.men~ se honT(!Sftgm dadc am rob.ção 
·aos doa• ou treo gaar<las naoknaea, ó i=cdl::.~meate. ·ó 
pro'ia~elmcD!.(f r~opo11Savcl pori.aso o pre~idCDte da proviu- . -~ 
cia? N'ii.o e•oo a c&mQra qu~, cpu:ar das .:lelho~s ill-
tenç\íes, -'lC.~quu qu9 eGj1i. a bo,. ~out~de <\~ 11m _nlt) __ _ 
fo.nooi~n~nQ, CCIDO o pr&>iéieo.te ele nmn pt()vimia, 

1
:· 

difli~il Ee~i OO!lter ~rto5 deam~niio~ de !\":>to riu 'i~. &U· . 
b&\terna.? P;:ovon o nobre dcputad() <;ue ~e;IUI autori
dsd&! culp~d.ne ti~e!ru>l ~ic!o n~01l3Rdss pcrante os t.ri· 
bnru:e1 on p~=to 111 p:osid~ncia, e aM ew:. a nail.s. 
c:ttenden•e e "" e<>õllll!rva.u;~ <>inda depois d~ oo -pro;o.rem. 
Cl!i setu abu~;os~ 56 cnt&o, eom cffcit.o, caberú ro:l
~e= o 'Pteoiil.cnte,. que a.esim oona'd~nia-oe compU"" 
cel!a3- Er& abi que de•<m aooirJ-•e 11 argutnow:~çiic 
do nobr~ autor do ;cquerinteoto. 

Não qn&D jw,ti.Jicsr 8 maneira po= qno rolgatnl€nl<l 
aep~o oQ recrnt~me;ot~, ojulgo, romelfcioo,umfact~ 
CJa:a sa!io o r.1~tivo ao guarda uacioaal Tre•l!.!'-, recro
tltdo n<~ cida ~~ d~ M:r-~e;o_ · 

.. Esse indi~idr.o, di•oo o nobre c~putaac, tc!:!ào a; cos
Ias oortl:.daa pol ... rs~a®. elo .comm1111di.IltG do .d05tac 
cat:)ento~ ie:ldo sc-iFrido tlllln. .,.io1cncia q;;;o tstaTS h~ a~. 
liaDdo pe: .. jnoLiça do céo, <;_cando lh~ faltas~ e "justiça 

· c~ bolllf:l]J;, foi da ~aia a IDiii& ro=tadn. Snbro C! te 
fs~t<> cmpregirii.o-to ~~ paln•r.i.l'· m~is v€hen:ontes do 
ll~:J:tn..io x:a.e;::~.bo::o. ll;;.s oai:2 o~t~ as pr~~·a~? Fac .. 
t~s a<::lta. na.t=zn., cie tnntn gravidad.o, niiD pedem 
~er lillegn.da• ••m quo immedi.at:L!!:<l!lto o~ aoot:lpa.· 
nll~;n doemx:e:ltos. i=frt>.;;a•eio. O bcnudo .m~:nbro, i 
quo ·~g<a"o:nCP.\o ,., tiuh:. prepar~.>o pll.ra np=c<~t.& n I 
a na s.c=açiic, ucm Sl)laer lhe nj unk>ll uma justific>~ção 
J~:razlo;aem qao se iirtllliBs~"'"" sa115 a;se~Vil•• r O r.obrc I 

nu:tciar~mã lrmcsmente. N5o á a primeira 'ir.~: qne '\ 
fa\ll), sa.nii!' deota tribll.lla, s.o u:encs entra m~tu1 amigos 
e .. )lll.-ticu.ar. 

Um prooid.enta à.e rroviuclaque n:!o reagia, qWl apQUu 
~r~a de fBctoa ordiuarioa da aõ.min!>traçr.o te•e o 
crime de peu~ar il.e modo dilfc:ente· do nnbre antvr ào 
nqnerimento ~ 1llD presidGntc de provin~i~ ~que, encon
t.rnado os cofres publicos gmvados com nma divid:r. 
maior de 200:000&, di.viã:1. q:1o ~ro,ettia r..ugm.ontl>.r se 
annnnlment.e em cmco: de lOO:OOOS, e logo I!Q ccmeço 
dn. ou a. a:rminiJo!:açM cont~e;ne cqnllibra! a r~.cdls. ~Gill_ 
a à.e•pe::a e accn!llnla:: n-:n •óldo pnrn nmcrl;i:u~am P"-"le 
o. ç.ufídt dos ex.o.rcicio! :!.:c.roriozes ~ ílin. prc!iid<;~nta_ da 
ptovincia que ÍD.COII~>t~velm$nto é U1la pea~oa ilius· 
ttada, lD6r~c~ oer jll. (> ji uemittid~, ce>ndemnacl.o e:t• 
ntn p:occeeo ê=xc..-io, ·em que é·pR~~e o ac~ua~dot o 
!l~btc autG: ão ra:j,ll.õP:t\Gllto! (Apoioáa•; muí~ b1m.} 

V t-js. n~m ~ camnr~, Sr~ -prcshlrurte, ~:~al é o cstsUo 
_e\lonomi~& da. miLha provi!:.cis; _e::ta.ao que menGs f! e con
riiQ~, e R ane e n.o~!io go .... ·erílo pr~t' :nc·n.c~ euíd.s.d.o. 
Sejr:t·n::O li(;""ita diz.;.r nlgn!Dà.~ pa!a"o"ra.s & ~al Tcspeito~ 
porque ol,.gru-ci ,eJhor i co:>.c!tõtilo:qne ~ott estabelecer. 
A s.ítua~io ec;o~o:nica aa mi:lb~ prcv.ind.a, c:lCO ~e 
outrJI8 n;uit.s do norte do Impo~io, ~ qa•&l de~e>~rad: • 
ra_ .á pr-o'<i~da ana .Alagôu, al'\)tn~ de nüo p~,~~-= 
t:cri:orio ;o~.~:o e desoo;oaib, uu~ te;:- -umt~ E6 estr,-.ds.; 
np_~zn~ ~~ c~r~nda f,ot .um uuwCN mult.Gdo de ric! 
mni• ou r.: c~~~ c.ac.dalo,,;, e :o çujhll =f.ell!l C!vll!t:1:· 
M o~ cn~o:n,JJos de a&!u·~~r on ·<o$ •1tiM cill ~~~con h· 
~Q:ll1l, :u~ ~o:l~!l c:nnenb..UDJ cieil!'s u.n; só v:;. por, s~n<io 
.cnttota.ot.o eMa. ric.9: ·. n:J s::.118. ,:;,~~ . ~Btu!'aM do !.t&n;:J- .. 
}'O<~ cl.o mto:.io~ p:.ra. o litoral, e l~o ll~--ics !.& com• 
l:l.t:u~~aç.õ.;a dR. nrc~!ncit'l, como o s.S_o psr& a Uc 1t1~_ i:6 
trop~G do b;rrrês, c com ~!leito p~Jas V:!U'o iluviaro ql!!) 

·_olll aens p-rr-du~tcs llodcri~ &*=" m~i3 fadlu:.cn!c trnt:fl
~rtn~o~ nos plJ;to:; maritim C:'~ , c J.sb.i t.o =nt;rc~.a_, ~ 
c~pHnl ou M •~"- ..-l::.inho.do Rc~:!~- A graçdc a:to:ia c!o 
S. Freooi>-C<J ; n:z .c.bo:lcouaa ... Toda" ~·cgaçi:o.; !oõt& 
g~rru.mc::-a.t.e pÓ r ~s~rl'lYOa em ~:p!.J.!lO!J batel.; GU bs.r~l! .. 
Ç:LSoA. i$$0 &Heh::: !l 5l:l\ cab~~~Cil!. 

O Sn- PAE! r>r. ~1r.oiDOIIC1 '-O nob:o à~nutn~o nã~ 
EO e~~uo~ da ~•bGtogcm ató om Alr.su:l'l. -.. dcpntQdo niio fd .rcn!mcnto r:uw:o csutclc!o, ou confiou. 

1
! 

de mais M illgennidt.de d€st:~ ca:na~n. (..!poíaào•-1 O Sn. T~v .. •~• n.,s'l;'<)s:- Agt.~ll o YiJi.cul() pn~te ~o 
~!M, seesto facto.! vcrc>.sdairo, se o guarO.a n~cimml j nobl'>l d.cr>utedo- s,:o lhe !.>ç~ n injn~tiçs·d~ ~~o:lit11r 

!oi ntorm•ntade pela rnsneira ài)!lmj>ta pelo t!obro aatct I qno 11üo co:npr~h.znõo a import~nci~ .'!s mntcoin . .A ca-
.uo mqne~iml!nto, ~ õ.uvid.!\.ni<o •~rci cu o prõmeiro .a . hot~gom neo 6 :o,•znmpt() .,_ q~;.c ae f•ll~ Jcvi4na:nil!!tc; 
lou..-a.-1o, ,. co&olllpnr & o jUliti6.car ., autorià.~.l.a que ! a tenho !o! q1:.o a m~dla.a quo proput, íoennd~ do rt~,U-
llellc c~n•cntisee.· Repito, por~o, eon::o h$i. de ou,- quo ! "tRaos ~m'.~jGscis·p~ra t;:.da.-; s• Novind._..,., F~tt-ioula.:· 
leio oo ;orna.es d:> minha Fto\-inci~, que \1'10 me recordo mcnto pll.>ll as peq1.:enas ·pro v hid~t> do norte, h a do to r 
de tet ~Íl!to nelle~ a.lgn<nc pnbllação 'óri,,om QUO disto vctc.d:1 e> te an:1o, por 1mn do l'~i: o parA glcrll\ da pr~-
se tra\nsse, c~:x:o hoi du eu dar intei."ll fé §.a P"lllvt!\3 son!o logislaturn. Co:>~i:.lllntci o lb do :.nsu F•n.nttunto, 
nm }'Ct:Co >lpaÍ'll:onadas do nobre autor do re.lnorirn.ej!.to ~ A !avour~ á, so:n à. :L vil&, & oe.r."'<lodeira !ou te c a prod.uz . 

o S&. PA~~ 'DE M~II"DC"Ç4: -Nilo c~ton apni::ton~do: çíio <lu proviacill ~ =· ll~O rõJ~ :;ç>:>~:Uo.:.nte ro-·rt:t~r 
j h .... •t 1 tr"s.bnUJ.ailorea d\lJ pilics ~strr.n~el:03 por mciG <:~ emi· 
en o tl'!o 10111 a ~n m~- · ! gfa~ü<.'. Toilll~ os dia~ o sgricnh~r \~ Ts.rcf~~creu.· !e 
O 1;&. TA.YARF.s l>Asros:~N~o dosC1l.lpo,Sr. pl'1l>Í<lCIJto, i ~s mctrr.s doa br:l~Cs cscravc~: a,705 p~rot~rno <lu· 

niio l'oderi• ds~~l:lpat ~·wll!'ida_llGo---wma>et~o--+-~~e a e,.idemis do c!leler!l ea:t l8õ&t-i'~~ 
... ~crtt~cn.to; :n.n!. _setct.· C? p:~mt.nro & :r:~cl~ur con~ra j ~:s:porto.do~):o: ulth:no~ no-,:c !l..n.,c'!s; :ots.l s,~·14:e s{l:ayos 
~~a~o~• btn. ":aro I>reeulenta_ da provtn~"' ql1B v~.rx: · per.:lid~a p •ra. a lnvcur(l d11 pro•wc•~· 
uesal"''bdaA ab>iolnt=snta_ do pro•as. Cre1o 9.11~ a oa· Direi a. cam~rc. frauonmonto quo isto~ nma difficul-
'n"!" mo ~oompnuba. nB ptnd.cn.~i"' qnc se à ovo tet em d~do 110 pns~nto, l1~v nMediLo qne •ej» um r.uJ par~ o 
are.,nr~~o~acç~e• ta~;. (ApciGJo<.) Íl!tc.ro. (Apaiad••·) Nc.tro n ~s;>c.-an~m de qna no·nc:te 

.Apreolemos ~gera o asFecto g~~l da hebil arg=en· i do Imp~rio oa br11ços e•o_r(l.vO~ hão C.a~sr .ub~titu.i<los 
taçt;o C.o 11ob~o deput~do.- J~ 'rio !1. curorJ4 a msno!tn -~ p~lcs ·. brr.ços livres. Niio dc&ej~rci, ppio, medid~~ qne 
ror que? pre•l<len\a n•on c ~bu~ou da• 1~\s promllls;:.!las pra_toodão impedir " E:<pcrt•çiio d~ cs~rll.vus do natte 

·· pela lsg1slstnra p!a~incia.l. Jà nUeud.eu ~ mauife&ta 1· ll&ta o sul:·mt~~ ·aom.iücro i&to lll:n "ben~ücio para o fu· 
teSCl'.líO desenv~lvid~ na pDliaia, e de qn~ t6 achon-oo iu~o. · 
nm ~~~mpl~ gr11.-vo nn dcroiss~o <lo d.elegudo ,à-s capital. lJ:s u hoje iacoat~•tAvel qn~ os braços t~al oscaa· 
J1 lOZlUStlça, !lnnlmcnto, _!.s Ce!lOt,:no ~olnt\VWI ao ra- I !Gado, qn~ resul~ d'lhi cc!illlln~ "'Javourn do .:•sncsr, 
c.rrut..su:neuto~ ds q,;.o n~o e:l!.l~tí!m p~ovas.. tJíl!ta-]avoura rnjuosn, a men vor;. rnra o nosso p9.i:;.:.,. '1llfJ 

Entretanto, a qce n•v~ atnn o d!Scmso do men hon- I naan tem ele indWltdal. O; mnbnraçus no<lum~liio-se: 
raiio eollega pol~ Alngüos l A .s~~cm r..ttendidos os seus o dinboirll é :raro, o c~dilo írou>:o, o 5nro &lto, ns ma· 
<lesoJos, o p.:csldcDte cl.a pro\"lnc.~, como b~llamGnto cl:U11&a dispenoiiossa, ns <>a~~çuas i:r~gulares- R~wi, 
-oomp~~handcu-o fl c c:tp~z em.~;>~rtcs_um ii~_s Srs_ cc• I s~1,horcB; tod.os .:sass pbcnomc.no;;; combinni·_as em 
putn~o~. por Parnnmlmoo, dcna a?r lDliM<lto.tamcnts , . .,,BA irungiM~iío.; ooost.rnl ror nm :no:r.ento o G,U~<trl"> 
denlltttdo. de•••pendor de sons iod~s~r;n, clc>í, lleoill.ns, ~css•• con<

. O 811- P J.::s Il.t.nn~:ro: - Apoiauo; 6 p~m il!so q11~ ~a 
fll.Z baralbo. 

o SI\. TAnt.:t!l n .. ~Tos:- Sr. prosid~nt~, é coutr~ 
essa COõlolD.hzio, qr.o \'Gjo pnirar n~a ~rc~, que voo. pro-

:aunics.çües c1i~pt!nl1ioa&s, <1c~•sa. -vida mis~rtw~l do inte
rior das p!'ovincie.a ;· a.~uotai o esses DJ.El1o.; socinca c eeo:. 
nowicos "' ~o; grnça dos dcsane.ujo3 n~s finsnçus, O. o cro
dHo [>Ubl:~a :;._bs!!ldo, do pessosl :~.ll.':'lr.istrnti~o ~c.scon · 
t~uto, rotubmdo m~l ~ GO"'- po:ltt<ahd~_dc, o etzot-m~ ~c 
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fôcll. po.!!tioel <leaoulpe.To F-'eaiden~ dopro'finoil\ quo, pnre 
OO:ljU:.'!;l'esNa till!ioaldadco,Dãoempenhnuatodr.ll oii!Qr
~ do 8111& foro;:;u, niio &~tl!O Ctlll~lrgtt toa& • eua in
iluencia part. e.~ Fonto oentral, car4oal ~ E , gui!Gd<:~ 

esse pmidan~e GStl. cllil!prindo o r~.o àoTef com ~reJo, 
pagar•lhe-hlci.s o ser:tiçQ cowlllll!l do!lli6:ão dcltirosa ~ 
(J.Mi<ldo4.) 

. . Considercll!os ::.inê~ outro ledo de! ta. q,ue&:.íio. .à 
csmara coshece o mBl :'!mlltllntn de lllft!I:l tranaito· 
riu •~ adaiiniat1'11ÇS~a pr::vinciMa. Par~ qnc·nmB p1'8-
oi<!.'lnoir. 10 torne bqnefiea, é neooas:uio qu~ e lllll saç.w 
~tçndl\·10 pelo dcc.ttroo de "11guna lllllOI e deeenvclva-ae 
t. bz de uro pauss.r::cn.tQ fixo. llta; púde lato acoot.eee~ 
deude qu~ se dá R temoçiio co~a~te de pre~idea.tt$, 
~o tem soouteoldo 11116 cU~mas pr~vincia• do lmpcrio~ 
Não pretendo sustentar c. doutrina d!ll!lletralmente 
l)fpostn, o~ m•llloa etrOn~a;~do a q:~al devãooa . 

; nuni•:Ori., COD~ no gonmod!ll< grande&piOTiucii!S, · 
· elll p:cvincioa onde a p<>li:.ica ~1111. ':lm ual"'..l 
principal,dc!cpd~ do gabine~ trana.r.e!osou !1!<\hl:hio! 
qnflnü:> =~reçio toio. s con!ionÇtt. (Apoi~<l••·} 

Na m6r pt::te dllS rtoTinc!n!, potó!ll, quando as cir
ctJ.me~cio.alliio s~ogr&xC!l; qu:wdo uiio h2, ..,, g-, uma 
F.ediçlit~ · Ctglll!!lilo o ~ollo; q1:.a:!.do 0.1o d!:eltos icdivi~ 
d:llleo b::uto!mecto oiien<l!i!o5 lliio c!amíio vigllll~, 
'!l:a~dc não 1e srticuL~ r.lgt.n~ d~3~cs f~ctoa que ~ú ;mr 
si P.'dsm coudo=sr um& n:Jmicistraç5o qn!llq!ler, r.fff.. 
r~zosvei, E.»~ ooncobite\".dcruittir-a um prc!.idon!e por 
e~usn do~ P5<;uonon fnctos a c;_::o so:=rcu-te o hon -· 
r~domembro! · · · . .. 
· A":cllt.ll.r.,.for.nuladaa'~1o m~unobro llOllegt> to:niio 
tl'anspar~ct.ca os'"""" ~atives: . s proid~nci11 ulio too. _ 
~di<io 30 e.!:>irilo cc procion:ünio duto ou daq;ull.le ; o 
Druidcnoir. Úio tem CQncomdo \l'lt!l c õcm e,;i;o de =-
iu idêaa ; 11 prr.ii~ncla Jl!io V!>:HC pr~ltado 1. !~er a ·· · ! 

· · procin,n• Rtroeed~r 1<0 mllllmo e<! lAdo à~ que lclú:D~nte · 
'..bio l EiNh: tudo; ;;à o v~rho à t~tl:~\'liO. (Ap=i<1· 
4N.) 

S:. pwidente, ~n niio estou JOt;ui, :llpero em ~s '1110 
nl!o o utaroi jdmw, pam eudoooar ;rov~mo Rlguro; 
taç.> justiç~ ~ cp.e:n d~ ditoito. Nllc; dnvlwiR coll~T· 
1!>1) ao lado do naLr9 o~!clo: a. quom respondo, !C olle 
tivcs.•o ~utro~ rooti"~' e alie~~ ontr' s r!:i.'Sce. Norn M· 

· quu o aotn~lprl!lidsntfl daa AlogiS~• ,; n'll p~litiec •l'ni ... 
ll<>oado I F6m u:o-mo poa~ivcl =crgnrnn actmini•traçt.o. 
doS:. &uza CunllJQ :<!grunafractuc;:.~, froqucu quod(lj
calpo, d•sde q;uo, fl'l•• c•:eu:..•tancia~ l"!Uii~• elo !'ui•, 
·O C3pirito dub1c cvl'<:UlrultC que t e01 pres1dl:lc ao• ultll':lOl' . 
lllini~tcricscr.C1co nma.Wiluoncj:. irr~'i&tiv~hobro os •olis 

· d~ltgAdoa Dft & tnoviu::hu-~;,.tlU.iJ.\·rn ltonis firxu.;za~ qu~?.Or~ 
ru~&::nc qaeo ·~r. So~nCdr,.Lho :omp:l.'>~.,.··tll"'lttn• àif7 
:Uculd'ldll!la l'>rro&tas~o do f cauta curto• cmbntnÇ\1•; ttlli· 
%êf11 qn~ olle&al<,&oe :;~.dignidad~dopoder,pro(und~en· 
te cowpromctl.idn em muitn.• ciao ~rc vi11clas, ~i u eu o da· 
feito, •ta•:::do uiugneo-tl étsmto ds ~!oi~~~. uiio do.valill 
IIObtC d~ptltclll~ b.:~tRt:tO ra%Ü~ p~rl\ prttoc.dcr Olr.lagar 
l:ob o Feto do an!l pllll!.\'n :1~;drni:>~trnçiio do DClnll! p:e• 
s!doD.te d.la J,!eg411o, (.<pc,wdc•·) 

Aau!íiWol, mt:utoP, lllllA -tllnõo,~~~ 
ao ~ctalll prcsid.<llto dns Al•Sôll!l, eomo :oa do 011~:as 

· pro.;n:;i!a. · 
Utll. prosici~o~ <jll~ 60 aehs d'll:ajnd:.dtl nos acue ~

fo!ços, qne nno nr.contr~ u-:n pente de ~1'0\0 em que !e 
firm~, qM !liTO dl~p<:-o do auilio dos íun~c:i?!lnrits de 
corta ordcru, qno d•par>< n~:. JltOpYia. muglstratllTI!o oo:n 
çmbarllçoa <iUO diJilcult~o ·a oun n:o.rcha, llKo·dsvc ser 
~enourA<lo com tu.t~ acrimonia como o f~1. o 11oho d~
pllt~do; 

Não c:-c!& o benta do lllOIIlbro quo on ni!o po&>l!. pro
a ieDr molhcr o mo11 pen,qmcnto- Direi ft:.:::comonto qc.o 
os nlt:imc» ncootl!ciroe::tc• dll :neis · roeR. e import~mw 

· das comarcas di! m\nhs. nro,incin, 11 do l?orto-Catw, os 
factos roccnt&:~ qu~ nlli se tí<;n reproduzido <1GS!;l'9~ • 
mente, tü~, cu oil.o dEgo •c\contc o<t: llllhuveic, porém 
in)ttst ibc:\vois, incomntehC'.nsivcis • 
. 'Qaoudo, o ailno pn•sado, desta !IICHilA triban"' padi 
a<>l:i:. ~x~mint•tro dnjn,tlç~quo,o\~~oe o~ o)l:os P"':~ r. 
çcm:lrCil do Po:t~·C~lTo, <tne c;tudno•o o m~1o <l.eav.ta~· 
c~to ciroulo v~c!o•o; <t: o jui~ dodiroito oro~,:ao:u. ~bert~ 
~mos jui:z.o.• mw.c.icip!los, On os jui:z:l!& m.unio.ipo.;s iustru· 
mantos docoi~· pn~a oopriehoc dasse ju!..>: de cUrcito ; ~u ir. prc>i::~ ::s diílbnhbà~~ qM infdi•m~utQ oo nconteoi- · 

T~~1o :· tY _, ____ . -----~- ------

menloa forão oateota:uio. A lata ontr~ Gi m.•gis:.rll<lo• 
. ·da comU'Oa all8umio u:n.upccto mnic.> terio> : oa cloull 

jl:i~ee mtuúolpiiCO, ambos hO!IIl&t08 ·a U!.telligentee, não. · 
"poclC!Il exetcer Os ' atls 1- ~~~ porqni: aob~·IO ~oni
!:antemellte ~ w~s de rnrpone4bUidade. 

Aotoa ~W-1, St. pre!idtl1\e, llOderiliO j~ais 
~ne~utrar àa ~ah': p~e 'llnla fria lll:fl~nçt1 !i:~ea 
wdift'ert~cÇ!I••ma cnliUDo~a (J.po.ícsdo•·) Actos aemllhun· 
t'!! llii.:> poi!crião ser in<lif'~JZmta ao orador qug De&ta 
~Mião tem a ho!lra <16. dlrigtt:59 ~ orunan:, áoluelle q~ 
c~Uvn.r5. a &:IR ca~ça ao merecimanto 'l'e'l'dndeUo a ~~ 
qttft:idaaes !'õapeitavcia, mas nã? á ptapota:t.ci;. acin\.osQ, 
! ..;nlllçiio c!oo ~aêitos indlvidaate, . ~- poe~rgaçic a.. 
liberdades puh!kM. (ilfui:o !>.,.,) Act<ls deata n&tarua 
oppccm u mahtva dimcnldades a nm prCJi!i•n~e da p:o • 
nDci• que, emb?la <181-:~~.; do miniaterio qu& recla.
:n..avr. o ptivüegio excl:m vo ela jt~~tiça ls direita:., T!a 
<jlle feehtiviio· to 011 ol!I.08 S..."S de&ragrruntn~ doa tllligoe,. 
ÍI:Ipodinà.o sté a efficacia do oort.ot i!oe11ln!ll..toa .... 

Nê\\ ~011 acli&<lte. Todo o ml!lldo eonhece o Sr- ex
mit~isttO dajuatiça,opó~ a.nzliar õ.a miMa <:eii.Buno. 

A c:amc:.:t. 8al>G '1,'1C om tonb.o ?toout8do <1lnenat llm 
aileuc:ia O&'tl!elo•o !.~a do& nei;ociot das Alsgô.\!. Nilo 
.lenho qumdo, :llClll deaojo hojv i!!Ysntar =• !'t'll~ i! o 
~J que cobre aa wfiauldsi!i!l corn que l11.tou e li:l<l:~. 
lata ~ Jl:C3idcnoia ~ Aligôas.. 

N&l.. o Sl sincla po~ de.çctDSu ao moa .~>obre =igo, 
'i"'"• meiho~.inform~d.o, j' c!iscuLio 01~ ncg.xios, a por . 
n~ p=~ movido de re!l!&ltiml!'!!to, rs-\Lmcto quo 
lili.o p6de cog~~r-me, e aeix1.-me ~er bem. ciuo que un.:. 
~op_ll~do p&lila Al.llgôu nio tem o ~r!tto diJ moo;rar~ 
mililferanto aos &ct.eo da m11is iuq~sca,el ~teneu. 

· '{CI JK: 66~ü :>nttlcAndo em Poito·Calw. • 
.App~'Oxi::DO·lll~, Sr. pmidmt.e, da ocncl:ldo. J.. ell• 

meu ,io que frtr~urci re.poudtt a CICid.. a.!ll doa b(I.Qtoa, 
. 'l.ll~ eonaorni de mo::n,tl~, .!o~ õ.o J::oorllà~n:;Cill
bft', A CI.IDUR Tio l"'r:;:.bent ~ua j)t~ral Qi'~~, = 8 
maior H>tiodaae e oom o ~pel\o c;,u~ m~-m• o illlll
tro membro, as oblo...~ que J:lle psr1lo@rlo at~Sú' 111 
'Dtnl. 6X)l)ioa\l!O U!.:tfaCtGriR, . 
R~do·me d- iiDptenio deeagnd~wl quo senti 

oa'lindt< AI nltimu palt.~raa ~::n que ('Onclllio o bal:lrado 
mtmóro, nlo ~ dal:ur àe lamCDtar qae elle h~j• 

· tra:ido pars eot11 ~~a, n!<o ú>d.a, m.u !lllla Cllr.P. aolll
bra,n&:n ~~e: iato maie s1m~tbiet~, da lingugem vio· 
len~ uasila e01 <:&:ta imnrcx.•a do Nortll, !! m~smo tti4 
al~uciao d~s a5fl6e>lol~IU! \>~incia~•· 
0~ no':>t~O doputi>QOQ ~bo but:mtO d&\iot d.oll para CJlll• _ 

ll!'llhGn<ler q"an1o c~~n lwg~~gem oej!\ e'trnnh,.tol-
• ·Foi ~\$•im quo o".honL"Rdó •"-tot de ~1u~tl.t:ler.!o ca~~ . 
rtgou na eôroa Je i Cil qu~dr~. Ell~ quiz ~"'btç"l' e~nlar
·go• tt~çoa 11 eiluaç<o política da . rrct:noia, e qati ;o.;oa • 
~o <lo que haj1. quom pu tenda nlli o domi"io u:clu1iv~ ! 
EUe prctc!ld~u Ul~>lr~r que d11. &.'Ctll~<<o do nc:llalllu • 
nittcri~ dovo oo con;~r a ~nt í'un~~l :•~ima <bt aon~G3 
elac:olnoa! IJ111• lio,~~;na.~em i"l!f td m~c!o byper'o~lica e 
il!4uctn ~leigo o.lgulll&~ reil&xü~!. Fazendo·!:,, u~llll!i 
da txpre!Sii·> l:'l•is ~im lcs, i. que nllo mo 6 pef!llitti.Ia 

· jlll • """. ~n ~&., 

h~lll'A<lo )ll()mbrG niio dvscubta. om ll16U pcn>&~~:cntG o-
proposit,odcagr.r6dl-lo po.sc-almante. ÇoUleçarti fcz,~ndo . 

· uc::a ll<l.vertone•a, !1;1 tl\,to l!le <I pc:wttldo • 
• -\. Kitaaç~o n~tual Da pro,inola, cou>O vai, Sr. pr<l~· 

dent.~, nDo •oi çnda in\ puar. Porque 1.1~ bA.vO!DOJ de 
eop;!Dhar neseGs lntss m1hidu c nplli~o:llldi!si:nns em 
quo nilo b~ trogull!l DOin olomondl<' Poro,aa niio havo· 
mos de cnidsr dos lntor~a~~ lll:Üa iomediatcs li" p:'!l· 
. ..;ucin, dn aua 11<\reg~ç:lo, cl.~ aberturn ~& .c~s rio!, dl\~ . 
&n~~ c~trndac, dn fii~alis"Qiio iios dinbtiroa publico•, do 
lll•tb~romonto <lo sus. ngrienltuu T I> o r quo ra:.iio o•w><
lheir<l~ cor.>o o h():U:Il~o m6111brc, ;:or qll'l ra~:io os. grnn · 

· dllll foz~udoiro& d" provincin, di•por.J.o .;o ~!l:lto> reont
soa, uiiQ 03 empcmbilo n~~•n quc.lõ03 altnmonto e~tios 
e tl tcis, quo, por oum p~rtc, llloa:6el\ri5o o amar
~~r <ln' lum indiYldu:~cs e do~ interesse.• p~Utic:::< 
offcndido~? Qanl Ulm sid? ·o fructc .JO!~nsluts•! Q4a! 
tom stào o r~5t1ltAdo Õ..3 tod~ c~!e jog~ do int<~rc>So)!l in .. 
~.oin~i~. da'"3 nrubiçi\o do pred~mio íto~ Tem roaultaclo 
dohi o pcbrezc d11 pto\'inci~ nro AlngO~a, C,\10, C('l:l'O j 11. 
diooe1 llÍIO tem ~>tn~ cstrndn, ').110 ni\u trJll a o::t •O das 
8CUO l'io~ om o;-t•Õ.<> <lo ecr nnvcgn~o. 

E~tn. c:-11. n advc:rtQJJ<:i~ qco en ~11thn ~k fc,r.or. 

2S 
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,.A. m~D. ver. ,.,cl:.crcs,' o l'ohre actor cio Nque..--imen~o . · psrn. a situ~çiió em que ~lla;a-~ collocaao o Sr. c!~-. 
d.:~:!rá csC()lbor c:.>tto õ.on~ ài~cçil"' opponks ua oua patadc, . . 

~~:aJ':~l~:,i~~la~olJ!'~g~!~,%"'~:0,~ ~~u~::n~~~ · J- ~.!~~~~d~~· ~~"'~t!~~~l~:~~o~a~0á~ ~u~~ 
<le~is elo !lliuiotcdo dn conciliaçüo, d•pol• da lutu l'll• ! pela &U;l ill>prensa ..•. 
nhicln, apai>:oDAd& m~mo, de l8'iO, dcrola do u;nmpho i 0 sa. P.u:s D& :t-h:<oo,çA. :-Não spoi~do; 0 m~n par-
qoe deu n<' hour&.do me!llbto e IIO ~~<;u ilmão, ó 5:. juiz tido na ptolincis procedo co:t:l Uluitl toleranoi:l. 
de direito de Po:to·Cal'''' d:llll! c~clciri\S !leota C&Sll· 

Dep<li8 <:9 tado ir.t~, !'i'.o rr~~ OCt-'>ti:>o o;>pvrtu:~a do I O s,.. l'..v.a.11a BASTOS: - •••• on. inspirado pclo ~ll· 
ns~utllj-r ea;a pMiçiio a.eellcnto do geae•csidsile c de tht::iil!'IJIO d~ p<»! IÜt <lou~ a .. en~OB nestA C<i3ü, (!~lt;,:n-
jc.stiça ~. Wlo o~" t<tnpQ do r êlr ~o u cosa. tnoticu I br~>.du jl(>r Gs.'!ll nppllr~!lcia,l)~l'l.Ue i• ta ll?io.pr..,a de meta 
d .. testaYeis, :a css;; llngue~ run•rt;a e ap>ixoD&dll, ,.. -eppare:~c.io, mnb:cioll•~ o Sr. deptltsd~, Dôo con>er\'lll' a. 
os~ lu >.a corpv,. corp.:~, ;. pc::t .. de !•c:>! N~ erc. oe- I! . !>C•~çíro ~cqumd-'cisod, me.s aagmaat~-111, osso(li:lr outros 
CflBiíi.o de mostrsr, c~o digc:i misel'iO:n;-tlls po.rA com os ao unp..-rlt', em o qa~, -bi firali<', p11ra toinllr Ul!l 
advMsill'ios, port;:.te a nuo !>t.<iiiO d$ roJ;.'<lbõr, rnn• 0 ~:s:cr.!plo <;.cer~um~ t-c<l<1s, ua ;:rox'.rut>l<gi!lat~ ssja 
rec.::~h~dm~nto d~ IJ.C• c~3a. ·~do:~il? br!Wioiro, p~r sna ! éad .. nm. dos l"gares Jo• l'll~::-e•entnntes CU. proYin~ 
int•llige:>cia. por ~~n mc=inoento. lan 0 incolltsstt.voi ! desig,s:do ·:. •o:>t:ld~ po!o ho!li!\lio membro, oa; oc..-c-
d:teito da i.ntecvir noo nrgoeics do sm· p•i::! lJ::;;.yC:i11 p&d~por :c:;l!iabros do o-..a !amililll. 
ll.t:.cla ,,.;a diguo paro o J:<>br.J <lopnudodo que dar co · O SP. P.1..1:.S iu: !lb:.Do:.,i: -A clei;::lo nll~a cmc 
son pottldo uma <li:reco~ <liffsre:>w à>< '\UO ~eu:i roco- ) ho11,..,. n~ p=o~cic. dcmcmt:Qn o contn.:'io diseo. • 
hi~~ até hoj~! Nio era n:V....al 'J."OC o bo:1rr.do l!l"'llbro c j o sa. 'I .. ".u:.r.s l:l>s-ros: _ o a. dcmmoçiio e:.:ehuha, 
o .)Utro :~.obre oeputbuO, o Sr. )Ui~ oc cll··e;to d~ Perto I ebt.olnta., ç o &ileu~io cnherclliador d·Bao. clom!Jlru-«n; 
Cl\l~o, proccdesgem Jtfl~~n.!a::>cnrc, tnorali.>c.seeta o sou 1 d - d' -,-
partido, e, para dar o "ri:n~;ro ~igu. .. l, eobti.,~:n ri un- ~;, nm pt'llce c:: s,:no, grsvo, lgllO . ciestQ p:r.iz, digiW 
d d • " cio> gr&.:>des in:e::cs.c3 que cs!io eo:n jogo. e n.ão o pro-

e:z a ~ao. unp~ens~ com "ic~tes me!l.~! de~ggrcd.s~!A T ceder do qné:n ~c c!c!:.;~ go~~t::t~r 'pcl~ in•EÜ'Jtç<íes d~ 
O Sa.. P~~s ;,:: ~.f~,Do~~": - A.::.si:::l u5.' pat'i!eia a odio ""iclacto,do o!iic imr·lnc~vo!,q_t:a ::~ co~heco b.~r-

·V~ Ex. qull:ldq_s~ ol!~:c.c:a p:>~ do~e.:td("f o predornicio; l'u;J;U:s c armisticioe:,qn&!':õ!io eet:nitte s~uor a gane.'"O-. 
O Sn. . T•T.&Il~a BA..<.Tu'a {o.~:ml{orçc.): ~!•to ó icc;xncto i l!id:u1e. daa lut&!' on.:o c~vulhÔl:ce~ . . · 

o ·s,.«cpnt>ldofaz =~ wiru:nçi:o qu~ j:l;~n-'l!D podc:-i o S~t. PA.ES DX MtXDOlir.4: -z.iâo115Ci do CX'I1'0!JS~ 
tllB:.m:.>.r.- . clgum" "fiolentk 0.:1a <icm,;:~$t.~a3 odiu ao sr: SouzQ 

O Stt.; :?~as l>~· MÊ~o~~~:-.E' o:~io, C::.r.-:ill>o. · · .. . . ... · - : 
O Sa.. Ono:<a ,-O Sr .• · To::TnrGS Bui~G ·~·t! muito _ O ~.a • .C.l .. !llo: - Qu11i do &e ptlc em <iuT.da a llonc:~..: 

nlto po.re ter :~ccc,.,;aade c!o dc!Gndzr s~ :ie 11u:u:. tnl úrl· t:dftca de u:n ~om~, p~re..~ ·<J.llC niio pO:h bllvcr ex., 
pwt~ç&.o. prça..~~o ~~s v~olent.n. .. 

O SR. T .. 'l'uiuBAsTos:-Eu o~~:I!CCr-me ;:ur.'ins· O :Sa. 'l'.nllu l$..s-ros:- A u,.ara v\i '\"o Ulllpl'G· 
t"r1l.mcr.to! c" que,.,l .•• l=ttn.mC!lt~: que idé&. !6rca sidc:1to cc=mdor, ~ dcl.egauo de um t>.Üil~te:io c:~ll· 
o ~r. dep:l.tc.do d.o •i, o 'qae id~a. ~· qoo cu Úlç:> ele ~crvllitr, como ó o acta.al, do p<'d~ n.oro!Cor ~eljOM 
:llun! Ao! &e &;,;qoir.U&e l~T&r a qu~~~iio pars cseo wr- ucm !CC anpport&dJ: t:am-ae diL 4llll demi .. no logo nç 
:renu! So eu c;Wo..os...... s,•gundo la•~• •m;nodi~&to ~ d& &n\l no:lleaj'ào. Efll pro~t-

O s .... P .. n I>J: ~fEl'INsr.A.: _ Tc:n mt\i• "o~e:n e~· •o q_uc •ll1 dé!l'~ !lnU~! n'.l odio. ele qc.o fallei, que ee 
• d - • revôl~s!G fr~neam~n\o ;. .. rtiõ.uio, & quo o ~ilencio àa 

ru .o iwl:r_nmO!Itodo q11e u.miJ:l. · · Ynr•cYia !Q>>~ o Jl•Cu"-te -e o ftitul'O . .i~ minha miter~ 
O Sn. Or.o~r>-E~:~ .!cc;~lo &JI "ferohd~.s qllG oor11· pn>~inçin j (JpoinJo•- ) · · · · 

dor tem dito. Slg~ oln::i<i..;c:m o w1 dis.::n~ . Nilo .E ~rc.:ü~~ "Sr. depuaao, acrilditlir:l. o nob:e Sr. jul: 
~pc:>dn,_ · • co !lirciUl de l'orw-Çaho, acitdit.ará alg;~em 'luo; exn 

OS&. Cua.O:.o:-0 Sr. Tn•ta~J Ba$\og uão f~d~ cer· nmr:. &ituar~<o deat!'.~, Cll ba•ia dll elllar-mo, ht1ia <!o 
vir de in.-~rrunellt'l e niDgae:ll. . olhar p!ln oa na~o:iç1 dé minha provinela uotal cOill o 

iodHl'•rentla:n() d~ o;com já obtov~ o ~~eu dip!o;r.o;o · qut: 
C:u Vo:;::-Nil~ :e•~;~da s iusul~s. g~ohnr a•u11 Tid&! (..4poi<>c.'.,.) 
O Sa. SlLYlNo-CAT.u.c .. ú> !pcira o •r~àor):-Elk Cl~i O Sll . Pu1 n~ r.t611ooç4:- E.n :~reclso ia."u cliroi~li 

:r.e•t=~o c~tno ~e .W.catelll ~m A!nglin,. p~ra 010trn ~gi•lttlll'~. • 
O Sn. Pun& l\fEifDO>r..t'-E ~:n P<lroll:llbt:~~r (R<ciiU!!r.r~u.) . 

_O S>t:·F . ÜCTAT•~.:<o:-Ah! c:::> Perntrob:~~ .lnub! 1 O Sa. F. ·ocT.\1'1-<:<e>:- Esn à.ir3ito o ctt.dor o e&~ 
.t:no sabJa! .... (l!uaoa,.J I f..:mdo, diccu:!tido as qnotõL~c~ com o Wllllto q~ tallt-o 

! ~" cctl't.t afat tu r~~~~~,_c:_n~:a- _ot p~lo=,-~, ch _ i o distiõ6'11S· (Jpoiad~t.) 
s,.. l aez d~ !!rndtt"Çd' e qu. •nruromp1m 6 4)'r'it4r,:J- ---r-1E'ãõu~:-0., cpãFiti'Cit~:-ntnnr.j·----

:0 Sx. 'I.;,'f41\Es B""' t'S (c?m P~""o) :-A c~murâ c h- l O S:t. TJ.uar:s n.u~çs:.....: Acreditll!'fc•his. qnc no.:1 
scrvou 11 cal~~?~ _-e s3 c""vcru.cacla$ "ue ~cnho pto:urado i tempo~ em quo viv~lllos cem 110 tru~dcncia~~ m&:>i~stns 
~~tdur. Ev1~~1 t~ol.oqn'l~topndtla&e!p~t:o:,o:u.r o cob~to~ l d..n. popnl~çilo, com lU d::gencia. ao eapirito publicu q;,;o 
t:-"~ 9-"s~to pnilo.•o f~c"xn; a pro_<:-dcq~.n do meus ra .

1 
,.0~8 ;>O~ todas. 1'1\t'le as vsl<ulas· dll tib&r.Udo, fosso 

~loe>.ruc• ·~~·.nd?" d:sanss~o- Ccll<'qll:lt o ~ou .Ponto uma •clilclbnAIO <!orcinoçiio, ou.niio digo enp~:t~v~l, 
a>l.,.•t": "-;tt>to uct~r. du~ qu~,\Õf~ ·elo p•rscnnh,;In~e•; e, 1 :c:ns pGlo me::~oa ·,-cnco!livel? P~is os Srs. d~pntr.dOi o 
·~vr tnst~ 1ncsp~ra"'r. que t·:""~.J.r. lU :lo · ~ ag~~-ao tnqp.~- 1 coaccbCtão, ~ prntenae:.n rcGU-:~ -o seu · rl&..;lC-. · Ello.t 
llfi~nel ~ 'i1l~c•en•o rc~p-.n<tor,r.ltocon,.cg'!"'~" cleo'l"~h't- I nrcao \lom 0 infinitu· cllcs 1\Xeito com 0 iJnpoesiv~U 
mo do tcen propcHto.>. n~m f<>r~<z-:no·bno n mpclhr a , ApowdOJ 1 ' · · · 
ioj;l.-in ocm 11 iujurin , ~l!eudencloagr:.;ids•le da camiU'II. \ ., . 
Ha palavras quo qu•litic~o c!ll'~ctcre i. As e~p;;mõ~si.a· O 5,.. P!'~Jrnr.wn: :-0b<6!'f9 ."'~ nobro doputa.ào que 
dignas da c~ss, illdigutl.!l mcnmo, Sr. pro~idCDto, de r n. botl\ das1~!'4a pn:s a prl]Il~ll'!\ parto. d~ or<>em.du 
V. E:.;..... dt" está o..:bnotP.. 

O ~n. PsiUluu PtnTo di a tn n;axta. O Sl\. T .. Y.ollES B.urus :- En TOn ji t..-nni.n!ll'. 

I 
Sr.pr~sidcntt>, ee ninds. pudos~ h~je fall.r Jl(>r mais 

(T:-ocCio-.<c outro: apot'IU.I· \ ompo, so n circurn$t~Min de tl!r· orl\do por qnn!i ciuas 
O Sa. ·r,,TAllE! ~.-.~cs: - .... D;.p~is :iGS C3.?r;:;sü~~ ~ borns, ~e o o•usaço proveniente -do t9t ~Ido obrig11do n 

que rclori3- l';JO, e· n qa~· r~~= j ur-t:çil oa nobres dct>"-b · lev:m~r mllitn:> ~a:os . n yez pars cobrit as inw•·rap-
clos, . depois <!o incid.:llto dea~gn:d:w::l prorocno3o l'~lo ~ çõc,., m'o conscntio•c, ~"' aind& desenvolv~ria nm ~~ 
o~ndor qno precmictt-!IIÓ, P~'cnrufei'rcvc·3 tiT -mo do t·c·<ia ssm~nto CJ.Ua o:rprimirci·~m 110ucns ·pnla\'ra•. 
~CIIl!UII r•:~ rc~tsro fiod~ n1iphas o1i~trvn1:õc~. Diú~, :Sr. pre~1dellte, aquolll pói!Úpertoncer of~<oturodouortc 
~:. preoi<bnt~, o~~ U!l6Ó o~ RCCntci>it::ocntih il~> oici~5o 11 do ImporioT Ac ospir;to do dcm!nn\'uo ll.~clusiva, ou aQ 
'lu~. pNt~~~~~- ~Q. c;;~ 1260, c 1;P.õ S\llupeõ olf~rociF.o -~~ l ~·r!ritc dc _.r~? A qlt-,m c~l~ tom·v11do c porvir .: à&lu~n.1 
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t.an~ol<mw 0 i:mp\soo.v~, r.u á~ lut11~ 1Sillle.tosAil, 
:fllhil! 19fti~irnas dos m~vimmtol í•clllldos du hberdMc 1 

Qaand, o l\l!llO pa..sado, com 'QIIlS. dôr profnnd11 eii. 
'li os meuo C<llllpao.hoiroa da Cll\"O!Jll'.llha eleitorDJ. chc· 
goreu:H>Il re1igioaamtlnte pa•al. s BOt!!lbro. d~ certas ~rvorta 
pro~Gtoras, qu~ndo ob~ei a &olídaliod&de '111~ cllc3 
pro~muvão manter entre si e e~ses prcta;tor\l!! por aens 
"VC!os neata ea•"' e po~ sUAS nlaçõM, depu~: i.ntetJ:a. 
lil8ll~a a e.parcnça ele a~omp&nh~r os me11s oolleg!S 
nos n.zgocio& d.a prorinoia quo te~res~ntnmoo. Já Diio 
6rll .U.110 p<mnffi ; ou resigna% á vha publi~, on deaet'l' 
& ignomtn!A .ie e~:t'VS:l'::: co:heç:~, ea qaa jinlais ctu"Vci 
I! cabcçs, ao ~ca pmdoPIÍllio exol115i"o. {J.poí<õà<J• ; m«i· 
fQ .;.,m,) 

. E, oo:n sifeito, q_~ae~?,.ue~ qua Mjiio .o~ ~cal! .infor_ttt: 
nios, o ~stndo àeste 'eSlZ a tql que cu <1ev:1 p-edir b.ol~ :>. 
mi::.b::: pro~incia, ciõr.a de s'l~ liwd....te, cnhn~iln do 
mert'lo eapirito genc'l:l>~o de co do ., nane do Imp~o,que 
eou..oints. em SD"r calcs.a.a t~c~ ~ peles Cll.'lsllo~ <\os Cos-
uros1 {Apoio>.!<>~.) · · . 

E cloncie virHI, Sr. pn!siden~, mcs Cossscc~? virá<> 
das ~hll:)ça.• cit. T..r>..ari11.T... • • 

Ah ~ IHl ea pu<l..re bllar loDg~me1;1to &o oro a~ p>:ovJu-' 
ci•a do !lcrte ôo 1m;;trioi oo cn IJ.vo...., ob;;ido. a ~~;ra 
tiOS negoo.i~s t!e Perna;nbnco qaa ba. rouco di.Cll.lrl'(l• 

Ee ne!tl?. ~•6; 110 ea co:lSeg'iliõsQ hlhr n~$5& oligarcl>in 
destto-;.<>ds no su!, m::.!> ~umph~nta no no: to: •s an 
pu~aasa lama:;.!ar. q_uo n briosa pro~iu.cis a.~ P~~,lll.b::co 
~st..."jn J,.oj~ humHu~:la A~b A !nil:tanms. de ~s,mtos eom· 
bri.oa, ~ob $\. à.om.iDaç.W.) ~:dn~i'14 ao. StlZ!lraco_ ~O 
.!lortG L •• (.dpai~4o.r IJ nao Gpoú:!lc.t .. ) • 

QnDnt.oá. :u611~ ·5.r.· presiden~o, ez.1-.slllo~·-:~olV"-:_d~a a 
:rn<Jttcr :c.s. p~lej!l ou a ~antnt 1\ .. lCt.Ona. (1po"'~••·} 
O<t-."ramos pata o aorte do ímpllcio cs me>m~~ oiircl:oa, 
às m~s~:~.ae .. &IIta,~;eo.B do sui ; qu~mnos !'l!i a lntll go
=o!!lsa, o j c~:o ~:;al&r doo p~rtidoa ?Ohtí~os ; q ':D'e· 
lllD5'l,t!~ o d;.,_~it<> clcitc::U &c"\jR alli Utnueal\d~ào, ~ ~llO 
l!ll ve·a Uml>C!n lá o o:tetn?lo s.ltrol:lQt:ta clc~uo:l~, 

· elta~~to :ll:lor.>li•adot, õ.~ rtmo. ~lmção do de!l:>.tl:da, 
co :-a a n do meu JJOb:e nmlgo o Sr. M.r.in \:.o Cru~>pcJ, 
do~retndn n~o pols omni<ate:.cia oio~ ";br.~at>, mso p_;J,:: 
l'J<>ioria prcvl&mcRta cc:>aulta<in il03 clc•tc:~a do parti~:> 
(~p?iilj!o•); quo:ewos 'l,Ue a• p~rtHo& uo ::oo:to "~u. ~opo 
indi~d~c•. ~~jiio ic:hl~~; quen.mos quo. ss p:o~•nculil 
dllqt:clllL pa-:te de Irnperio, como Aloi!Õn$, C~':ll.o _ Po~· 
n~mbnco, ni\o sejr;~ fe11dos cntregu~s á ch~onç~.o ~o 
.n:na fa:n.ili" (apoi~d~ c r•<i~mroç~"l' ~ IJ.llo~mos, n~3l
mon!.G1 nlli, u;c o tr_inm~5~ ~::clu!':.iYO de nosRD :pa-r:~do, 
:nus n lib;rd~do co~ o~itncionol P"'"' tt•do ' o• p>U:tídos; 
11lio f\ Q:~!lli:ll'lç(io ~bsolUta ·à. o~ JJos5os alXl'g~a 1 CãaP. • 
~n!'Nnllld1. a~ gro»~~ pri,l.'ip\Q do i;;nslci~<'.~ con~~;ra· 
do n•• ~to• da lo! fund~tment111,· a Ir.B.uc!leUI.leg.tun~ 
do t•J~n~o, d!ll: oirtgd.,., àoo oorviço• pr .. tados ! 

Sr~ prn:-.id~tJttt, ll~nczi f~i ci.;n o o to o a. pf'Ogremtn~; 
e, por mai~ qu!l o proteuoa o !'r. dcp!!tndo o. qncm ~
ponclo, &!I e a~' palovrs• nilo pode!II ~era-·m~,!l-cm uo moa 
i'~'ado, o.u~ Ri!!d!l ó, por fclioidudo, JllU1tC rc~Diltll• 
{Hu\~O O(un _; ~q,\to Õ4m.} · 

(O oraáur-l ccmprarutnl~l:t ra;:aj(tl_ .. S1 l_. J~. 

(I Sn.. Ca.nnll~ 1111. O~tV&tn": -..\ olig~rcb1s <lc P~~
nllmbnco r. ,; mil.i in~nt..mcute trnhds p~os no1·cs 

.. espiritoa ~encro•os que ol\i gppnrseem, c que .~nt~risilo 
e•~a• npNcis)uCo iniruW o ~pai:t~nsd~s. 

O Sn. Pus BAlllls~·;..-Qlj\; hist~ri11s1 .... 
. A dislluasr.o lica naindn pllla hore, 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

CJDtinúa 11 3' disoussfio dos artigos nd!l.i!ivog sopa
radoo de OTÇJJ.mento. 

Vem i mcs~, B»o tidos, 1\p<liadQs, e antl:iio colljllllot~~ 
mente em dis~nseso, os scgu.io.tes: 

• Ar~il;o (Gaclitivo). A grstificnçiíc gne percebem os 
etD!)l'êg~d:oo dou ru!nndegOlB, tnfSM de l:'l~ O ra~bo
d ori•~, em vittlldtl d& t»bcll~> ll· 1 MllC%!1 no regnl~
mento n. :264 do 15 do Setembro delSGO o dn tsl;>ella.S 
·G quo 5~ refere o lS lO ào art. l~ cs M :a. 1,114 d~ 21 
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a~ ~te:r.bro elo nl~smo .. un~ •. 6.ca cies<le i!. b.~~!làa. 
ao ~rdcnacto dos refsri.<los enJptegado5 • 

.. Noo faitaa por moloatia devicú;1Danto justifica.3a p~
rm~·os leapeoti.-o& chefe>, os ditoa empregM:o~ per<te
t[O rlou• ~rc;o• cl.~ porceatugeUI a qu~ tivc:mt dL'"\liUl oo 
a mo1c:~tia :tiio e:s<leder de em mc7.ea, e tcd.a >~ poroen~ 
t~g~m Ol\cedecdo d20so prazo, 

-< A~tigo íaddil.ivo). -À& divi.tlaa ae im])OSto' da 
qng ha !B.Ilço.m~to, e qne n.ii.o forem e:Vgi.w dlli!tro ào 
prn::o d~ cin~ s.nnos, contado• do prlm.,;..!'O dia do 
e:ter~icio a. qce J:>Srt~ncBr6m, ll~tllvcm contra 11 ia~ 
zellda.- F. dr S<>!/1.1 Torru-Bo:mt:n.-Tib.rio.-J>aq
imO' J11 ~Me~. ~ 

< Emend,. ~nb•tito.tiva a to<lo o 3' nd<litivo do ,.u~ 
nlstario do imperio, npprov;;.do mn 2• disott~i.ã~ .-Fies 
o governo sutvri•ado a •nl'primlr os lng~~>~ <jll6 !o~= 
di•pcnnavei5 n"" difforeaus eee!lltmn:. do E!<taao, á. 
pt~:>lrçlio qoo fora;JJ 'IBR;""d~: . a "i'?ÜC~~ c FaCU<;\0 
das ~upprcs1ões desta fõr= ie1tas so angman!~ Q~ 
>enclme:~tos dos G!ll2r~!ldos da sec...~~aria ~a agr:cu\
tu;-u.. otn o~Jem n. eqttip!U'a·los aos d~ sec;!Iataria ~ im~ 
perio.-t. Corlo•. • 

o lSr. C.mha Figl!eircdu:- Sr. ·pl'O!Iicl:wte, 
qnMdo sa trn ~ou do orçan:cml:o em 2' diSCll"-!ão 'I'Ot~i 
pelo artigo sdditivil s: fawJr àa c.omp•!iliio Uniií~ c Ill
da.geria. PtD:enCo ~!!~ir o mesmo voto. E ~!::lo M .n:a
br<!s depe.tados q::c o"ot!rã~ a;:n oC:l!;dc ~~~~;o jt:Llg'. 
h!o «:nv~ant.: <i~clar,..,. o oQu, Clltll11d.o que .ie•o ngot~ 

· jnstific.1t o IJ>eu1 ~· = a:.~do tl'b ano..-int~ \In~ nii;o :çru3 
tc:ll[lQ á Cllil,G11l• 

Sr. ·p~idc~te, ll ~üo <Io meu voto IUio. se fcndn. ~('i 
:~:~ p~c:~:o ~ t~!ll U\ZCi ta:r.tec no paosada, n attillg~:~ 
110 [uturo: el!c pten~·ee l histor:..!l. = 'POtlOO mai3 an·· 
tigs., e i !llcd!lrnil;~ima d~• l:lcl.horNne;J.to!l tnflt!lriaes 
·c!.o.no~~o usiz. . 

{i'!UIO i~ó .. , Sr. prcoid(lllte,'mo p~oupou dO<:.ie mw=o· 
tarnpo, sob:-ctndo q'Cla:do me aclloi ~ aci<:>l:ril<~~ç&l d::~ 
pro-:incil\ das Aàgôar.. En eon!ia~ran, e ai::.d:> hoje 
(!()nsidl!l'o tal idáll. COt:ilD '0!%2$ e•petio ~ .. àlle::.~o, quG mo 
['=egch. o nr.;t3 mo:ccn:o roc f.Brnlgue - f! llllliYe• 
gsçíio do Ri1 d~ s. Fraaci1~. Q::.ontu ~~~ !!ilO !l~r-. 
meu:ci o n?bra lllR~qtl~~ <!s Mente-Alegre: .... 
· Q!!lllld<l )lle sohn v R na côrt~, q~:,si qu-o Pito r e r~~a~&VIll 
nmB noitó CT. ~n• ]no nS:o f3ll11~l'O ~pportnnst e in<l_ppar~ 
ttlll.~monto n f(!!poit~ da n'l'lt~Qçco do Rio d~ S. b·"n
cit"<). Semp~ <;.ue o u~b~e ll:!Mqu~ ~e ~i .. , dh.ia lo~tt~:. 
··J~ soi·qu.e ..-ea:. f~l\a:·mo•ollto !'> n&,·egaçK~ âo.Rio 
C-e S. Ft'~nc~scth • {lH.Jadc:;;e•) 

Tive, Sr. I>ICbi.il!llt;), c.iil r.<:~r..acrrm- cffioo:zmcnt;t COlU 
algana ccllegllS meu•, c1v~ ~u>L.-..; um aiuda hcjo fu!ll 
~,:ulnto n~ta- cn'A c "'õ7!nt .. -aa dd:onte do mim {o:oon
IM•w p~r:> olug.>~ Jo.Sr. N•II·'F""'''''),pono ~ae p~nn.•;o 
uw. n:~.ua" anto~i•~ndo o govnru11 " ro~x::~~~ ~=occde:: 
.f. otplcttç&c do Rio de s. Ft~r.cl~o. 

A ~edid.<l [,·Jiz:::lcDto fni con•erttda ~ lei: a m~tio· 
oontí:~a~i n stonn~~tat ~~~ s~. UJarq-ae;: de Monte-Alegre. 
(I I>() o dei1:ei d..e~llll'5do 9_UI!ndo z:co oacre·1~11 para u 
.!'..agSu..llUBJI~; ·E~t,ol!Jii!T'!! do V. S.,~rq~a jl.l;. •'li 
o~on:o::e11.heirll H•lEel.i~:.:plonr o oaulito c;1.9~< co.nc~&r:o--;-;-· ~ 
Coni.:onc ai"d~ ~s~ cnt:ll oomo ti !na ~:'llcioai.:ade: ~ M:o 
l)OiBO toear uc•le opi•cdio so~ rol~"r o me" 9!;t;>·ieci
i>Ja,.to ~ os lonvcrra dovido5 áquelle grnnde ce~dÍitRi. 
Je ~nui s~n~os& memorís (~poiado•J' !oi clla qno :nandon 
t:li:plon.x c Rio <l.e S. ~r:lnti•co. 

Com efieito, Sr. ptt~iaenle, o i1:1porla.nte ttnbal.\o clcr 
cnge!!helro R~ifcl.d t•m provsdo qll-3 :ao~ mente posrni- . 
z:co~ perto ilo oitolle;.~t&l! 1Pg!!.31! do · nn•vegaçJ\o finnsl. 
por entra terrono• fortilis»i.'l\o&, :rouitca dos 'lnaoa oo--: 
i>.hool nn minhu juvontudo, qu>UJdo 'liajava pel~ Rio <l& 
S. li'ranoieoo, d<:ad& S. Romii<Í . .até a s-a~ ~0% ,:,o oc!IIWo. 
Pos~o ass~v= " Y. E.,.. qne n riquozn a\r.Jo. mttl.llta 
ào !nllncmo ~allff do S. Frnnoilico e 6CUs conl!:lenros 
ni\o e9t~ ll~t"e horas e,;oosta ás 'ist.a!l do mun® intein 
por c~lllla de done oil9ta.ênlcs: ostes obsls~u!:l~ ~iio, peio 
Je.dc do nor~ 11 c~choeira d~ Panlo·Afi'ouso, e p;1lo lflcto 
do ~ul adaltn da naveg~çõo do Rio dn& V clb.ns, e d.1 ilG 
S. Fflllloisoo do\ Cachc~ira de Pirap<lrll pl!.l"ll! olim!l 11té llll 
auo;.~ .-m:tan.~• nn. acrrfl. dn. CllllMtrll.. 

Qn&nto ao priUI~íto cbstaeo.lo, telllOS ji gnmclo ospn~ 
t•u9~ do 'fonc~lc; fO~qllC vemo, que "" dniiS ootradrus 
d>J fuuo àa B~ia Q de PcrnambUQO cor:eu::., 4 ;:>çrfi:~; 
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1\ ene~mtrm:am-•o aa puatg.:m do JoillleiM: qualqum l 
ole1ba ela~ estrad:s vem a~~~ o oomple:nenlo da na- · 
vttr'..çlo do liio de S. Frat::Uoo p.lr este ledo: m:u falta ... 
tratai' do Ol!tro Gbstao:Uo, i~to .!, da faita de O$l)lcr&
çio a naw;gs~ iio Rio da S. Fl'SIUcia!lO do Piraporn 
lll!ims, o do Rio du Velhas at~ Sa.b~~rll, llltVeg;IÇiio que 
reputo uma p...:t-a comple:nent~ da navegação do j 
graoda S. F:anci•co s~ o coração de Minlls, ~&O depds • 
aW o Rio de Jansiro. (Apoi<><ic•.) f 

O gabinew t=sac~o nllli a~rtlldl!.mente ms.ndou 
· explorar o Rioldas Y~lll:..e e o Rio <lil S. Frllllcis~o, àaadG - . 

Pirsporo zt.í as suu :u-.soonçii!J, pelo 'l:llni habil cmg~· 
nheiro e •sttontomo Mr. Li ais • .!.cabo de reCDbar dãlle ' 
nms ~r~ dizendo qae o R\o d$$ Vclhas pôde- em I 
dos rios mais navega~~ia do mundo._ · 

Ptço lieepça á QB!'!ll>ta p•rn ler U!ll trecho ilGSsa 
aarta, Afilll d& fic&r·•~ I!Jib<in~o qllaG-9 na difficul<iu.des 
q"'e 5C s::tp~w ha?Or na na>egsção do llio elas Velba9 • 
a~ Sabará., ·e mMmo acima d~ S10barl. : 

11 
c A pute do rio que ~mos 1!tr.l~es~ndl), .llz M:. Liai3, 

~mnrcbandi.uu. u:too Sabari e Tl'llhiru, tem 4(; legnas 
de ê.t~r..õ~ ~não 17 ~j3 cor::o lhe d6. o Sr. L. de L~ 1 
Martini~:a. Esta parte do rio ~ile~~ umQ oorrent~ re
g-..U.,., e qu~ T~rla. da o•,6{1 ou 3 pal:c• al• cu 4 !oi 
:pn!mot pc>r Segt!lldQ. Ui)ll laga:e.> OS eX.. p~rigo.9c.> e 
dt:n~min&ióa cacbootr~ li oor.enw alting@ n;>on•~ <le 
1• ,~; a ~- o a .ie·7 ll 9 pllln:!oo por aq~undo; isi.G t\, llrca 
VlllocidQ<ia mçno~ qna a c1c muitos rioG nílsegc.vaie ~ 
muito lla"Wgl'.uc'. As:il:l o aGJJ:c de cac!l_oe'.rsq caUBOn-
m~ s-iroira'(ão, pois qnt nem mcn!cem o de oon:cntet. 

·· c Apeu~r, poróm, ·.u·· tranquillid:da & oorrenta, ··dil. 
an!anci~ de t<>da &.·difi'w:cu~~:a:ui•elê bt1l~l'B d<> n;,.;, i 
o :io é pl!1'>g<>~, o li!e<mo muit.o parigo~ ~m lllgWlG pon
tm)•o: . .:s~•a du j>Garaa que ~c.:rra. o setd?ito. Q=t.o I 
mmo a1$.C"'J. é b~le ·a na"regaçun, tantomMs íacil ~õl'Í. ·· .. , 
faer·s=, com p;lU~ do>;pt:::a, destc;:io um do< m.>it llrllo• 
• d4l maú no"~•a~~il <1<1 mundo>, ~ob:etudo ab!lixo da 
Cllch,cin oo!!iptida, o:n <j.llG ~ pro{nndi:l.ade é EOI:Ilpre 
&ufficion~. N~te p~nto s:u~t= ainclr. oi re!tos de u~i· 
gas etblo!elhl q:1e ~en'i:iio pllra. aa e:.plonçõ~ d:> onro, 
o ~~~e t.~o !oillll moamo Do leito ao tio; e ~$I:U e•taoas 
~=t.!m pcl .. msliorpmo eollDtito.it>.doumpci:igo "~tlõVlll, 
'1 t<wto qno " barca Jo Mcor;~1:1i1 j&· a~i·sofi'reu, :~e q11ac:;; 
nUm d~5~ iu~n7ê.Jlicn!CG qao oo.cüioo::io, oontli~a~ill. 
oa·ra a 1\ccwnulllçlo dü BJ:êQ~. E as :ursa que provílm 
Cio M~rro-Velho_ c~>miio b~tiUII<l mal ao r;o, Clltretanr.o 
éa\iden~o q~e·s;miueraç;to ·poderia ! ! I lngar 8e \'i€BSêtsr 
~ rio uca t;:;o co::.tider&.vel me.ssa da at&.! 

< A p~~tlr ibss po~~o ato o Gtqul,ib~ n.,.aa ha llllll~i 
a tmr. O curso elo -riL>, da "la:gura do 7/S a ao• o:l-34. Q 

87 br:.ç8.S, é ClRg30toso. C'm redcmcinho, fol.C'J em !iiZer
a~.Jaup?'.u-tC".r,nlgnmJt• peqt\a.:!SI ;>l!'lru, '!lU1 rodem•et 
n:~U~du ou bJ.i:n~dou, !til:.i qua ullo ombar~~o a .-..ual, 
alio o& mlioo3 ir.CCDI'eni6nt61 une te e::t6ru,;o. Ab&hto do 
Gi'lllitib3, c .:nro< daTrshi<M, apr~•elltil~ IIC t:e• ba::ooo 
<lo Pcdrn~ perig<»r.s, chsmadr.:~-C~oeir..,. do Fnni!, 
ll!aqliiné ptque:~o, ~ 0Jlç~. A_"" M>g. _ll!ld~ ~ l~mi.el; 4 ag:~a. 

~&ha-<lu-fcl'I'O·pol":cttJlii-<la.~:~~Ül.s :argcu•---. 
do tio, do ~crte o.u~ n;<o ~~~,.é c·aiilll"~lgn!ll. Ahi fomos 
<ohrig~:l.9~ ;. d~•=eg~ complc~n:cente o no!&~ iljccjo, 
ouu encalb.o11 1obre n:nn de,:.ns l_leJr"-11,- Q a b~r<l:L d<l 

. Moreirs, qua por lihi. ~6_ w~ p=.s1ado !.r8! 'tezes, ~ó uin~ 
v~E- ê qua lo~rau P"-'""r ••:n dasca.m!gnr ·oomr>l~~a-
m~te. 

~ .Algll.tn&8 deo.tlla pcl<.'aõ llc-lc a~scobertsa no Íe;nno 
à a ~P.oca em A~~ to; . Q entüo .. poilem ser des~idlls co'm. 
~~:rando f&ailidáo.o; c b!l!to. sõ:nente quQ se façio s.altsr 
duss dea~ pold:~$ no melo do rio pil.t'tl. tcr-•e uma pas
!13gem: G .acCI'C.'IcoDto c;,lle clll!.S :>Ro .ão mui grandes. O 
Sr .. Mot"lirn, que visitou-me aqui, .dãse n:.3 qlle O&t~va 
com il:it®çiío do !u~-lu salt9.l' ~ta =o. Depa1; d~ 
di!.,trniçi\o deo\11!! _p<:drl<t o mai5 p.:lrigosc de>ep~.-.rocerá, 
e to pa5a..g91ll sll!'~ ontiio ar. me•me ordem da cllilicntciade 
que a6 da Oll~ e Fruill; i.. to o!,. quo &. plllaagern ser6. 
,.iJ!da um ponoo dleic!l por onn~ d103 t>Cd.!a• situa~ 
maü slliml!) e qi!o sãJ oll\\lna<i~Y~ IIS c&lM!ooiras do l\I1t
qniné, :lll qu~& •~ diio nmn pM!llgom. tottuo9s: poróm. 
ao mru;o; o rio uilo ser!. mlilil ob&trnido.comnletament<l 
como hojo. . • 

c O woYimonto do sgu11. a obro ·nv p~lra.s ó o quo aa 
ohomn redemoinho ôo eixo h'ri~nb.l: isto oi, qno "agun 
u.lts, porqu~ aJhu:>.<i:o rosútenoiJI obli1ca no lll!ldo do 

lllito dquire movimento Mee!ldell.te que dep.'llll 6 ·. c!M~ 
trciclc pela gr.avidnde. Este movim~nto, que é peri~, 
per: J)O!Ier n ngon ssltar ns• barCllll!, dellappatecel'í. no . 
canal quebrondo-•o ao pedras obliq_:lJIIJ_ ~ua lhe diio ·ori
gem. São :novittl9lltos d~at>l llSttl.tezQ e niío qnédlul 
c!:sgua q,ua existem n08 luga.~ imj!topriamcnro challll\• 
dos e&ehoeiraa. Eu insisto om rcpatir que niio e:Usle ne
nhtun troço de """lloeir..,., ~ew mc•mo ba correntes ra~ 
pidat,. E• pOi5 Íõlutil ®f-'1iar-se o rio pu.. -a um aanallllai 
l~ngo, b~&lando eómente que Ee quebrem !llgnm83 p~
à.ru e qae co ~ali•e o a~tu~l. Fa.:eodo-sa esta trabalho 
no Msq!linol e em nas csbeceiNll!, r;,s ODçn o no FQ,nii, 
o rio i ;l. lioar~ bom : c tornar-se· ha exe<~Uw:te !112•ua,;,
se a X~esooa eous!l_ em algaDS ou\ro• ponto~, enj a listR 
darei nl~iormentc, n~í~ cotco <lS m.r:lb:..tame.noos àe ~. 
talhadoe do trnbalbo pura cmd& um àclles. 

• Em Nsnw.,, estas diflicolW.d~s •ó ~tam em al
gumas cectell&S de metros; e~t:l!l po.!ltos , hoje ro:>.i 
p<rig~IIQa, cvmo tivcm~s o~casiiio ds r<!<:onhece:-, oão 
cntreLanto fad.lia:os de eerem de~erubaraça~o>, e e~o
Mgllintemen:S nii.o ee J!6~e condemnar 4.5 l~gnns de rio 
com um cc...--so :magm ~co por ea~>. G6115es peque.ttos 
<!mllllrnçts. O tio fo; odmira-.~lml!l>to talha.àa f-61e. na
tar<.za l>!rQ u. n~'<tgs~lio, poi• qr-9 u cou~uto em t<>da 
~~ c.&.~s~o 6 h~ fl':.cs. A p~sl;~o de Tmh-i.-o.!J ns.s 
Cti~tall é ina:.:nctifsimn: e aob~" <lo W a:p•!r a latt~:lG 
tem= erro de 12' oc 4 legus•, o sobtc Uollgitttad co~c 
erro ó trç_s \"e:~s tr.tdor. Cou~gui:::.tr,ni~ntl1,hl c.artt.s p.i:o 
m~l'iloom mws coatin11çg slg::t:J n. .· · 

< Yiaitú 88 citrc~a, colllo V. Ez. m~ re~=cail~u; 
E:lle.s p~clo;ngiii se~ _et.-1'.,-ct(::, __ ~ ~ · _ _ .. .. 

Aqni tem r. cnm~~a o que <li: 1\Ir. Lu.:>, om cnts 
d~ ~ doJnnllo, nreopcito oia:ua•ogA.ç;io à o Rio du V"':lliU. 
A ~ts b.ors , , •uppol:l.b.~, 2stnró. ~h~ txrlur1tlli~" R\ o cl.e 
S . .r-rru:J.~is~ (U\ cuchoel'til· de-Ptta?Om~arnc=.ma. s~ 0-
gobiaeto 4Gtnal nr10 manàou, <lO pato elo ~cu pat.rlo>llwo 
q11e n~ m&!ldo •obfl!lltarnl'!ses tr~blllhos de G."'l:.~!ori>.Tiio, 
acrodiiO qco o Sr. Liais lmv~me:~te ncft d.ir~ do Rio de 
s, Fr~n:;isco o ~esmo qt:c :~.eab~ <!u ~ ~oerci <lo :lo à.Hi 
Velha~. 

Ah 1 8r. !li'G~idcnto, 'l:Nnt m~ c!tra ver nsl'ro~in~ic.• de 
r~rnnmbnêo, Alar,ô!IS, Sór~!'C, llltSti:Q G~you, Miu~~S, 
Bnbi:\ o R·~ cle Jr,nciro u:n<>BB por am :t!ll?lc::o at1tdo 
p~la nnwgaçr.c Q.o q;ci r. o ::i. Frnnc~~u l (.l~•iodor.) Creio 
qne uOl'sa o ccesiiio •cri~ tomna~ d~ grnnd~ eothuoi 0111~o; 
é o :ne:1 grn::ltlo d,•siolr~Jum .... E qn~ bcllo p:t\~l'r.>:lmll. 
pc;litioo, Sr. tiY!!Jid.t-ntc-! qn<J ~o11~ ~reo~nmma politicD! 
(JpQitJdc~.l _ _ _ . _ . . 
~~ 11 }XIliti.ca em ncs~o pili• ó ~-tempero ~bri~udo cie 

ta do~ o• [):n:udo5 ·r~ciaes, f ~~~amos tad:6m 1: t:1 pro· 
gro.mmll p~Jitico d 11 llll~~~ncil~ <!~ Ri~ dJ S.:Frnnoit~~-.... 
10 n ?Clltit:a D~O t .;m oor {'._~, C·l'itlO <:n tn \.C·uclo, O rn .. 
grõnd<lcimtn.to ro:uL, t~ntll 'Clo:-:t! eor\.\~ a:\d~r~:l Qq 
>~O~ e o po.i;, •c ella =.li:o o son:l\~ cmwel~ p~tn :1 clc•sç•o 
pc~ooal d~ ulll ou ~u:N \1\<hVlnr.o, C:! r. dc~< nto oomr> 
'cui~ pron':I.IIelnd~ e.digca~fiO, ( ~ z•oi~4o r.) l'~Jô~-!:110 
Y.Ex., Sr. p~os!dcntc, ~~!~ puguc~s <ligre:I.!~G- Entrnr:ll 

··"l:io-mel!Olri~.-- . . - --·- - ---- ···· --·-:-- ---
Colr. ,_' nnv~gnÇí.o do Rio ele S. Frsn!Wlco pod~remo~ 

ÍQ~er uD::n l..elln. ''iagom redoads. -pelo int~rior a <:L't.!ricr, 
pMtinàu <lu Poru~mba<'O o a~gn.ind.o nt~ o Rio do Ja
neiro, o daqui por mar nté Peru:::m_baoo. E•~r. axce:lcnt~ 
por,pJCti'l\ é q_nc me iascin'l pen~ r.ecl~mar ~"e í~çom~• 
de• tA <lnesliio um p1'1lgmmma ptoli:ir:o. (~J;moéo•.) 

Orn; ~r. p~~i~cntej ~enss:.ndo Ceita ms!leir~:: e cte_E~C . 
mn.ito .. tewF.) .. . R. t:e4p~l.t~ _au. ,..!l!l.'lC~sç~() do· 5_: _f m~<n,c~ 
c do Rio llllS Volb.a!!, Jt N V • .Ex. que n»o r-odl:l cn 
c!si:.:nt de pre•tnr n m•i• ~é,ia att~nção pÃra as cstrn
d"'" que •Ives•~ de parti• d!lqnelle3 d.ous gr~n.:.:. m~
n~nciac3 tJara c Rio cl.o J:.1noiro. 

Pereouonào s ~s~ndo. 'Cniii~- ·a luclustria·, qnc é a~ 
tualnleute. c meu n5sumpto, ob~en:~i qu€'! tod8.3 !..."obres 
~5tav~ acabadas t:oi.ll o m~ii::n ml'íaif.úo; ~tive ooc~
si~o de reconhcJar.a~ ~nntn~cas:que :J c~wwerclo e -~a 
agricnltorc8 de !Uin~~:~ ~stav:to j i ~ll tGt:do com esu Yl:t 
do ~omtntl.ni:ca~.li.o. 

Tmli10 d~ lor todcs M r~lntorio9 e COlll\'1\tO~ destn "cl!l
pt:"C.ZA, cm-çlrtuds C.a qual u. p:oviccin ?o. hlillB~_p;:;gn 
uma g'-t'n.ntie, cbcgn~i u couveuc.or"-tno ri." q,u~ o tteu 
C3t!lào linnnc~iro ;;:ru lnÚ.i), I) po:àiu tor.nnr-St\ pes~imo, 
e wesmo fatal~ G6 o gav~xno lll~ nn.o viiJ~sc em SOL'C~rro. 
(,fpoiaao,.) 
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Es~a é á principal razão do meu voto; o governo não 
pôde deíxa·e de acudir nesta occasião á companhia União 
e Industria. 

Não tenho ou vi do r;eata casa senão d nas unicas c bj ec
ções: a estrada custou muito dinheiro ; foi feita com 
muito luxo. 

Mas, Sr. presidente, se a estrada foi feita com lnxo, 
ee custou muito dinheiro, pergunto: não forão as obras 
execut2.das á fo.ee do governo e dosaocionistas? Quem foi 
que reclamou contm isso erc devido tempo? 

Ee ~.estrada foi feita com algum luxo, não seri ella 
maia util, não estará perfeitamente acabnda? 

Ningnem o contesta. (Apoiados.) 
Porém, ae em verdade a estrada é util, se eBtá perfei

tamente acabada, não poderia deixar de custar muito 
dinheiro: o bom cas;r; caro, e o barato é caro. 

Mas, aupponhamog que tivesse hilvido algum disper
dido, !·'Jesmo ~lgum inxo,o remeclio sorá abandonarmos 
r;gora a corr:panhh Uclião e Iudu8ttia, oondarnmwmos 
e. eptra~a? Não, certame!! te; por9-ue então a emenda 
sana P"lOf que o soD.eto, Amd8. lllUle: 

Se ·a P.atraila 0etó. feita com luxo, mas ae a obra é 
perfeita, não será bom que tmbamos jtí. um excellente 
specimm do uma obrr. vei•clai!eimmente européa? Não 
andamos sempre atr§.s do i<1%l emopeu? Se todos os 
t1.ias eorremos para a Europa afim de admiranno6 os 
progresaos da arte, visitando RS obras mais notn.veis e 
gftStando muito dinheiro se!!?- .r0torno e Eó pa1• diverti
mento, porque havemos de ch-~mr o dinheiro qM gas. 
tamos no n®sso solo 3 pot~lue não quorer3moa ver no 
uosso p:1iz uxaa obrs~ quo tenha proporções e dimensões 
das da além-mar? 

Eu quero mil vezes admirar o bom na minha tBrra elo 
que o optimo na terra alheia; quero ver tanto como um 
em minha terra do que como quatro e ruuia de qne.tro 
no estrangeiro. A faD.ta~ia e a reminisc&ncia do-que por 
lá obsetViHise ·não me satisfar~a tanto como o pouco que 
por c[< eu visse realizado .... para os nossos filhos, s para 
os filho:; do.s nossou filhcs .. .. 

O Sa. CASIMIRO MADUREIRA : -E' mnn flôr ora'coria 
tlo nobre deputado; ninguem t<!rn combatido isto. 

O Sn. Cmnu FmuJ?JREDO:- Sr. presi,lente, direi 
~inda que se a ob:-a cu:~ton muito d~nheiro,se co:1). eftüito 
errúmaa n~s~c primeiro ~.:.nsaio, erncndemo ;; a mão, mns 
nunca deixando <le babilitu:r o goveí'no a ft1zer com oue 
a companhia não morra, a fazet• úOll'l qua ella possa 
prolongar e estrada até o Rio das Velh;m; p0rqtHl, 
senhores, pura mim o grande futuro da estrada União 
e Industda. não e:st3. nesse psdaoJnho que tau1 da 
ser cortado pelo ramnl ela estrada de f,;rro de D" Pedro li, 
e sim no seu prolor:gau1ento t~té o Rio das Velhas; os~ 
sim C•}ruO entendo que o grnnde fntnro da estrada de 
feno de D. Pdco Il não está sómentenessD rsmal, que 
vai horJnr u dn P:1rahyba., :rnns no seu prolongameiito 
até chegar ao Rio ds ::> . Franci.sco. (Apciados.) 

Correncio para1lc~as, el'a·J nã;, serão prejudicaàas 
em sem inter8s>es ; porquB divi:iiráõ a provincia em · 
tres vastas regiõea, que lh3 offerecedõ imn.1ensa car
ga, não fBllando na qna lhes tem de vir de todo o Rio de 
S. Francisco o ~eus aJllttentes. Quem DUO sabe oi•to? 
(Apoialo•··) 

Já vê a cam9ra c,-rc não estou advogando n csusa do 
patronato; não desejo senão que o governo fique habi· 
litado para que)lão deixe suce:m:.bir a compuuhía Uniilo 
e Industria, para que) ao contrario, a possa. fortal~cer 
de modo que não ró poasa olla continuur 1\ estrada até o 
Rio das Velhas, como Gonservar a obra já foit,,, e manter 
o transito com a regularidade e perfeição com que até 
este momento está aendo mantido. Eu sou quaf.i ma
niac.J, Sr. presidente, p~los melhoramentos mnteríaes do 
meu paiz, hei de sempre po; via de regra yoiar por 
elles ..•• 

O Sa. CAsiMmo MA.DUREIRA :-A eate respoito não h a 
duas opiniões na camara. 

O Sn. CuNffA Fruu&m~no : -Consegdntemente já se 
pócle conjeetumr neste;; assumptos qu~l set·á sempre o 
meu voto. Descj .>rei que a c apresente qualquer emeuéia 
maia bem concebida ;lo que o !lrtigo addílivo qua seacha 
t~m dismssão, e que ttli&s foi aceito pelo govemo : não 
duviclarei praa!e.t H essa <omenda o m,;u apoio, comtanto 
que a companhia un:ão o InJw•tria não fique desumpa· 

rada. Mande o governo fazer todos os exame!J' que julgar 
convenientes; me do seu direito de suprema inspecçao 
para nêo conceder-se a9não o que iu!g11r necessario 
justo e eguitativo, para que a em preza viva e progrida: 
(Apoiadas.) 

O Sa. CAmnao MADUREIRA :-E que o governo não 
faça sociedade com ella na estrada ; é a isto que me 
opponho. 

O Sa. CnNHA FmuEmEno:-Não estou longe de pensar 
com o nobt'e deputado nesta parte: tambem não opino 
muito pela desapropriação da estrada; não acho bom que 
ella deixe de pertencer á companhia, juntamente com 
as estações; mas como agora não temos descido 11 esses 
exames, e não tratam9s senão de dar autorisação ao 
governo, que estou mmto certo não usará della sem ter 
previamente averiguado bem quanto custou a estrado, 
se convirá mais ficar com elln ou conceder pedagio, t·e
ceio muito que, votando por qualquer das emendas que 
acsbão de ser apresentadas, não venha o mesmo governo 
a ficar embaraçado, não podendo fuzet todo o bem que 
for possivel. 

Tenho dado a razão do meu voto sobre o additivo ua 
s<:~gund~ diilcnsaão, e ainda na terceira. (Apoiado1,) 

O §.1.'. Junque!ira:-Sr. presidente, é difficil a 
ta1·efa daquelle que toma a palavra n!!. preaeute occasião, 
paraute a qnasi nudez destes bancos. · 

UM SlL DEPUTADO :-Isto é costume. 

O Sa, JuNQJEIRA:-L;)mento sinceramente que agi
tando- se uma •1nestão tão gravo .... 

O Sn. C. 0TTONI :-Houtem em todo o temoo da dis
cussão apensa _estíverão presentes eete depnta'dos. 

O Sn, JuNQUBIRA:- •.. tluestão em que os cofres 
publicog estão interess!Hios de uma maneira tão impor. 
taute, a camara se mostre um lJOnco desattenta. No 
entretanto, apezar de mtl aehú hcje incommodado, 
ccrn!;ndo uílo pr~scindirei' da fazer as ob1ervações que 
me proponho oíferecer á consideração àa camara, jnsti. 
ficando a emenda substitutiva, que com outro honrado 
col!ega enviei á mesa. 

Sr. presidente, longe da mim a idéa de contrariar em 
prinGipio a u\ilidaile da obra C[Ue emprehenden a com
panhia União e Industria. Eu tambem, ccmo o nobre 
deputado que acaba da fallar, reconheço que uma es
trada que partindo da província do Rio de Janeiro vá 
encontrilr o Rio de S. Frsncisco, $Srá uma estrada al
tamente industrial, altamente civilisadora e altamente 
garantidora da integddaéle do Imperio. 

O Sa. C. MADUBEIRA:-Apoiado, 
O f.n. Jm<QUEIRA :-Mas a nossa qnestffr; não é essa; 

o honrado deputado por Pernambuco que acabou de fal· 
lar nfLO fez mais que illndir a questão. S. Ex., prínci
piando por mostrar- se enthusiaata pela navegação do 
Rio de S. Fruncisco, advogou um ponto em que creio que 
todos os Brazileiros são accordes. 

O Sa- C. MADUREIEA :-Nisto ha unanimidade. 

O Sa. JuNQUE:RA:- Tratou, porém,- propriamente 
da questão que se agita de uma maneim muito 'ligeira. 
S. EK. disse que a estrada União e Iudnstria trauma 
estrada bem feita, que poderia haver dinheiro gasto 
de mais, que poàería haver luxg, mas que emfim tudo 
isto deveria sar tolerado comtanto que a empreza não 
morresse; que se lhe fiz~ssem os favores de que ella 
necessita para qna a estrada rudesae ser continuada a!é 
chegar ao de;idemtum, ao Rio de S. l<'rancisco. 
_ Mas, Sr. presidente, eu mtendo que a nossa principal 
questão deve ser neste caso a moriilisaçüo das cifras 
pediJ.as. 

O Sn. C. MADUllEIIIA :-Apoiado. 

O Sa. JuNQUEmJ>.:- Eu não queN qua se vá negar 
á companhia União e Industria o nscessario para vi
ver; o additívo que enviei á mes~. lhe concedeu per
dão do emprGatimo do 6,000:COOfl contrahido em 
Londres ; concedl u maia o perd:\o do juro que o 
Estado já pagou por essa compmhia; habilita-li para, 
de ac<'ordo com o g'Jverno, elevar ss taxas, para que o 
s&u rcnclimento 8fja maior. Parece, portanto, que quem 
já faz e;;te f>.vor pe.cuniario de 61500:100fl não qrier da 
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maneira nenhuma suffocllr, m:~tar no DMceilouro um!\ 
em preza que póde ser de grande be.neficio p~r!l o paiz. 

Mas o que não qn~ro, Sr. presidente, é que com o 
suor do povo, com o diDheiro que pro·1ém daH contri
buições, nós vamos levianamente entreg•r á oompanhifl 
União e Indnstria mais 4,000:000$ ~Jim de salvar f!Ctusl
mente a import~naia das entradas daqnellsa individues 
que concorrêrão p!lra ef>r:a empre~R c <>illiJ ar.cioni•tss, e 
pagnr áquelies qne entendêrão ao.iamar e eu dinheiro a 
semel-hnnte emprez~, , fa?-endo uma oper Rção comms!cial. 

O Sa. C. MADUREIRA.: ~ Dando dinbiro a 11 %. 
O Sa. JnNQUEIRA: - Eu pArguntarei !lOS honrsdos 

defensores do addi.tívo que vai . conceda~ .:.1. cc-mpanhia 
União e Industria mais de 11.000:0008 se s·'· EEx. 
jt!~9rião que esta camara poderia decretar a encam
paçã da estrada União El Industria, autorieando o 
govern . p~>ra que fizeRse um e avalisç~o jnstr. e razoavd 
das obra~ se por ventura eses empreza mercnntil ~a ti
vesse dandbactualroente o juro de 15, de 20 ou de 30%? 
Evidentel!lente os honl'ados membros hã•) de responder 
que não, hão de dizBr que não tinh~.mos direito de tmtr 
d11 cómpanhia União e Iodustria a propriede.da da es
trada, por isso qne reoonheoiamos depois que era uma 
em preza rnerc~ntil de ptimeixa ordem. 

Se, pai$, perílnte o direito não pod·•mos t (·msi:' seme
lhante disposi9ão, por que rF.zão a contrario swsu e 
perante a lei eterna dos psoto~ , dos contratoa folemnes , 
nós havemos de chamall' para o E •tado a proprie'la-ie da 
estrada, · onerando os cdres pnblicos <iH nms maneira 
estupenda, unicamente porque se reconhece qnP, a espa. 
onlação mercantil em que e ,npreg~rão voiunt3~i ame'Dte 
seus oapitaes .os Rocionis~ss dess ;~ comf)imhía não deu oa 
lucros IDP.ravilhoaos n que ellas a~pirúno? 

Portanto, não podend0 ser con~ee.tsiio es~~ p~·incipio 
de direito pelos nobree d~putadcs que advogão a enram
pa.ção de semel~ante est.radn, eu não pos·o, quer como 
r epresentante do povo , qnar como encurre~r11o de pro· 
ferir um julgamento jurídico em semelhex ... 'e Im<t~r~•a, 
acceder a qus vamos exhaurir o~ cofres publicos unim;. " 
mente para locuplet~r alguns part;cu\F.rea que ic.rmárão 
uma emprna commercisl. 

E, Sr. presidente, admiro a facilic1aàe, o desembsrsço 
com qne se prcpõe . quo o govemo, ni\IJ tando meios 
(porqna se :reoonh('Ce qr,e li(;B cof~es l)uhEce>g niio ha o 
i!inheiro nacer.ssrio para p ~ga,r e~~e' ii,"OO:C008) p~.ese a 
Hnittir 4 ,C. OO:OOOS <::n a~o\íces dn <'!i •, jd , . pu.blleii para 
I: ! •.t.i sf ,~ zer fl enBe n.td.or r.om qu.s ó p-~·eci~~ o m l~:ig~ l' a ~c:~de 
d!<a,ue\le~ que querem ver ;e;.,.ijznclcs 03 lucros qn(; espe-
raviio no começo desta empre;,a , -

i3r. pre9iden.te, eu j á em outrn occ2:.;lão dii:H1 qte a 
emissão de 4 000.000$ em apolicero h&vio, Ó<l necessul"'
. €nte fczer btJ,h:a\~ .a üotaçâ/t ó.es~e~~ titul~.~s nu P"":·~·a. 
Se os nohre9 deput9dos querem um B- pru·:a do quo estou 
dizendo, lhes lmnbrarei q ua ag _ aoções do hRnco <Lo Bra<:il , 
em virtude ds._ di&po:Içiio kgisl 2 t.~va qu'l fH< ?~n.u neeta 
~asa~ a pezar . do n.ccm·do mnruo c.u:1.s a~st~~;.: b r.e a,;~ gi:'raes 
o.o.s ea t!".bel~mroentoa da credito. <l6ht.a ~ô r. r.r:, i:Ow v enja 
o banoo Agr :. colR, o Rntal. e o b~nco r!,J ~t:o- ,. z ~J. ; ::-.p::zs.l.' 
de s~.'I.10 ":' ·lle q_u~ e.:; te nltimn b,~uc~t, b;n:lú li, unl dfi-~·.1 

~:;~~;~·i'à~- t:~) ~~t.~~).~1;<~~;;~~~} ~f,;b~~~-~1 :.f:)ti;tai\;r~;:~_;:~~~ 
de d.ea~\:! !7 a.~ Fi O a 56. 

O Ea C. ilünuaEIRA: -As do ih1 Br•hitl ji têm 
dei:con~o . 

O Sn. JuNQUErRA:- Or!'-, se ag ~- <'(:ões cJo b!.'1.c0 do 
~r~~z;l, RpE>z.at• dt.s l:Jcr.os futnrm; que Se f.! ntolhfiü ~ npsz;:ir 
ela unida•lr• da emisHão, j á bsixiL ' ã.-; de preço, urdcs
n:ente poi'C[us s, m~•H:la qu<J p~·s~on wos ta c..:sa ,,, no 
r,enad CJ tn>z nm d?sf;;jqu e immed!~;to de 20H em a•x-ão, 
e .fxz lançar no !.uerc~ilo ·amu. nova t:"€r le a~ b(!~Õ ~s, p(,sso 
chze·,·, sem medo d~ l>rrar , que a ecdt.cãr; d.e mais 
4,000:0008 e:.>:t a pclices ho. ii~ f·>Z'ól' ,;nm qtB c: testitulos 
de 93, em que e' tão, caião e. 85 ou n m •: n:;c;. 

UMA Voz:- :r.~ · sem d'lvida u rug. oper,wão rulno~a. 

O Sn. JuNQU~IRA.:- Eu perguntoanp nobrc··s depu
t a<1os com que ú\retto v~mo8 nó:; offt~naer :::s::J.m ~.os 
s.ct \le.&s pos~ uid.ores cle; si"<:t t h nlt:os , s-~. vin n1s e a orphãoa 

. que tom o ~J et.t capltrd s~? gut·o r:;cb o. pal i~ Vo:t:. d·J E~rrc.rlo, 
sob a g~anth dos podema puhlioos, qu~ não hão de 
an9ar mao desse recurilo extremo S!lnão quando Annibal 

bate~ áa port.aa de Roma, senão quando houver uma ne• 
cessidwle mg\lnte psm salvar o Estado? Com que direito 
vRmoslauçar nu. circulnção e~-s,~A 4,000:000H do apolic~s, 
v1\ta0sronbn·ao c».pit~ü nd,{uirido bou€st~,;nente 5, lO ou 
lJ'i por %, uuican~ente para, S8,tiofuzer n accionistas que 
eilJpl'egárão o er.u <linheiro simplesmente sob as gamn-
ti~s cor.o1munA do ccd:~t) ito nortHlH}l'Cio? · 

f ã9 qu.e~t.õ~s est5s, ';enhm:es. que devem ser resolvi
dQs pelo direito eo,.:mmm, !mo.cs. peh direito E-xc~pcio 
ual, nnnn:1 re~olviil•~ por unHl vc.tnção.... Não diYei o 
que de~ejavn ; por t'.ma votr.ç:ão um pouco faoil da ce.-
mP.ra dos Srs . deputados. . 

O Sa. C, MA»UREH\A :-E sem exame; quan<lo o con-· 
aelho de estado j ~. denlarou que não er~ &ceét- ~_vel a troca 
por 7,000:000fl; V. Ex. j 9, perdôa 6,600:0008000. 

0 ~R. JnNQUE!R,l: --,Té. perdôo fl,liOO:OOOfl; com ioto 
quet·o deruo.n&trar que nlio tenho má vontade u e~sll em
preza j qu•·ro qll<J .e!la pro•pe<E', qne o) Bcazil pro,pere·, 
porque ero ·primeiro lugc·r sou Brazíl•iro: ru~s ni'io v-jo 
maio d~ fati•faut· essa sede de OUTO ; 6,600:000fl não silo 
causa alguma; são precisos 11,600:0008, e para o anuo, 
aberto o exam plo, a cama r a !los Sra. deputados terá tal
vez de votar u.na nova dotnçiio. 

O Sr.. C . llfAnunllmA:- Com bto conto; jlí o espero. 

O SR. Ju,QnEIRA :-E' pr~ is~o ' 1ue reemo o mau voto 
a tR~a au~vrisaçao. Sei "orno el)tre nós se fnz•'m eatr.s 
cous~s; sei qua o patronato mette R reão P.tJ.d~c:iosa em 
tud<i; é rrovavel que o gov;;rno s~ja illaqnendo eru eu a 
bo •, fJ, Mnita g<•nte c<Jmigo p\'O<•h.': tjsgrá i!e~rle i •', que 
ess!ts cbms hão de s'r av~Ji,,d~ a pelos 10,600:00''11; qm.o 
os 4,000.00rlil ele ~.police;; híic' dll ao.r C(>!:'JDletRmAnt.3 
f.n1:.regues ã cornpr..:) .. !üa; 6 p :::n~ i~;:)l) que temo eancc~.ün~r 
c.o:rt n16n voto ~err o:h~~o.ts·antm:isr.ção. Estou ~ : esdfl j& 
ver.•.do ~. >l vab,ç.ão da estr"ó.~. em qunntia tal q:, e ahc;orva 
os r;,<;?0:000fl , (; rnaiB a'nti.a esse& 4,000:000fl. T»lvez 
Hté hFlJS. um 11XCo>leZJ.te qu,;: re dnrá generos(l1n~nte ao 
E3tado, qnA fi.t::RJ~6. pc'r h~so n~ obrigG.ção ele se~eur ~1-
gune br;.sõcs heraEic'l3. 

Sr .. praslo:l:::nte} f!. ~ro~e~QÜ!) '{Ue tem tido ceta compe, ... 
nh~& ~ ~xc,'pcional. O nob'e t'X··minlsko dos negocias 
dn r;gn?.ulturs e ohn:s pnblices tomou sobre ci nma r<s
ponsab1!it2..:',cte c~or.rn~ . 

!=> :"n. v!\UZ MACJJA.UO:- Corrijo. a phrnse; ~ma 
nen·a por qus t-5:~1 d.r..vn proteeç:fio é t0r1 l··_. e.nto singnlnr. 

O S.r. . FEnR!l iRA L !.GE: --Prech>v~. · se ele lO c d~.<a 
se l. 

O Sn .... Tcl':QnErr.A: - O l, .. j H:B niinht.ro dos ner:ttcioR 
da agtkinltr.~ca e. oh:;~ ~- pnb!.i >".' 2..f: julgl:;u-se ~mtori S~do a 
a8au roü· o P'Pfl do corpo leRblat.\ vo, d.iRpexmmdo esta 
co c•:r>onhin. da ob•ig!lçfio em quP- estava. por u.m con~rato 
feit c> e;n VÍr oude de hi GX~':efBil , Ü emprertimo de 
6,0(; 1) i.lOIJ.:i fci r<r.;·,;ntif!o pd:; g0ve~no sob ccni.\ícões do 
~rt . 3• :b. lei ~ q~erHz ~~- ::câio ~· ppliC2f1c.s s1~ jnro eâmT;l't:i-
2 t; ç!ir:, qne n iio t:~tJt=. t1·?n•. õ l-i 7 t}6 rio cnp7.t::tl q-ue o go•tel'.t'.O 
h:.•Uih !' d~J Cf,ntndl,, pnr emprr.~t.imo : os ju"~'nS ~8tt--Ilt : dos 

i~~~~-~. '~;~;~~~~ ~c.:f' ~ ;~ ;~t~~~0P.~~.,_i~::4eJ~:~ ;~:~ Jt~~l~~ ~!~~~~:;~ ~J':!~ 
cão ~! a e~trr.da . -Ent.~et~nto, ~t:nhc•r~?.s, o St~~ ex~n.1 inie ·· 
tro :i~: ~~g:..· i r.ulturiJ, do gK'b~nwe de. 2 ele Mu.rço entendea. 
que jJcd:fl. por um ~im_,)hs aviso revo~nr nms, !ai feita 
p•Jo CC> l·po lr·gi.shtivr• . Eu v.:·u !e~ eàse singuhw aviso 
p-,; ~::. qnP. ~,s n ·,bre;, ê.e;m>::do> vej1io f.;> se aJo,)t,;·e illegal, 
veJ~o IDE13 c :r>:,odo por qu •_, entenil.au· sB r, u11 em. i!cito 
ihrigh· -se s~ goven1o i. ~úp~ri!:i l, o 1110-io pouCo respeitoeo, 
a meu ver , pot qu~ 8. COé(•pEnhia fi~- diri!l(io 110 gov•;rno; 
me (>flrece que o gow•tuo do. paiz devo pair&r sernpre 
uma 8i.tu ;:ção um po,uoo muis dtíí; eu re~><lvo comple · 
l.;l!t-epi;<> fl oU:l.leput<;.c;ão, Wii.B DRO pOS?.O d.eixar d~ dize~ 
que 61\e . n:!o ze1ou ne>te caBo a di ;J;nirludg do poder. Os 
n obres d.epntados víío ouvir eose avi:;o, e por elle eom
preh•ncleri·õ o qne ilígo. 

(Lê Jla>·!o do avúo. ) 
< Rio de Janeiro. -Minbterio dos neg0oios da agri

onltnl'a, c·nmmauio e ohr~s publi r:.a •, em '' 3 de No
ve mbro de l86t, -Em úfficio de 15 do ct>l'reme mez 
ped~ Vm que po~ m8u iu"Jmr.edin ee m~nifeste s.os 
blm'iuairos S·JU<" & C. u opiulão do governo irrmerial 
sobre o pNjecto suh,!lettido á cHscusstío da cam&~a dos 
Srs , deputadoe, rel11tivoá. companhia União e Industria, 
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e ee O goverM bao pl'eteni[(l abandona-la !Í perdição, 
maa ~im ;tnxilia-la ds modo que J)elo mer:os sejão güvos 
os cspitaes que lhe forã" eoniindos• ~ 

Ora, como é qna um p•nicul"r, ainda que gerindo 
uma em preza, se eRn ;o !\Utorlsai!o 9. perg<Jnôiar ··a·J go-. 
ver.no qual é 11 ~na opinião ár,~.rc:1 de um projecto qu_í! 
eat '' na cnm.Bt·a <toa deput~r(os? Est~. p~rgunta compet~~ 
áqu~ne · que tam um m.aurlr•.t 'J pop_t:lror; e-.,a re"poRta é 
que o gov~rno não póde à.á-la ~euão ao <!orp_o legislat ivo. 
(Continúa a z,r o n.vi;o.) . 

< R~ilpnn-iendo ao dit:c oflicio, cabe-me m!'lnifeste.r a 
Vm. que é fóra. da duvicl.a a epreni.~çih qne o gnveruo 
im par inl por divereé'S actoB tBm N :lo <la grsnd~ utili
dada da estrada e colocia ast.absl•lcidas pel" companhia 
União e Indnstria, e que, de accordo com e~ te juizo, 
não est-1. disposto a <tban o.onar a emprezB, á perdição, e 
sim a nuxili ,,-la pelos meios razotWBís e leg•es qua es
tejão ao s 0n alcan~a , !lÜrn de qu.e p"lo !lHl!lOB fiquem 
salvos os capi.taes erop;:eg~dos; não dtJVGn•lo 110 mesmo 
tempo dir.simular a Vu:J. qu'l eota disposição do governo 
imperial não vai ao ponto de gravar o thesouro com 
novos encargos pecuui.arios al~m clorJ que actua!m0nte 
eohre elle pe"ão. ~ 

O nobre ministro ag_t:i J)rincipi& a iii zP,r que não al>!m· 
donar~. a empre:w. á petdiç!\o ; ieto é uma resposta que 
v;;i com sobrescripto :1.0 bmqueiro; é o mesmo que dizor 
o governo a~ illu•tre banqu~iro -podeis '!diantar oa 
vossos C:lpitfi.õs, porq:aa o gqverno tomn R gora a solirh!. .. 
rieda,le de sEmelh~m:e divülr .. - Or A., cnmo é que um 
ministro cl.a corôa. não eataudo autoris:;do por m:na.dís
posição a alterar 'a .iei, ten-:lo paio contrgrio nma mi, e 
mn contrato qne J.he to1he todos os modment()~ arbi
trarias, pó,le afiançar a um bi!nqueiro que abra seus 
cofres, quq o governo não consentirá que esses capitaes 
se percão? 

Porém na mesmo tempo o nobre ex-ministro diz q,ne 
o gqverno imperial não esti disposto n fazer sacrific10s 
pecuni~rios. Não comprahendo como o governo está dis • 
posto a tndo fazer para qu• a companhia não se perca, 
para 9.0.e nã) h~ja n<nhuma perds de caphal, e ao 
meômo tempo declara que o tuesonro não està disposto a 
fazer sacrificio5 am favo~ dessa empreza , 

Mas o grande :favor está no final d~ aviso; attendão 
os nobres depnt&do~: • Como nova demonstração clestes . 
sent imentos, o mesmo govamo daferio o requerimento 
em que a companhia Unii1o e Industria solioitára diver
sos favores, permittindo qM retsnba em seu poder, até 
<1ecisão da assemb!éa geral legislativa, o importe das 
g"rantins de 5 % que recebr.r das províncias de Minas· 
Gera~& e Rio de Janeiro, não podendo, porém, ter lugar 
r. entregs. dos 2 % por qne o thesouro se responsabi
lisou. • 
· Eie•!lqui J nol::re c-x:· roinif>tro snap~nd~ndo a lei, fa
zendo um desfalqull no theGonro publico de 5%, impor
taucia das garantias provinciaes de Minas e Rio de 
Janeiro. 

Este aviso é realmente cxtrs.orclin!lrio l O nobre ex
ministto dealara que o thesouro nã•J bria mais sacrificio 
nenhum; porém, poucas linhas mais a·baixo concede á. 
empTeza um fa11or qu~ importa er.a aentenas de contog 
de réis l E' injust ifidl.vel semelhante aviso, quer pelo 
lado da jerarchía, da digni·iada do governo, quer pelo 
lado dp, logica, quer ainda pelo lado da justiça e da 
economia. 

Eu já. disse que os favores concedidos á. companhia 
União e lndustria erão f.>vores excepcionaes. Reconhe
cendo quo é nma e~t.r.adg. de grande futum, qne é nmQ 
estrada util, rstamos dispostos a conce ier 6,5CO:ooos. 

O Sa. C, MADUREinA.: -Já é muito: 6,600:0008 
é a divida da €ompanhill ao governo. 

O Sa. JuNQUEII\A. : -Mas, Sr. presi.dente, até nqui a 
queati'io p•~! este lado. Por outro lado eu aohoquequa!!do 
se vem pedir !\O corpo legisla t i v o um favor de tal ord~m, 
precisa-se demonatrsr que os meios empregarlos por essa 
empre.za para fazer a estrada forão os melh9res, forã•J os 
mais eoonomicos, foréo os mais bem pensactos, porqne o 
col'pG Iegialativo não póde de manaim nenhuma pramiqr 
·a leviandade e a im1'rudencia. 

O Sa. C. MA.DUREIRA: - O corpo legislat\vo não quer 
examinar nada. 

O Sa. JuNQUEII\A :-Eu cntBndo que devamos entrlir 

n'um c~P.me minucioso a este regpeito; quê antes de 
vo ~'ar rignmD. cousa sa deveria t er mandado proceder a 
nm inqusdto õobre o modJ por que a a pfatici rão es5as 
otm•s, se o"m eifoita alli se gastou o que realmente se 
devin ga~t>w. 

O Sa, C MADUl\EJH :-Se não xna tivessem à.eroittido 
de f act,o da commis,.ão, teria pe:!ido o parecer do con· 
selho de estado & ~ste respeito, · 

O Sa. JuNQUEIRA: ... Ora, Sr. presidente, cu não tenho 
nru co11b.e~imento aprofundado ... .. 

O Sa. Cauz MAC.HADO: - As contas erão <lx:l.minad&s 
no thesonro e nas theeuurnrías antes de se prestar as 
g!w;ntias. 

O Sa. JnNQtEIRA :-Respondo a est~ aparte do nohte 
depu. ta do dâ seguinte maneirá: a miuha questão não é o 
exame arithmeti.co das contas ; formo do honrado -pre
sidente e dos outros membros da companhia o melb.or 
conceito ., . . 

O Sa. Cn.uz MA.ciiA"DO ~ - Pera se conceder a gv.
rau!ia nüo baJt1.1 simplesmente o exame arithmetico. 

O Sa. JuNQUElllA.: -- No thesouro não ha ontro; não se 
v~i examinar se com efleito a estrada seguio este ou 
aquelle trapdo, se com affeito fez-se uma ponte de roa· 
deira em. lugar de uma ponte de ferro. 

O Sa. Cnuz MAcHADo:-'- Examina·ae a parte moral; 
a p•rte technica pertence ao engenheiro. 

O Sa. Jm<QUEIRA. : - Eu entendo que nós não pode-· 
mos nem devemos votar cousa alguma sem informações 
technicas sobre a msteris . H a por exemplo quem diga 
que a companhia União e lndustria anelou muito errada 
começando a obra de Barbacena para Petropolis, deven
do começar dePetrcp, lis para Barbacena. Todo o mundo 
com:m,hende que v individuo que víeese do interior com 
sumi" tropas, encontrando um pedaço da estrada feita de 
Barbacena para Petropolis, não adiantava cousa al
gums> .•.• 

O E a. Uauz MAcHADO: -O historico da companhia 
responde a esta observação. 

O fut. JuNQUEIR.< :- ... não adiantava oousa alguma,· 
p~rque dahi por diante preCisava novamente daconduc
ção em que tinha vindo do interior - A eatrada, portanto, 
devia ser feita em primeiro lugar de Petropolis para 
Barbacena.. 

M"as iez·f,e meia l~gua de estrada que custou não Eei 
se cerca de 400:000fl, qufisi perdidos per ter ficado nm 
pedaço abP.ndonado .. .. . 

O Sn. Cnuz MA.CnA.llo:- Não h a padaço nenhum 
abRndonaào. ..... 

o Sa. JUNQUE!RA.:- E' informação que tenho r:tf' 
como ~;e me dá esta informação, era neoessario esta-'
belecer um inquerito ao menq&. Dizem tambero que 
forão o?n:Pr!ldo~,_t~rrenos para pastos, e que esses terre~ 
n0s fict,rao lnn,;tisados ••• 

O Sn. Cauz MAcHADo :-Isto não tem nada com a 
garantia de juro. 

O Sa. Juo;QuEJilA.:-Deixe·me formular aquillo que 
~ei.... e 

O Sa. Cauz MACHADo :-0 trem rodante e as estações 
não têm nnd~ com o governo, com a garantia de jliro ; 
é cousa toda pluticular. 

{Ha o1ttros apartes.) 

O Sa. JmQUEIM:-Os nobres deputados estão senho-: 
rea de toda a questão, eu estou fazendo o de,.er de depu~ 
tado, inteuompem·me a onda momento; onção-m!l .. • 

U!!! Sn , D EPU1'ADO :-Tudo isto de que falia está deci-, 
dido e julgado. 

O SR. JuNQUEinA.:- Sei que tudo isto está decidido 
t julgado, mas :r-ão obstante hei de dizer que as estações 
cnstárão dinheiro extraordinario, que ha estEçíio que 
importou em S<ltccentas e tantos oontQs de réis. Dir.em 
mais que o.s madeiras empregad!ls nePsnn est.açõ;;s não 
são de lei, e qns por tanto dentro de dons ou t res tmm:s 
estarão nrrn'nadas. Accrescentão que, se a e~trada. tl· 
veese seguido a direcção do Morro do Cedro,se r?Onparião 
2,000.000fl. Dizem maisqne, se se tivesse aproveitado~ 
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traçado pela villa da Parahyba, aproveitada a grande e 
bella ponte que nlli existe, a obra teria custado muito 
menos. 

O Sa.. CRuz MAcHADo : - Ponha no singular o verbo 
-diz alguem. 

O Sa. JuiiQUEIR.\ : -Dizem mesmo que o Sr. Dr. 
Iviartinbo Campos já._ advogou em outro tempo esse ou
tro traçado pela ponte da Parahyba. 

(D{!.~ apartes os Sr:. Martinho Campos, Cruz- !r! achado, 
F. Octaviano e C. Madu1·eira.) 

Portanto, Sr. president.e, acho que a companhir. gas· 
tou da mais, que houve desperdiGio notalel na cons · 
trnc_ção de suas obras, como, por exemplo, em dispmdio 
de 700:000S com uma estação: houve luxo demasiado, 
houve desperdicio, repito. . 

O SR. CRuz MAcHAllo: - J!l foi á estsção do Juiz da 
Fóra' 

O Sa. Ju~QUEIRA:- Não; nem era preciso para fnzor 
a apreciação que estou fazendo pelos dados do relatorio 
da companhia. Cumpre antee de tuuo ver a que uso foi 
destinada essa estação magui!ioa para julgar se a des. 
peza realizada foi ou não bem applicada. Podia o nobre 
dsputado presidente da companhia União e Iodustría 
ter ed~fioado um palaoio de fadas, um Alhambru, um 
Escuwll, quanto aprouvesse á, sua imaginação; mas 
devia attender aos recursos de que dispuuha pam a 
execução da em preza que lhe estava commettida, afim de 
~ue não tivesse um máo exito; deviav11r se o dinheiro que 
1a gastar nessas obras de mero apparato, de excesaiYO 
luxo, estava em proporção :;om o proveito que sa tinha 
de obter, e se convinha diapendê-lo por essa maneira, 
quando a contribuição do; ncoionistas mal chegava para 
as obras mais neceesarias e essenoiaes. Se a companhia 
p_odia j.isp?r de 2,000:000S Eómente, como é que 11 sua 
du~~çao f?1 embarcar-se em despezas qua consumirião 
mm1os. IL1lhares de contos além do capital eocial? 

O Sa_. FEaREHlA LAGE :-Aconteceu -lha o que tem 
acontecido a muitas emprezas do governo, inclndve 11. 
estrada de ferro de D. Pedro !I ; tem· se excedido as 
~-nantias c~çadas, quer sejiíCJ obras do governo, quer se
JRO de particulares. 

O Sa . C. 0TTONI :-Niío hn paridade nenhuma com 
a estrada de ferro de D. Pedro li. Protesto. 

O SR. Ju·!QUEIRA :-Prescindamos desta questão. O 
qne affirmo é que a companhia União elndustria oom
mettel1 muitos erros. 

O Sa. FERREIRA LAGE : - E' exacto. Tem toda a 
rnzão. 
~SR. JuNQlTEIRA:- Assim me exprimindo não ·de

SBJO n morte da companhia; mas é inooutestavol que 
g~sto? li mãos chei~s sem considerar que para tanto 
n~o t!~ha !orç~. Amda..? anno proximo peesndo, por 
OvcasJao oa !naugurnç:ao da sua ultirr.m ar:cção, fez 
despezas snpenores aos recursos da companhia que já 
eata.va quasi hilida. ' 

Fez-se a descripção dessa festa, em que entre outras 
causas apparatoaas sobresahía uma iUumiMção maravi
l~osaminte espleniiirla, qne fazia recordar as illnmina· 
çoes ~e F~uqnet no sau magnífico castello. Eu 9.charia 
tudo ISSO JUSto e bom se a companhia tivesse meios 
bastantes para festejar a conclusão de sm.s obras sem 
destruir o seu capital. ' 

Por isso digo que a oompa11hia é victima dos grandas 
erros que commetteu. J {l, é nm grande favor que lhe 
faze~os perdoando~l~e a divida d~ ?,600:000$ A com
panhia ficando alllVlada dessm diVIda, contrahida em 
Londre_a, e dos seus juros, é continuando a gozar da 
12:a_nmt1a <~e 5 % qn_e lhe aeseguráriío as provincias de 
M!nss e R10 de JaneEo, elevará as taxas couvencional
mente, e se habilitad. n amortiza? a sua di vida particu
lar, qlle o~c;a em pouco muis da 2,000:000f,QOO. 

Sr. pres1dente, eu podeda entrar em outros desenvol
V~n;tentos; mas tep.iio rns.is ou menos justificado o ad
dJti~o que mandei á mesa, aatisíaço-rne com as obser
vaçoaa qll:e tenho apreeentado, sufficientes, a meu ver, 

·para motivarem o voto que tenho de dar. 
Antas, p~rém, de concluir, julgo neoessario oifarecer 

~m requerunento, para o fi!ll de se solicitat' do governo 

copia do parecer dar}() pelo ilanselbo de Estado sobre 
preteoção a.nsloga da companhia União e Industria. 

Tenho coucluido. (Muito bem; muito bem.) 
Vem á mesa, é lido, apoiado, e 6ntra em discu~são, o 

seguinte requerimento : 
< Requeiro que se peção ao governo a aopia da con

sulta do conselho de ostado e documentos concernentes, 
ficando adiada a diaouss!ío do additivo relativo a encarn
paç1fo da estrada UDíão e Iadnstrii!. l!té a vinda de;;sea 
pape:e"-h.mqueíra. > 

O Sr. Jlibeir.-. d~% Luz:- Sr. presidente, oppo
nho -me 110 requeri:mento i! e a<liamento oil:'execido pelo 
nobre deputado pela província da .Bahia. 

Se a questão de qua se trata entrasse agora pela 
primeira vez em discussão, se a respeito della niío se 
tivdsse ouvido uma commiasão cta casa, que dou um 
minucioso parecer, não dt1vidaria votar pelo adir,mento 
até que viesse copía desse parecer do conselho de Estado 
para esclarecer a camara, · 

Noto, ]JOrém, que sobre este aseumpto se disoutio 
largamente por ocaasião da 2' e 3' <liscuos1ío do Ol'Çt\
;nento, e que mesmo agora, tratando-se dos additivo3, 
todo o deba1e h a versado exclusivamente sobre o que se 
refere á companhia União e Industria . 

Demais, ignotO ee o parecer do con'elho de estado 
trar~. esclarecimento algum a estg, ma teria (apoiado•), 
porqm tendo-se a companhia dirigido ·ao governo im· 
perialpedindo nlgunsfavores, teve ner;sa occa&ião a com
petente Eolução , e hoje a companhia não pretende o 
mesmo qu)! pret~ncleu nessa época, e assim o parecer 
do conselho do estnil?nenhuma applicação tem ao pedido 
P.ctnal da compauhll\ . 

O SR. CASJMrao MADUREIR~- :-Tem, porque então 
a compauhiu. pedio muito menos de qne egora. 

O Sa. RmE<RO D.l Luz:- Qaerem os nobxes depu
tados conoeder ã companhia o que lhe não é preciso nas 
circumstancia.s actuaee. Eotend.em que lhe fazem um 
grande favor perdoando·lhe os 6,000:000/1, cujo em-. 
prestímo o governo garantio á companhia , 

Mae não é <listo que se trata: a companhia presente· 
mente não precisa do perdão desoa divida. Os favores 
q~e .solicita do· governo se destinão a tira.-la da sünação 
cn~wa em que se scha para com. o a f'eus credores parti
cnlarel; não se referem á divida n que está. obrigada 
pgre, 00m o governo, que a não colloca em uma situação 
arrisoada. • · 

O Sn. CAsmnao MAnunr:mA.: ·-Mas o arti<>'CJ n.ão se 
limit!' a is~o- Mande uma emen:la neote senti<to, qne ou 
a usoignHrGI tambem. 

O Sn.RmEIRA D.\ Luz: -0 additivo em discussão, sw 
passo que concede a remissão dos 6,000:000#, consigna 
outro f,<vor g,ua tira n companhia das difticuldadeo em 
que se acha. 

Mas os nobres iiepntailoB não npreeião hem qnaes são 
os apu~;Js aci,uaes da companhia ; nãCJ consistem no que 
ella deve ao gov0mo, porém. sim no. divida a que cst9. 
respousavel pam com um banqueh·o rcapeitP..vel dQsta 
P.raç:a, na impol'ton·JÜ> i!e 2,000:COO~, e de outras quan. 
tias menorea , qurJ elw2o o seu debito a cerca do. 
2,500:0008, pelos qnRes a companhia eeU. pagando juros 
de lO e ll %, que fazem crescer a divida de um modo 
oonaideravel. 

Reconheço, Sr. presidante, que a9 circnmstancias 
actuaes do thesouro são as menos proprias para a con. 
oe~são de um granda favor ii compunhig União e Indue
tria; mas pondero aos nobres deput~.dos que, se a com
panhia não obtiver rlos poderes elo Eotndo algum auxilio 
para livrar-se da critica situação e;n que ~e acha, ella 
ter& de liquid .. r-~e, e a ma estrada, qu@ tem custado 
cerca de 1?.,000:000~, terá do oa destruir inhllívelrnente. 

QSa. CAsut~moMADUILEmA:-Com os 5% sobre6,ú00 
con.tos, aa~egn_r~doA p~l":o dua~ proviuciaB, pod.erá pagar 
os JUCOB da d1vtd ~. p~üwular. 

O Sa RrnEIRO DA Luz :-M n.s os gnrr.ntiss conceãidaa 
pelas províncias de Minas e Rio d0 J uueiro se limitárão 
aos oapitaes com que os eccionistM conconêrã.o para 
a construcção de. estrada, davenà.o-se notar qne a pd· 
meira destas províncias garantio 5%, mas aoll a con
dição de que a d.eapcza nfio excedesse d~ 103:0000 
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asa= Rra~11o ""'L .:r. :-E' consequBll.cln ds ·el!Oam. 

plçlo. . . 

O !õa. M.u.Tnmo Ct.llHS:- A c~mpwhia Un!iio e 
!ndmtria orgaclso:t-lle, 011 sntes depois de ~l g:ml:a.da 
-prosegoia sua empre.z~, ~cmtand~ oom n g!Uantia de 
Jll!'Ol! l"'' p..'tl't~ <in.e !'!n1m,ClM do Rto de J ~neiro eMitl!ls; 
]OE~Wacnnento os gc>Ví!mO:!: à.€$3~5 pro\i.ncisu; niio !olici .. 
tino este pcrdiio ou ~enüssüo dll ~r®tia de jures; pa~
qt~e ValllOB JIÓ~ agora fa~~ lo! N""" sou suspeit:l · son 
llatu:al.da provill':.'..a il~ :Min!IS e mon~dor o rGptCStmÍan:e 

---1· precisa· ú:npilt no governo novos onu& p!!CWlliUICil al4nl 
· . lio• quo jf. ~o sobte elle. A qllllntia. 9&6,GOO:Ofl:l~,que 

f~i lli!i:mta® ;i. aompallhi~> por meio ào um ompre1ltimo, 
6 mnls que &nfficiente, das à~ qne ella fôr l~a1mcnte al
liviada do juro c amcrtil:ação dess_ e cm_llrost:mo. O ren~· 
dim~nto qno n compBDhia tem e põc!o ter é mais que 
bliSt>Ulte para ella fuar ~s.ce b o::!:rns diridBS o dar 
dil~dendcs aos seru~ ~>ecionintP.s. 

da do Rio; n:as nu.o ~~ f>Orque não f e ba do cou.!!I'Vllr a 
quot::. com '!.llB ostaa provill.ci:IS gann~ o• capitses da 
OoJ)lpll.õJJ.ia, quando nio redir&o tal favor, Isto ó injt:S· \ificã-;aL .. . . 

Eu doo;:jaria que a ill~ commil!aão non Ws$e5~ ao · 
tllsnoe_ · il p:ldido de quem.; conoedlth :~:.e::im 5. pro•i:lci& 
de llfmas e ! c1o Rio . de Jl!.lleir~ 11 remlõ!!:O a~ oJguo.n 
(!()Uto; de contos do ga=tiaa da j=s; A p!"!'9.i:G~in do 
:ruo ~ J~~i.to p~ga ua..-~.o.t:. a ~s oonws de xéis, o a 
da Mma.; paga oonw c ttlltos CClllk,. 
. . Oro,, p!l~ que moth·o &5~'111 ptllvincio.a, QUe CO:les~;,rüo 
mo.! to l!J;Sis!l_d~II!Oll~ ç ce~ grande pro~slto n gwm!:UI 
da JllrOS, sOJC!tru.do·se sCl~ntement~ n os~ onns, bS:o 
de ~cr agora, d stm peciil'em, !lJJ.irisdJ!s C.elle~ Sobra di
.n.hruro ao govarno g:>rs.l ~ En, ao Nnt=iQ, oni'O ~ar 
gn9 niíll, c q'm rotmn~g o cr~cuto co~ u:n dofic.i.t de 
c(lr~ dD 9,D00:0tx.'SOOD. 

;Nã" vojo, poi:l," ~ p~Tll ·C!:t~ gCD.~rvsidadc àa com· 
. missãa, c maia =~ '~''? latllant:.> a f~llllidad3 c;:w q:~o 

a ~e.mata t= !>nJ:)(ld!do . l>lguma.~ · vez~~. em -Ilià~ria 
CC dispcndio dc_~inh.ciros, ~~lle, SBm:<ic.yld>:"o)g;una, 
·b&nteando o =haro do ll.ot:.do, mt:ntunos i\. no•q 
1Jrlncipal '!Llit!ilo. (.&p:>i<>-lv•.) E! ta 56 o~n~çã<>, s~. 
pri'9ldcn~, :no~trn 6. CC:OJLÍ'A. a :c=!i!itldo que h11 do 
Gi'.i=euto prc:.?~tw "['clo ncbre dl!pnuõ.o. 

D~pois pe®-~c n&l<t reqnen:!lanto C.e adi~mento j>:!O 
o govorno ~08 t'!lmot;a. li consnlt" da &flci"".C ao oon~cl.ho 
J~ C!Stndo q::e !o' onvidn f">brc; o..tu prete:JÇc-es da com
ps:lhill Uni.Eo o Iadt18ttia. CO:IO.Q ncgar-fic·u~s do~~::moato 
quo dero ~ntcr infornJ~çõ.)s tuo vcl.io~~s? .. 

Acb.o e~"or<iinario, Sr. _prc!idcnte, que :1_ il!a!tre 
ovmmiss~ouiio ti•cssc Bolioitado M::t~llillllta do~nmento, 
t:!.., inl~~.;:!lt.~J c~mô C:Dvc t?N" • .Lr.!!.tt.:-:to isto ~lo credito 
d11 ~ll.!ll:t!'n. cbs õc.;;tü.n.do;, c n.~nda la~e~t·~, St". prc;.i ... 
clouw, pal..~.o~Olpanki~ Uniiio c Iadu•t..it~· O• or,;oci~s d~ 
c~r:,ep~b.t:. União o lnà.u~t:ie. podtri:o e dcv!Uo ·v:~.ssar 
:n~t~ car.;t ~€ül .1.r.a !tii<.;Ü~"S. d.o. p.:ro!a .. (Apo.;~:...:~.H.) ~~~o 
ba\"i$ 21 mOI!Or 'i1C~cs~irlr.d.c de qt:.e ur:.z:.r, ~t:ti!.ltO q4~ pó da 
&->i!r-ar clob;.~{.\ .n!llplo, s~ll\ r~~io n1ga~ f~.::r:~ i!~b:l~cado 
<'i%1 c~w!-~ ci.O cr~-t D<Il.:lto. {..lpoir.coz.) 

O S,.. F. ÚC'l'•'l":.<"o:-Scm cl.nvld!ô h~,·i~~ ~ .. ~o~cs 
ai ,;:te• & :!s:.cr-se. 

O S!h l'á.\UTt~ao CA,:?os:-0 d~õah~ cl.Gvia Sí:r !nst~ ... 
----t:illl.ll.Ncy~~to.e ~ê-lo·hia.C')m v~<ntsgem do E~~Jo, 

c.'r"d.ito sobrct2" pn o holli'lldo""'[l~~ .. c~=r· · - · 
pa!lbill- (A~dodo:.) _ . 

Ain&s. ulllr. ~ez, Sr. p:asidtnt~, l=on~ qt10 n ~>lmR~ 
dos ckputalos o:::::t o seu rcgi:x;cnt~ n~o tenhn .ud.;.. •t!;ado 
>llgu:n~ pro-áõ.c.o.cia emc:>.Z pnra .impedir I<Cfllijlh,nt~ 
l.')'!l!~!ll~ de l~gidBJ: wm m11.i~n dogvantag=. ·do p~iz. 
E•.ta tnzoo só ,:;ctir. snlli.ci~ntc p:UR que cu I'Ot!l!so pelo 
ndinn:.~"il.to. 
Vot~ com !)IJZar,_ Sr. prcaiclcute, p~lo ncUnmonto, por. 

qne vejo que 2 ~sssuo cst~ n find,.,.-M ; :n&s antro cicltiO
:rf.r ~·to ~go~c; d!' oomp'l<lbia !J~ful e J~d~U>trin, c 
SA<ll'1ficar grande~ 14tcrco•Gl. do pn•% e e&\obc.le~ct um 
t~rri~~! p~eàento, ou n~o tc!:ho q14~ hosiw, h!;! cio tO• 
tar p!liO n"lamn"u.to. 

Sr. prooidento, b• u.."J. 011tro lado dn qnlllltuo q~Q 
oumpre bo: ~:uruinR.do, e <;ac n~ tom sido dis~nLt1u 
ncat11 onmllta de! lltlla ma.D~ir& 'l,UQ no m~o' mo ~"~is• 
fAça, apezw: di> grando intelli~:en~i~ com quo dou:; illuo. 
trM dopntndcs pela Bahia tê:n fnllado na3ta qnQ&tü~ 
mo~t•·nz:.do b:n·i>-ln cs tn<!ad~ ll!U :.to l-em. 

Nilo Qstt provndo psro. mim qu~ n Mmpsnhin Uni;( o Q 

!Ddo.strio p~ecisc de 4 ,COO:Cú(iS, q'lo t:mb apt<>1lva ~ 
oomt:rise>1c> du ia~~q,U dnr-l4c; e ~11 rondo hOOJõc~g,ltii 
e o qco 'IC:lbou -de .pon~ernr c mGu iHC!stra collosa '\DO 
impt:~go.~u ~ udiamcnt•J, clizona:o q~-~ uma s~mm~ menor 
pod\~ ser ·ou11iclent~. 

...... Ru .. aulc~uc lJ.tl•~ a..c~mp.e!iliia..lluliio_o.Joauntrin.lliio .... 

Não ha, por ont:-o l .. do, !:it. pra~id~nte, ll'3.UhnmSI raz"[l) 
pl•.llSi~cl pare qn~ s6 o th•oouro pnblíoo tome a si to
dos ou 0111;>• e prej uÜI:os d.u •elJla.l.ha.r.te n<gocio. 

0 go~emo. ge~nl é ored.ar ds 6,\l®:OOOij ,-mas Ilio 6 · 
o '!Ulico f'.rl>dor c!& COJ.llpallhis. Se o ~OJ: maior utA 
disposto R abrir m:io da Btut cl.ind:l, por que nzSG o a ou· 
~s credoreg dA cc-I:lpsnhia .õ!M se llii:o àe ~mte:t::dsr 
com ~ ~VQmO ~, a o ~o7uoo gerat com ellea, na 
~t:ll qualidade d~ ~ooor maior,~:> nhego.rnm a t:nl con~ 
c!:.a~o -em g,n.o 08 intet'!:sseo as.~ca.c:redori!R !~ji.~ oon~ 
•nltncles 5om non>e onns p&rn o the•outn publico 2 

Oo proprloa b:ala.nç.os que acomps.nlliio o rel!ltorio 
que f~' lioo pernntc a oompanlü~ Uo.ião e lndust::ia ao 
conente .ww p~cTiio qno. " cous"- I>.io só .é poa~!ru, 
como mesmo é facil p2:ra q complllihia, qtoc ~= cuvicb\ 
nlguma ~::s:ectotoll nca das mallioras obns do paiL a 
rcspcito de cstrnd&S de tcr.'ll. . 

Os b!!.l~n~os pnbllcsdos pelo hc~sdo dircc".z~ cuta 
Me:>p~n!nfi roo•tri<o-n~• qual é a Sl:!l ro::ilr.. }.. com:>sr.
.!).bia t<llll ti6o lltll'> -reociU. ·ac .r.nitoo CCilWS Õ.u CCIIWB 
cl~ :~iB a:;n~;alJ.n<;<~to,r=ita e:~~ (jtie "hsbüita perfeita• 
c~te a Íl~U'r o so;viço do !?•l!&tDCllta .do juro5 e =•·
tizllç~o~ da di<Es , rdativt.:xfanto .P!'<la~Zlll, ;cG:::l q11~ 
li:art. u.crd~ quo fõr l~S1'lmcnte <l.ispcnsnds .:o •~nlço 
d~ juro> c tll'llQtt;:.açãQ óa ;:ra:do dividn dQ Estr.d;!. · 

·E:n ccl!lprebc:~~o. Sr. pro;id~::tte, ·çue Ms credort!5 011 
eompn.nhi~ ~cia mn.ito ~nb VAl'ltJlj~-~s t. opçrsr.:ioro
PI)Ita quo di~ent:.tcc9; lUas nio ha ncuh~U1n. :a;;;iio1 
n~nhntns ics!.iça, em &~alheutP prato:cç.ão o:,;nttr. o 
ii:otsào, Q~o a ob~a ó do gr:rnC:o 1:1~il.id2dc ;n:blics., bas~ 
p5ra p~ova-lo a ptop•la r~~nda dn coropmbia. il;to ó. o 
~r'lfico que e a fnt. ;>C r. er:a cstrat>a. Mas, d€.!.ic qno · n 
mostta ~UQ ~ c~m;j~::~i3 tem re\lur;;os p:na !nz~t: CS!Io 
p•gsmcuto, 'DUO se scgae qno por ser de mni:; vo.ntr.g~m 
nos crctlur~s-rccfJbc:; d.~ ;:rowp!() do E~\cdo o pflg:\manto 
do !;ttRn div!da!., l"!ós ~e<.:~~os ,·out~ un.o _ha nl»ta ratziio 
:;em jns:J,,n. Comprd>t•ndo q~c um CO.n'!llctciJillte rroho, 
-hon~r.to, · btioso, ~~o o -hcurud.o à.ir-:c:ot"- da compttn.hin, .. 
p.:c!:t.t esta ~Ol\.:.~:i.o a. cu:tt!i qnnlquer : c<•.::Ufn:ch::ndo; 
l~to lho fr-4:: ~uit.t hOt!tG.; m'-!> B n.c~sn rOfdÇ!lt> nãc "ó 
sm.e~m~. 

CO~prcàcndo jjcáa-q::le ·o_·noz·so htDr3dl_l collc-g.!l: nno 
teu !lo ue!!hn.ro ~.e~ upulo em ~dir !m::tclhno.tc bvor, pot• 
qt.o diz, t: {ll;: com porf~i~a ~C!~d<'~ c d..iuht'iro foi g11st-3 
C!U DDla cur~ d~ utilid~QO -publíen, ~e-Jnhecici~ p•lo go• 
vctu('l, nutorioa<:L:tt: illr:tignd!l.._m"esr:::o por E'lla c pelo!. õtl'" 
\·c::ono::~ C!.~ Ltuo.~ pto;-i.ndG.s, -ru..:.s cst:u n.'Z~i3-a ü\~ F-7io fl'l!f· 
Sci-c'i~p!\rn--d~wn=~n..~Q..S...~'ã'' rnz.õos ·u" 
btic, <1c p1101d~nor <lo ho;:~~cio oii~ot-o~. :nno 'l"O ::.JÜQ po-
de!;,! 'U~u~~ scbro no~, porq_ue não tewos dc~et n~Dln::m 
de <l~m·et~r Goroelhanto p9gam:inro; D~o hM para o i!:ots· 
do Mllhn!lla obtig •çõ\o ue acudii s. ~tlil!clh~~ paga· 
rnen to pcl~ f6rtr;!f t:edida. . _ _ . · 

Or", Sr. prcsi~ootc, nestas cironfusta:J.ciss,n h~t:mdo 
cemmissi~o corxa. o ceu pr,.::e.car hnhiliton ~ c~mars; dos 
dep~Ndos· a ~ata~ ~m •s~elhi!.nt.l rimtería.1 .&ão vojo; 
01)11!~5~0 O'O.B -deuloro (\ ill~nfficl.~uois. ào pa~·ar de. OQ'm.
lllls~ilo uesto. n-~p;ocio; Dop!o:o, porque o ~cgocio da 
oompnnbia tlniüo e Jn~ostri~ nn~ iiuvin te= a• fciç\:98 
!!o pa~ta; (ll":J. negoal~ de~n;;c, limi'<}, q!'o p!ldi& ,e 
devia ser vo\ai!o Mlll rc~tar !!. lllenor !i":l~peJ.ta no w;pt· 
rito ptibÜQ() da q~~ f~&2C duvido t>Ó pBfroDRtO C QO !a. ver, 
o ll~o ~ju•tiç.:. a !l. ~~tidll:l~ &imp!o.msiltll. 

Nlio me ~ pc•ail'ol, ~~- ;>N•ido!ltD1 í"'!r e$tn~ rnzt:c,, 
doi:tu d~ votar [)ol<> ~~i>;m:ntn do a<1d1tho. 

·r.rno a;11da b.n umG ~lltr" ra:ilio pela qn:U eoritinú~ -~ 
vo;o.r CC1ltl'a a c.o4.hlG pltlpç.shr. ftt!la commiss:io, ra:::íio 
q_o.o tnol~•a:nmb~m s v~tar polo;udiaroento. Níiooonho~o 
vn.nt~gom pobUz!< da dasnpr~ptiuçiio <h os:rudn, niio ha 
~antagom )la"a. n corop~uhia, e · nindn mt:ito meaos· bil 
ps.rno publico, o qt!.~r p11rn o provinc;s do Rio ..!9 J!IIUlitn 
~nnr p&rs ~ provincin elo llllnns. Eu ententio que ss.ori· 
itcüo oe interesses dost~s provbciaa 03 ho.o.ra<\os deji>n·· 

.. t~d.os •. qutL:vo.t>lll.!'.~l'l. .. llo.~ª~r.o_pri.~.l'>lo •... __ __ -·· -·-----
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SESSlO EM 2B DE AGOSTO DE {862. 

· Sabemos o quo . ~ .a aclministraçi;o elas estr~Wis do . f 
goveTtlo uo nosso paiz; ( apoiad.,..) ; oa'b<llllo& que, se tos~o 

· ·!le~esurlo mllie pto~aa, a o5mdl ds oomp~nbia Uni;i.o 
· e lDdamx~ · nes~.e~~ .dous anno~ <ie iuvOI'IIo, da ehu~aa 

· ·tomncÜ\es e a~ut&dt>e, seria uma pron do qao sa t.o.!M · 
119 ent\'SdM so arrainão. é porqu~ são de golem~ ; a :lni:!S. 
esttadn. ne!lt@! dons ultimo.: annoa 'las &e COIU~~vc;u 
boa !oi a da comp~nbi<>. Ulliito ê IadttCtri:l, parqu9 ui o. 
ors: do gover:ID. 

Orn, noatn3 cirenmotnnciM, n6s CJ.UP tomo• nmnes~~naa . 
couoena-l&NI;llhm:~eute pornrn"' comp:l.obis pnrtiClllat, 
prestap:;.os algum s~niço ~o publico dcssprop:i5nao e~~~a 
estrad!!.,c~nt:eglllloG-·: :>~ de&m:~<:olo doa nosso5 M:moeis 
:Fe!izardoo? Fszemos s lguo !et"Viço ao p11blioo ~m ill to! 
Não o compr~bendo. S:. presi.dent'.ll Certa!ll'enta '1"C nl>O 
h!l de sere~~ o:nc11 ~ot;, qMnrea estn:.ds quc te:n oi<! o tio 
bem eono~r:a:is ha de s6r en~gue :\ s dmiDistt"'C,:iio <i.:o 
Sr. Manoei li'&inrlo, qcq IIO!'~tc paiz é ,. llo,-~ ser o mi
z:i•tro l'rçp:;•t..rio -das obrs• public:>S. 

Por tollo<l e&t!!.5 Jno=;vo• nii.o mo G FD!&iYcl uci:s:nr d~ 
'I'Otlu: p~lo alilaii\ec>to. E' n•goci~ es~ . Qll(l )l<c~sn. de 
=e; n~o,nocla70j",""bsclut.al!len~ ,nada que j~~iq:.o 
c~ta Wtl!.çiic, eorn e:s.ome tão enpcrlicilll o i!l:;pc<Ieit<. 
como o dll hop.x~dJ\ ~mtDissao. 

Eu ll3.J iiCclllpanharci s.l~ss. dll4 ob~enac&s fai
ta\ pelos honradOs mo:nb-rc'; pe~ei 1111lSIIlo liO<m~ 110 
m!!U honrAdo acújt~, dcp,.t.-do pola Bab.ia, po.r<1 'dl%ct
là6 'luo niio cio·'c infioir J<a n<>>OO vo:o a resptito <ia 
compc:iliia União c ludu•tri~ gra:.de p~lla d~>B co~i:!e
r:acõe• qno f~z o llon.-ado dc»t:~dc.. 
· De tcdo q~umtt- é relo.tivo â ~uestiio de eap!tl>cs qt:e 
não t~;u ~ra:~t.ia de jt~JO, quo.lqu~ qne seja a II06!a 
opillião sobrn fi bo;. ou m§.·na.t:l..-w.s. à.o o eu o:nprego, :~!:o .. 
t rmos: cie to:niU' oonh.ri~'IO. A eorcpnnhi" ti utUa !!0-
ci~-.!o p:u:tku!a~ indoetd a!.; t em. gl>rb~;,. dl' j'tl:o elo 
p!r~ ·do .m ~pitab uiio do todo: on, ll!ÍO tomes oli
~ito de i:lugv .a a c:>~npllnhis ga•~u gran.:ie sclllilla 
c~m ceta~Oe.•, porquo este capital cão t..-m gl\r&:lt;.o, de 
juro; ll.ilO dG>~ uto iuJlai~ ~ apr~ÍIIÇDO quo fll);omOS 
da ll!tl'adl. 

En :liío njo, s:. rro•icliute, qua a t e!plli.to d ll9 obu,s 
dl:. estrada 11Cllhl11lla dao ob~r.ç&s feitas pslo hon • 
nao :iepn~o ~~· ptoced~- A es~cb t cll1-6e dito 
atá que -1 d~ :nmt!> lnx'>, é petfe:a da mal, , S11ppo:.ho 
que c. la ao~u•aç~o 6. Ulll olollio. ~ · · · · · · . · · 

O S11.. Cllllu F1;umu:n~:~Apoiaclu, 

. C' S.. ?J.o.r.n-n10 C••P~I: -Lm:o ~ 'OOjO om parte 
ncnhutna da t5~rada. F~·~c · .JJ.AS pon\e& : ma.~ o quo 
"Vnjo r.~~ ... pontct é qne silo •le' ferro, do um" C?tls~o. 
Çiio c\ndll ~j;.:) 'fi•tB Olltrf>. n O>; ob:nQ de tO:<" ni'iO ··~; &O 
~o, porquo u!io eaton habilitado a dat nma opin!ao 
:c.oen. ma\el'ia, mn.s J:Do p'lTOC1l ç_nc nlio elo ..... 

O Sll. Clr.IIU F1omuamo:-Apoi.ao; o oo hçuvo 
luso, é 1:1n lu."to bom. · 

Bó lu~ro, e niio 1GUhiio alJ:II!ll projiÚl!Ó com O eatadO 
düh ; nli:l ha raUí~ par11 Ilâo ~o elljeitarem i !Ila!illll. 
CODdição à.o E st::ldo, qua aliAs pc;lSO qn~ obtat5. eom · 
~11ldade feuao gene~ H2oa..-atmento Mm a C®~pa~ 
nllia i! CO!IlllCllS <m:cbns, atte:ntü: A ut.ili<U:cie illooilecs-
t.wel <k. .. ~ · · 

])e aeoSr:io, dlgo, eoci. 0!1 honra~os m81lll-ro3 ncsto 
pento, uiio cni<!Ddo tcà.a.vl11 '!11& n.1Ja "e dor5 !>~:oer ; · 
mt~U:<lo q~ ae pOae e se dove f.,.""' :!lgum a con~ ; qne 
é ~·e,ciil.l, p~lo menos, Cj1lG :.elcga1ill(loquooSr.Hanoel · 
Felu:atdo fez ai!lltiiU'ia c iJl~g11liue::~ta. N5o ·~jo y::.zi!o 
pen q11e nós ~&i:n .is m.MG lll~gl\s b~~ate'!mes ~>lgul!l.!le 

.. =tens~ c!c :Q~Wa do réls ll9 s;a-rs:1:le• de juros n qne 
· se obngátiio r.s prevmdMdo Rio ch J anCÜ'o o de Min•.• ; 
. !!&o la ruz:;c p&n <~,-.:e ·o go-r.:m!:~ -gera.l rm:tmoia ll ~ti; 

gunurtia do jll.tos. · · 
· E:c~o!anto tn.1o ieeo p;o h:: ;>sla c eai.W da ho.urn<!a 
C<lllll1liosiio, _quo j á. !oi ~pp:o•~h;o.n 2• àis-."1J,;iio, o 8ega
r&14e:lte l:U aer :ce:tn s·, pctquo :1 c=ar2 nii:o tem 

. ~o1~t~cio gi~ncio empenho no>:.O asnmpto de ~sl:lr a 
<LlJlha!ro pnbh~o. . . 

l~.;;stas circ=stnnclas, Sr. p!~ia~nte , npih, nli~pclii!O 
~=om.~:l.~oto aorc<;.uerltnMtocaluli>:ne:ctooifar~
C.Qpelo hourado depu~~do f'cla Sahi!l,e'Dlbo:n l:t!" pezo a., 
ca.IIS&:' .olgum t •anatll'l'llo· ;, cgm~ronbit. Uaiilo a Iaw
hia. 50 esta COl:lp~U~hia sofrrc~ :!<><>1"1\algamlt:ln!t<>m o, 
c!tS!:!j"Ni;omcnagquedftqo.irB!:Úi<,pa~A C1lll~ para todas 
ru ~ntra• eJ:Dpruu da mr!mla ll!ltnr=, p~r-. b:ias 
oque:U.S qçe tt~cr= no;oo:\)tl a~ta otd.el::l rttan!.O o' 
c;)rpo legilllntil·o, um~ lição util, p~ n~o ao c:nbu-. 
e~ em n;u ~anda• de~ or-;::m.o:l~; 

lJII'n I'CI5oiuçiío ~!'ccia.l :relntlnc:mte' ~l!1l/llnhlll 
Uciiio e mdusm:~ w teTi1\ m!!i1 diP.io:úd6à.e Bmps.ot:ll: 
ê o 'l"O tem tido· eotG ndcl.itivo aoo:-~l!>e5to. ~ mí~ 
:nhc opi.:li~o .iissD-a c:uoi; <lo :una ~a co meu c>ollos~ & 
ami~o • .Weotot dft · com~ia; uma '1'o!loluçii.o apBci.lll 
~•maio faciiià&do, porlllÍ~tirla lll~l .:u:ama, farii oom 
que ~e \'oi.r.ctiO qualq_uar qu~~ia ~m m!:i& iliguidado 
d!!~>la 1:11•~, mnl' pro-vci.M "OSn 11 Ea~do, e credito 
pan "OOI::I!'ilt:.bi&. • . 

Voto pilo .adiiUII~t.o proposto. 
Ningl!= mnla ped.i:>do"' pu.la"a, e indo pl'OMder-so 

á 'I'Ota~, rOCOilhe.."'-ac n1io h"ver caaa, pelo q~~o o :)r. 
pte:.idwte declara en=sda Q diso:u<üo ao "dia~ to. 

Dacl11 a o!iem do c!is,"1ovantá·~ Q · seasüo ~ qa.&tro 
h= datlõl'd~ . · 

·O S:o..l\i.ln'!'o«:ro C.u1po':- Do abndono do penes Ao :ncio-dia, J~itl\ a chanl~r.a, 1\chú?·SO :;re~B:J.ttli o~r 
da Pa:ahyba doSIIl a rompsnb.ia niio ~a matoreulllll• St-~~. ~l>!conél~ d~ Call1aragibe, Pereira I'illto, Ywira 4& . 
Foi minha opicilto (jU~ a dirccç:<..o dn cstradn f~i mu.. Silv~, Cnlt~:~~:IIJ, Fctteinl d~ Velg11, Mlil'tim F=2.1!~o. 
" lldli COII4>WU<lJ::~ll~ não ho':l>O 0 c:tli1Tlf) nccst- VíUell1l Tava~, lirêta~, J.l\I~.inreirc , Canha Fi,;:uei~ 
ntio p~rn ose:~ mudnnçs.~ói1nlp1:!i.ftu-;;:<!tthttr-...._,~~rcdo, hlello fu~>~. J noç_ueil:n, 'l'<!is eira Junior, P!lull\ 
pro~inci" do Rio de Ja':loir.:~, e q':lc niio oe ·ao~ia "l>nn· ~SOOQ--;l>êl~gõ'Silv~~r~ 
d O!l-'\l'"Utnn 'liUn i111portnnt.o, n oual de•ia. a e$t!ad" a.l:u· Durt&, Slllathial, F~rrei~ La(;O, Luiz ÜRI'lO$, S!lyiío 
ve<ll&l'. M~• o gov~ruo da p;ovinoia do Rio de .fiUloi~ Lobll\o, · co;y~~ cio O:i.-ira, S1qusim Me::1d.cs, C011l1t 

· . ro foi qllem ~tltorisou (><;aS mnda.:~ç~, ccntrn a tem\ Pinto, Bcori'!UO~ . Gnt~a~ino, Couto, Polt=hos, ü cbGs 
e:-.:pnssa dr: lei; coroaçca. .isto 118 ·admini~tr:tç::o· do Ca~clCJ.nti, C:..z Mschado,.Fi!llho, Peoh:cira, Riooír~ d~: 
llcado eonaelbeiro B~?bos:~ •. ç,. conti:!no~ d.e):)om na Lu~, Lamog~, Pinto c!.e Campos, Fons~~ Vi3Imlt, Lima 
administrsçlio de EEilS e :icce~);Qre>. N:\o \·e~do à.Jr~gem e ~il\'fl, :r;, z~rr.l ('av ... 1can:i, Carri<o, Sllv~ira d" Mc:t~. 

· .. cl.o u.llrontar a. opinBo a .. prc,.incia 0 cl.a 11, •etDbMa. ~ro- Carv.Ullo · Reie,.:r'ern:maas dP. Ct~ab,., ~. Otlorü. Zll~ 
\'inoi,l, que p:u cois:t. cancl.smnor oosa m11.t• uça, 0 gov~rno · C~tia., Nobill&,· Carneiro. da Ca.nba. Bat"Collo3, P~n-
to<h.Till asutodsou : n cctnpauhinllenh~ r!!lpon..~~ lino de Sou.u , Dicg~.Velho, M~UoRtgc, P~~oin da 
bilid..d~ taDl lileto. S!lva , Pa~s de M.:o.olonça , J . c!~ AJB!lMr, Raposo d.J. 
· A5ai!ii0Sr. preoldonte, comqnauto nio ~~tojc. du no• Cs:neta. ' Son•a 'Mood"", BlllJ.dci:a cie M~Uu, :Senj"""in 
r.Ordo '?"lll ~• honrad~e deputados quo te!ll imp10g:: ~.do o Fcli:< dn Cunh". 

· lt l!leàlda aos s~oe lll~th·o~ , c.qton de ao~u:~o oom o~ F.J.lii.o c.~m pn:ti~ipnçiio o~ Sr~. G.>mn CerquC:rn . 
hc!l:ac!O! 111:mb:os el!l m!li& d~ um pcnt~ , por ~x~mp!J, .:lnào db ~:,op,ndy , L~itilo d~ Cnnb.3 , .àng,l<~ ào 
guando prnsl!o qt:u ~o :Uill !l po~id~tl .c~~esslvn' ni•to. A1a~~~:.l e 1". Octs 'ri.ar.o. · 
estamos do ptrlolto IIQCQ:d~; nilo I!Cho ll~OCiS R'tl!l cs~n 0 Sr... Pzl';m>J::IU: daoll\t:O niio · h~ v o! EC3oao ~t ! :Ut-a 
OO:'Illnn.... <lc numaro 1~\. . . 

(!la ~tn clPWII .) . · 
Nüo O!tC<I longo desta .opillÚ<o; ó ~ma . wra.:&"qa& 

n.«o IJ,Il r~~Uo p11r~ q110 c~ «adoto, QQ co!Dpanhir. tenltiôo 
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~lltiiDE.'fCrA. )10 !ll. 'l'liCO~Dl DJ' C.ui:A UGIM~. 

Ao moio7din, fClta .~ chamada, nchiío-se prtslltlks ~s 
Sr~. vi•c.:ndo cio Ca:naraJ::ibo, PE;eirn Pin~c, Ga!XI~ Ce~
Gnoinl, Yi-.it4 da Silw, C•1~~8IW, Ssl&thlel, PArlllll:os, 
Í"Clli•Co& ViMna, Ribeiro da L::z, MII.Doo Fe>::><Lndes, 
C:nu Macll.Jldo, Fcr."eira da "VGlll!&, J. Msdureira, :M~llo 
Franc<), Sil"Vcira lls Mott!>, F;alho, U ohôa Uavalcnnti, 
Fcrrcir:o La,ge, Vi=i!ltO, Td~eira JtUlior, Lt:.iz C!l%1~, 
Ne'bjas,~rg\a <io !J!!.~edo,Snyiío Lobnto, Cunh~ Figu~i· • 
rcdo, ~sr'boso'l da C=h:t, Si~eita 1\[<!!l.d<:S, B~nrlqn~, 
:BIUlc!eU'a de Mello, Zncarlt19, Le!!.nOto &=a., oariio c.~ 
M~~. P~ula Fcn,ec~, Lamcgo, Pcrcirn d~ Silve, Tibi! .. 
rio, .fnos de Mwdo:Jçn, Lin:s DMt!~, Li\ll~ o Silv,, 
Cunciro ele 71Iftlldoilçs, Fou5to, Gaspnrino, Rapcso 
d!l C amara, Cor.õa C: c Qli.-sira,Piilto C. o Csrnp'l.!I,Fiel de 
Cu~n!b.o, ~c:!ulirll, So;:::~ M:mdes, Bello, Be-~ Ca
'll!.lCAD~, Mello R~go, C. Ottcni, Cnrr&o, :Figueira õ.e 
Mello, B~!<!<!lio~. Silni~ L11bo, Rodrigo ·Silva, Ama':ll 
cll S!lv~tr~, Cru:ndro d!\ Cmilia, Diogo V c;ho a Leoss, 

?:_itiio com p~rtki?ll\'.:i.O "" Srs. tonil~ ô.~ Bllcpe!ldy, 
L!~t.:l~ dõ!> Cnnh:s .• Angelo do Am~r.::l c F. Oct-&vian~-

0 s~. PnE~D!:.I'TE ià~Cllra tio l.:~;cr Sll!SiiO ~: (l:l!4 
<!e ::>~mtro legal, c qnc so vai oiliciar IW gowno Fllril 
ubcx-S.:l o dia, hora e lugar (,:ll o no S. ;11. o Impcr~~dor 
$t dignar:!. receber a dcputi~o <iêl\ll =r.ra qac ~em 
à e nqt.c~~t n dc<i~çi:o à o <iia, hom e lugll!' J'!'.rR n 
s~l!~~ imnOOal.:!e ecCen"'a!lleuto O.!!-·tlr~Qt~ se!&ao àa 
:;u~acmb!é:i: ger~l ; e ~:omel,; p:..rn ro di\.Q Õ."F-lt:t~lio os 51'S. 
Per~m Fill~o,. Nnnt• Ga:Jçal,~, Carv6lho R-.ls, \-1::-i.s.
w, l'::r".n;;g;ú, S;J= Mu.deõ, BIUldei:" ç;io Mello, :as.~ 
po~ dn Cnn...:n, · Çs;:;13ir;, dB Cll.nha, Emriqui!S, EP>l
=cn1.u, TJchõ~ Cavslcnntí, VilliJ& Ta'I'I.U3, Paes cl.G 
lllendoo;•. B&lj~m~, ~·iel· <lo C&n!i.lhot... Pinto Lilna; 
Pedro Moniz, P&aln Pranco, Ecr.inolll !~~igo Silva, 
Juuqucirn, 'rcixalra J®ior o Fomeca Vi=~t. 

.\o 111~-d..i.~, !cita a ohll.t.l&d~. sea:i.o-~~ p=t~~ 05 
. Sra. vioco11d~ d.e <.:aii'Ct~gibe , Pc~ira Pillto, Gowa 
Cllr·ll!cira , Vieira ct; Silvn,··colo:tnn•, VU!eln T~vnr._, 
SAlt>tbia1, Couto, Jnt:qn~ .... l!~neira rl~ Vcig~, ;.;,o. 
ja~in, ·Pa:ronbo@, l..imo Dnar~e, F~::I$O~Il·V~ouDa, Cxn~ 
Machsilo, G..~pnrl:~o, Bollo, C. o:toni, Bw.= Caval
c!onti, Mollo F=-»;Carlos di: Lu~, C.:mu!l Fignei.roao, 
ÇtUrüo, Tr:n:a.t\."'5 Bast~31 .t~':ll~go, J. M&dtn'eit"a, Cor .. 
xe~ de Olivei.rs, F. Oc~avi~o, L1:iz Catlcg, Banileirfl. 
.:eMeUo, B>t!lo;a dn Ctllll!~, Uc.hô.:. Cay&Jc.anti, Ra;ma 
ds.Cil!l:ll<."!!., L!;auàr<> B~zerru, Sergio i!e Ma~do, 1!'111'
zel:~ La.g~, Br~~s, Rii:>e[ro ãa Luz, Co~11t, Za~a.ri::.r;, 
Silveira da Me:<a., Telxeir11. J;m!or, ~sriio do l\T>~.ui, 
l'i.Jito ele CJU:l:!PC~ , Diogo Yclho, Çqr~oira do M~ 

-- <!onç-.a;-Bsyi<o Lob~to , Ncoii\B, ~igncira de Mello, 
LiJ;J~ o Silva, Costa Pinto, Ps~ei:a d11 Silva, BIU'collo•, 
Fi~l da Conalho, OttOP! , Pcdiolru, Csr11(liro da Cu · 
l!.bn, L~a, l<Iello Rego e 1-'islho. · 

F<lltik> ec~n pn~tioipnçüo o~ Sra. conde do Baepcnd.-, 
V:it:.m da Cunha o Angclo <lo À.lLarcl. • 

O Sll· PaJ:SLD&!'HE dccltll"a nlio b.nví.'r" ses~rro por fnlta 
de nlUXI.Iltlllcgai. • 

POESlllEXC.U, l)() SRto '\"JSCO~PI: Dl: CAMJ.II.A.Cl DF.. 

. .Ao wei('·ain, feit~ !l cb3mn<lg, ncl::i.o-t~ pr~sentc; o·s 
Sra. ~isoonrlo do Camstag\t>e, Pereit~ Pinto, G3m' c,,:. 
qu~irn, Vidra de. Silva, Gal9;:~M, Sn\ll.\h\~"i., r·~rr~'rn 
ct.!. V~ign.~ Bcll), Sil\"~.:r[\ L" b::·: N~~,~~~. ht.~:i~ d;;· M -~--;:.~·;, 
.Cui!t-n. Si~tt~ir!lj,<J, -Pilul~ .E\_l DFO;~?., s;l--' it!O c~~,·~l".~a:l·j· 
Br~:!1~ .. L!\m<'f.';"~· Otton!; [ld16~! C:.-.Y~~c.:mti:" Cr~ H:.~ 

chsdo, Pennagttf., Lni~ Carlos, Fignoltso. d~ Mello, 
Bsndlli!n do i>!cllo, Mello FrouwJ, Co.rco. do Oliveira, 
'l'crre5·Ho:ccm, R"'poeo da Canuaa, Amaro cia Silvdre, 
Arnnjo LiDlB, PRrnnhru~. B~rcellos, Bodrig~ Silva, Tci· 
:>:Gil'll Junior, Sergio de Macedo, Pedreir~, .E'nc~ d~ Meu
donçs, Pereira. da Sitia, Fiel de Cann!ho, F, . Octa• 
viano, Ferreiro Lage, Lima Dnnrt~, Z&CllriP.s, Cesl'.l', 
I'ereua Fi&n~o. Sou::a M~D<l.es, BrSlldão, Henriqnes, 
Pauliilo de So.ua, Cll!nciro da Cunha, Sorxs Co..-rnairo 
e Lenudro Bar.erra. 

.Fal~fio com par.iQip~ç5o o a Srs. conde d~ :Bscpana..-, 
Loitüo da. C!Ulllll c Angelo do Amsra1. • 

O Sa. PllE$!J)E"u: <1sci<U<!I·!I~O hnve:: te€<iio FO~:fal:n · 
de n·umoro icgel. 

Ao mtio-dia, feitl. n ch~mnds,r;~hüo-se prcsontes os 
S:s~ ~..!~:.de de. C!l.ID~~gibc, Porci:P:~ Pin~o,. G11.!Dn C c~· 
qndrn .. Vieira às. S!l":I1 Csl!tZsns ~ S~:\t~kt Vill!:-lS. 
Ts.~.Arcs, -:Fon~c~!t. Vi:lnnn, ~~~_.rtiru Fr='-nde.t:o Jnn·::nJ.I;!i
:r~, Pm:l'" Fon<co~, Fo:-rdro do. Yci~t~, ConÍ~. ~r.inGel 
F~na..ndc!'=, J4 i':nêlur-:irn~ Cndo3 ~R "".Lt:.z,- L~1iz. Csr!cs,. 
Sill'ci!'n c!::"~ Mottn ~ T~~, I..~mego_r baio de M.aui~ 
~··p~rl.Ilo, ~\7b;ns, Fc::nlr<l Lr;.gc~ r~bôa ·C~T&!=tt, 
\;llnha FJ;r.t<:rcdo, C~:-TI!lho R~!~<, ll:.rbc1a. d!õ CL>.:l:..o, 
I:aulino Cc S~üza, Sihs.Nm:e:;, S~'V5v LJba~o, Paes· àc 
Mcr.donçs, Tib~r:11, Pl'P:'ir" d,. S:J\;:, 1'cixeir:t Jmtior, 
Fid do .Cnrvullio. C. Ott;,ni,. Barcellos, Fi alho, Pllr3-
J!s;p~. _f2:to.lli, Auujo j,im!', H<!!riC."~•, Flemy, !.'~
QJ'C~, J: C.!'~ltR. .Fr::nc.:", .M~lJo Rega c TQ.~a.tea D:~etcl. 

:F:lltil.O com p~ticip~~>f:L\1 cs Srs. conde de BaeJl(lll.•h·, 
Lci.t.Ro G.a Cl!liliu, .ànge~o do A=llle Mello Ftll.lloo: 

O ~"'· !"&E&li>:S'T" •l~clara 11ão ha,·cr ~c~~i<o p~r blta. 
d~ 111J.moro !egt~l. . 

O Sa. 1" St:cnno~,nt o lê 11m officio ao ml!llsterio clu 
~mr-~rio, ccmmn~~nn<!.o quo S. !1!. o I'::l!:omdc! &e diK
c.o.r(,_rc;:abe~ hojo, :i. llll!<l h:rt:>. .:~ t.-u:rl~, no r.n~ da 
c:d.a~, o .a~~ut~~ilo. q'IJ_:Q !lO..:_ -~a~~t a.c;;,ta..catnnrr. tt~xn do 
•ab~r o du:., horn c Jug~r do ~tleerrm:r!(::!.to ·<la ~·om
blc~ gm-~ll~g1'1111h~.-btcir!l:l:l., 

O s .... Pn.Eill'El<n: c()nvõil.~ s d.cpnt>l>i.v ~C·l'!l~aà!< pll:'a 
o m=o fim :o. cun:..[>rir :. "'u' milll:~ 1\ hera ·~csign~dn. 

Sv~lUll,:to.- Ei~pt·di.tnr~.- Prtt!.••çi!v do ~!;,.;p!"i::a;-io ao 
tiLeatro a. s. r.a.ra <k .!lC4nlar11.- N,\<Cfl"r.ac ~ t•a· 
'P'·" nc IH() a e S. Fr,";n.e::co.-!'!:l"ê:v ~-= 1). M~ C. L. tl4 
Itc.dnl --!.ltl~;:l.., . ..... _ mt~f~.. Oú.i:dm 

f\.--Jt:Z~Hiu:;·~ JCpíifQdÔs do "rçar.t,~ío. R~)UfJ'Í .. 
mcr;,v. E~ccrrar.itt~'"· 

Ao lileio·ilia,!citll g ohau!IJid.a, c "chnnd:a-~c .prcse!ltcs 
ce Srs. \'isc~nde d~ Cemera~bo, Fereirn Pi.ato, G~= 
CarG.-..~ira, Vicirr. õa Silvn, G,.!sznns, Yilld!\ Ta;~ro~, 
LsmE:,go, Fo·n·,·ci<'~ 'Yimms, LuL:. Cndos, Fc=uclrn r1tí. 
Veig11, Sá1~tbi~l. l..iu;!l. Dn~r:c, Parauoo:o:~, S~làanhr. 
Mt.rinho; Cruz .Mnch&dc, Brma~, Br~nõ.ilo, :p..,.anbos, 
J~Eé Bc:.:.H&cio, lmu:.dxo Be=eTr~, Cm·11~ixo à.a Cn.:~lm, 
Pcdt~itP. 1 !\{~tiro Friluci::!:'J1 CoutoJ Mnuccl·Femandcs, 
P~~oul& Fans~c~, llcllo, lienriqne~, T.;t~~irn J~~nior, 
s~·~í!:iO do rúnc~dc, "l.'lnll..."'ló Bastos, l'creira da Silv~, 
C9rl'·s <!n Lu~. Arsnjo Li:!)~. Tibcrio, Fiel de Ganalho, 
Mello R~g~, Corrêa du Oliv~il'a, Cttnhn Figueiredo, 
u cht5_a e e.vrJc~nti. G.!l~~~llO_I_Co11t!! Pinto, J. Mg[iaroiraJ 
Nebiss, Ro3;'iç;o Silr•, Eo~bo•n dll Cnnb~. Ferr~ira Lflg~. 
Ribairo d~ L"", L::oan,. l3é>j~roln, . Soyõio bhn:o, 
SilvC'irn dq "ttlottJ\. DiN·;o Yc1ho~ Sotlo:.n 'Me:Jfl('o~- R;:pc:~o 

~:~~;~h~t~~-:~~1t~~~~\-~~~;;:~~~!~:J;~;\~~~\:;.q~~i~~~tN~:~~~: 
:Po.cl~ ~:Q t1r ::.o\0~~:, Tç:~r~:~HoJn~~=, l~!:;pi!JOi.:"': 'Si'{t.dt1\ 
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Mendes, Bandeira de Mello, Ottoni, Figueira de Mello, 
.F•msto, J . de Alencar, Amnw da Silveira, Barcellos e 
Epaminondas, abre- se a ae~~üo. 

Comparecem {lepoia os Srs. Paes lli!.rreto, Viriato, 
P!nto de Campos; C. Ottoni, C, · Madnreira e Pinto 
Llina. · 

Faltão com participação os Sra. conde de Bl\ep~ndy, 
J-eitão da Cunha e Angelo do Amaral. 

Lêm-se o approvão-se -as actas das antecedentes. 
O Sn. 1 o SEcRBTA.iUO dá conta do seguinte 

EXl'EDIEIITE, 

Um officio do ministorío do impei'io, devolvenllo o re• 
qm•rimcnto informado em que a directoria da extincta 
el'lpreza lyrica pe(lc r-o poder leglsl11tivo que lhe concei!a 
u ma i uàemnisação pelos prejuízos que teve sem culpa 
11un..-A quem fez e requiaição. 

Outro do mesmo ministerio, enviando as informações 
f.csrc:~ da ore ação dn patochie do Divino Espirilo-San • 
to, tendo por séi!e:; igreja ds Mataporcos desta côrte.-
A quem fez a requi~ição. · 

Outro do moamo ministerio, communionudo que jâ se 
expedira ordem á pYcsideuoia da provinoia de ::;. Pedro 
do Rio-Grande do Sul ps.ra que dê cumprimento ás deli· 
b~raçõ5s tomv.das por ento, camara ácerca da eleição pri
Diarla ds perochia de Santo Antonio das Lavras, que 
t eve lugar no dia 13 de Outubro do anno proximo pas
sado.-Inteirada. 

Outro do mesmo minis,etio, remettenc1o a copia au·· 
thentica das actas do collegio eleitor& I de Guarapuava na 
eleição de um deputado que teve lugar na província do 
Paraná, para ·presnohimento d11 vaga que se deu, em 
r azão de ter aceitado o cargo de ministro e secretario de 
estado dcs negocies ·do imperio o conselheiro Zacarias 
·de Góes e Vasconcellos.-A' commiesão de poderes. 

Outro do mesmo ministerio, devolvendo os requeri
li1entos em que Remigio de Sena Pereira e a Sociedade 
Drnmatioa Nacional solicitão o auxilio d~ 2:0001 men
saes em favor de suaa emprezas.- A quem fez a requi
siçiío. 

Outro do mesmo ministerio, derolvendo a represen
tação em que diversos moradores do sitio denominado 
Raalengo, do município desta côrte, pedem a creação de 
uma freguczia, e b<m assim outra em que os habitantes 
da pnrochia de Iraji reclamão contra semelhante crea
ção feita com territodo desmembrado daquella fregne· 
zia.- A qU€m fez a requiaição. 

Ouh·o do 1' seorotal' io do senado, participando que o 
mesmo r;enado adoptou e vai dirigir á sancção imperial 
cs seguintes decretos : I' e 2' , abrindo creditoa supple· 
l 'lenta;·os no exercio!o d0l8Gl r. 1862 de 375:0001l para 
o ministerio da guerra, e de 637:073R455 para o da fa
z·Jnda; e go, fixHndo a despeza e ()Içando a receita geral 
<lo Imperlo para o cxeroicio de 1863 a l86L-Jnteirada. 

Outro do mesmo secretario, vr.rtícipando qne p~:r offi· 
d o do miniilterlo do imperio constou ao senado que 
S. M. o Imperador conEente na resolução antorisando 
ao governo para mandar pneser ~rta da natnralisação 
(ie cidadão brazileiro aos ev.bditos portuguazes Joaquim 
c'.a Motta Bastos e out~os. -Inteirada. 

Outro do mesmo secretario, participando q<:1e por offi
do do miniaterio da fazenda constou no senl'do que 
S. M. o Imperador consente na resolução autorisando o 
governo para approv:w o accôrdo ajustado. pelo ~anco 
do Brazil com os outros dous banocs de 01rculaçao da 
côrte. -Inteirada. 

Outro do mesmo secretario, participando quo o se· 
r,aao adaptou e vai dirigi~ â 1,ancçã~. imperial ,as res?
luções approvwdo us p6llsoes COJO!Oedtus5 .''• D. Engrsma 
ülvcs Pereira Titnu, a D. Mananna R10a!da de Me
n~z~s D11ltro e Castro, e ao 3' eHcripturario aposentado 
<1n ~lf r, n~egr: d~ côrte Luiz Gonzaga de Andrr.àe e Al

. y_,~i :?. Q.a~--·nlt.:2rta !) a. 

f.iPi~·~1~:~d\~~~'~tj:í::1~,~~ni~~E:~i~~t,~ ;~:~,:~:i~~~o~~; 

xaudo o ordenado ao carcereiro aposentado da cadêa da 
villa do Pilar, provincia·aa Parahyba, Manoel Antonio 
Bastos Ratcliff.-Iuteirada. 

Outro do 1 o secretario da. assembléa legislativa pro
vincial de Minas-Geraes, cobrindo uma representação 
em que a mesma pede a alteração das divisas daquella 
provinci!l com a comarca de Paraoatú, na do Goyaz.
A' commissão do estatiatica. 

PII.ETEIIÇÃO DO EMPiiEZAlliO DO THEATilO DE S, PEDRO 
DE ALCAIITARAo 

U-se, e fica adiado per pedir a palavra o Sr. Gas. 
ps.rino, o seguinte parecer : 

c O emprezario do theatro de S. Pedro de Aloantara 
represGnta p?dindo a adopção de uma medida que cor· 
rij ;: o erro que eacapou no art. 2' ~ 48 da lei n. 1,040 
de 14 de Setembro de 1859, e que foi reproduzido no 
art . 2' ~ ,;2 da lei n. 1,114 de 27 de Setembro de 1860. 

c A ~· commiasão de orçamento, procedendo aos exa
mes para verificar a verdade desae, asserção, reconheceu 
que a lei n. 979 de 15 de Setembro de 1858 concedeu 
iquelle emprezario a prestação de 4:0008 mensaea, paga 
pelo thesouro, por um prazo que deve findar em 15 de 
Satembro de 1865, sendo os cofres publicas indemnisa
dos mediante a extracção de loterias ; entretanto a lei 
de orçamento n-:- 1,040 de 14 de Setembro de 1859 só 
consignou 41:000fl para pagamento de tal prestação no 
exercício de 1859 a 1860, o que não impedio que o tha· 
souro pagasse integralmente os 4:000S mensaes até ao 
fim desse anno financeiro. 

c Mas mandando a lei n. 1,041 que no exeroioio de 
1860 a 1861 vigorasse o mesmo orçamento anterior,recu
sou o thesouro pagar as prestações dos ultimes dons me
zes de3se anuo financeiro, allegando insufficienoia de 
credito. 

c No fim. do anno financeiro de 1861 a 1862 reprodu
zio-se o mesmo facto e pela mesma cansa, de maneira 
que o emprezario ainda não recebeu as prestaç1ies dõs 
quatro mezes de Maio e Junho de 1861 a 1862, porque o 
governo, em despacho do Exm. ministro do imperio, 
deoidio que -recorresse ao poder legislativo para que 
emendasse c erro de que o emprezario com razlto se quei
li:P.vs.. 

c A com missão não póde deixar de convencer-se de 
que com effeito foi um erro, porque o mesmo ~ 48 da lei 
n.l,040, ao passo que Eó consignou 41:0008 para no 
anno fimraaeiro de 1860 a 1861 pagat-se as prestações 
do empre.zario, accresoentou:- na {órma da lei n. 979, 
que é justamente a que marcou a prestação mensal de 
4:000fl ou 48:000$ annuaes. Ora, isto prova mui clara
mente que não se teve em vistfl reduzir o auxilio dado 
por ·aquella lei no emprezario. 

c Uumpra ainda ponderar que o reclamante juntou 
certidões do th6sonro provando que em Agosto de 1861 
existião nos cofres publiaos de saldo de loterías extrahi
das em favor do theatro de S. Pedro de Alcantara 
35: 966S667 ; e sabendo a commissão que de então para 
ct. esBe asldo elevon-ae a 47; l 6fi~661, torna-se evidente 
que nl!nhum adiantamento terá o thesouro de fazer para 
pagar ao emprezario as quatro pres~ações que lhe são 
d~vidas. . 

· c N:estes termos é a 2" commissão de orçamento de pa
recer que não h a. necessidade de nenhum acto legislativo 
para emendar um erro manifesto, que acha- se corrigido 
no proprio parilgrapho em que elle eecapou, pois qne diz 
-na fórma da !ai n. 979-; devendo, portanto, o em
prezaria dirigir- se ao governo, que est~ antorisad~ e 
tem os meios para msndar pagar pelo saldo das loter1as 
existente no thesouro o que ao recla!Ilante se deve, na 
fórmn da lei n. 979. 

c SnlR das commiseões, 14 de Agosto de 1862.
AI.meida J'~t·eú·a.-Diogo V1lho .-Corn!a do Couto.> 

Lêm-se, julgão-se objectos de deliberação, e vão a im
primir para entr~r na. ordem dos trabl\lbos, os projectos 
com que conduem os seguintes pareceres: 

uA'\'f:('AÇÃO A VAPOR ~O l\10 DE S Fl\.~l!C ll!CO • 

~A' c·:::mn..:.hs?i.") de sulxln~etcio, industdt:!. e P,rLc-!s, foi 
px'cs•,l;.te o coutrr. to celebrn<lo pelo gove~1;.9 Lmpcri~l ~om 
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o bar;W de S. l.Qur'}!l~O em :W de Agosto de 1860, pua 
a navegaçãO a vnp!)r como de S. Fnmelet!O, d~sda a ci
dade do;Penedo até !i. rilln de Piill de Assne~tr, com e'ca.la 
peh!s villas de·Ptopriá __ e CtU'l':!ll de.Pedue,nn pro'l'i.ccia 
de 5-.lrgipo, e pct• de Traipú, ns das .hlagôss; e hn®ào 
e:r.amia•do na eouiliç~es llstipuladao, parece n cammis
aiic '!Ue p6de •er o referido contrato approvado por esta 
camua, c por is3o olfor~~ o 3eguinte projectc; 

c: A. a!sambléa-gerat legislatiora ~he: 
c Art. L' Fie~ approvado o cc,trato celebmdo pelo 

~~em:~ ill!!.peti!ll eom o b!lriio -ie S. Loun!.lll"' em ~2 de 
Agosto de 1860 P"~a " na·•ego.ciio a vapor no Ri~ <le S. 
Frac.c\sco dtl~o n cihàn do Poc<'<lo a~~ i -villa de Pilo 
ilo .A~•acar, lX>m escal.!:o peles vill~ da Pr~prió. e Curr:ll 
dR P~drc.e,aa pro~mcie. d~ s~rgil}e, o pela de Trn\<>-.!,n!! 
dse AJagôe<s. • 

<Art. 2." Ficii.cl te"!'og~'~ :::l. disp<l3iç\ít>6 Clll ~Cil• 
trario. 

"' Paço d&. ea.:nllla C.i>S d.etm.tnaos, 28 ô.e Agosto de 
lS62.-J. J. r,,-.,,,-~_. J~,;io~.-8.,.-~o tk Ku"ã.-S<>l<l
ll'l;e > de J.nclra<ll: Br~sro.. :> 

Jl:&:ula A D. :tt. c. t.. ~.l ~ocru..· 

c A. co!:ll:lilil.SO ãc fC:>s<;C! e r.den.r.clo• , te:tdo =~
nünRio 03 flll1dmne:tl;cs G.o <ieaç:.O éc 16 cb =<c:Lt.e 
me~, felo qu~l c poder e:tecnti'<o CO!ice~ilr& a D. Matillo 
Canllid.c: Lu!llll.chl da Roclur,. vil!\'& do capitll.C da_ mar o 
guetra Fe=ã..:. 'Vid.n. <1t. :R.lcha, " -oen~::o =nal dg 
600$; a co:~.~=da·ao de c;.u~ -aam6lhGnto m~~é tom 
p~r fun :e:DI:tllcrar :!l .. J>1!5~01. :in sgraci.ada, r<!dl>Zids llO 

. esta<b de pab:us, ao ~on; ser'liÇ.O. pre•ttid.o~·t.Q E3tr.do 
par ~eu !nllo~o!.o =ido no l,Dgo ~riodil d.> m~is do 3V 
""'-D.o•, ó.comido dsada 5 d~ D..um'Dro _d'! \1327, <:m qui> 
o n:~amo -tira pt'IÇ•lb nspÍ!"aliN, até 22 d~ .Junho 
do 1850, c1:1 que 11\ll{~te., q:.snndo . exercia c ca~go de 
· capi~ de poc>.o d!i. prol'inois <l') Penuombnoo, 6 de ~:a
r&\ler <!.'lllllC r.p~çe o !llell.ciOlla\lo ~to. ndcptsta10-
~~ (!1::1'11 811!16 firil, pslos trlllllites do estylo, o eeg-.rlnto 
i'tOl~to: .. . 

c A ~~embl;;. geral ZCSG!n : 
c At1;. 1. • Fios •PI"O•adll a pcnaiic aDilnal de GOúl, 

CO!I~di<ia _par decreto d~ 16 <i& ~stc de 1862 a D. Mn
ril. C~~~:dicls Lum...,ht da " Rc~hs, 'OÜIYS do o.'pitiio aij 
::lu e gunra Femanco Vleir.o~ da .R~cba. 

" A~. !:,• Rc~:;:õto-~~;~ .. diopt~~iç\los eo c:>nlnrlo. 
~ P•ç.o <à cam•r" do& dcpu~KC~, em SO do . :,. ~to 

·a.e 1~.- L • .t. PO'I'eírQ Fr~o.-F~I dD C~F'("Cl[i•o• ~ 
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· prow.do o j:llg.ido por ae:~.tença; d.ando crtgcm n iBsó o" 
odi~ q11e !be tinha o mimigo :pela s11m l~blde\ie o serviços 
ao l!Jil>eno. 

c Mas qu~, n~o obstlinti! essa preíuiz(), au~iou aempra 
SI! gov.;rno, da~:~ote 1\ ravoluçiio do Ri~-Grande, c-Jm_ 
todo• as bens <ie qno podia di•pOr, e ~om a quantia de 
7:~CJ?S l,GC, 'l.uo fe>: <lll.t~M pua. a tllcaau.."'lna d~ ~~a 
prov.nom. . 

€ ~": face do e~í!(lsto n~o FCÓ.io. o goven~o irr,pori~ 
ser Uldiffereotu " sorte ct"' o~ac;sd::., qu~ pv~ fnUcm~ 
llln~to _de tã~ illitin~tc :::>ilil..:, eeu murido, fi cita. cem 
o c1tC1_to de .per<!íl~r I!.!XJ!l&B S5S mao~ae5, pslo meio 
~o!do l!~ antiga t&b~lla; V\llldo·-•e aMim end11 ve~ em 
I:l~ious npnros parn ~e~ vi'l.'&-l emb::Jr~ nn mai.!l !lCTem 
ec·:.nomi&, ·p~inei~ahl::!ent:~ d.etJois que fi.cãt';.o 'tedn:tidot!i 
orpbanda du qtlii.tc::n~- àe:t SCWJ U!!~-Q~, pr~ci~ zdorJ ae Eil!tii 

SOC:xJrl'..:; G · porttuJ.to ~ dõ pa~ccr a c<>tDrili~são qut :;e 
appro~ o ""-~cio:tado de.oroto, adopt'l!ldO· se parn i:iso 
o segumte proJecto: . 

c A a.e~a:nblés gercl r~ol;é: .. 
< An. 1.- FlCP, app~orado. s p~nsilo l\Dnlial ae eoog, 

eonoc:lld!lpordccrcto.le lSde .Agasto do 1862 a. D.Mstia 
Bern!U'd..•• F=~ir" de Brito (;"""era, vim's .W lenontc
geu crnl B'nto Corr~<~. cL. ·c=ar.~, sem .prejuizo do moio 
5olib qn~ ji P"-'"C9bo. · 

< Ar~. 2. • R5vcglio·sc llS di~pc~içée• ll!n ccctratio. 
• Pnço ds can~nra d?3 d:putsdos, em 30 de Agoato 

d o 1862.-L. A. Prrrir<> Fro~o.-Fitl.:. Co~ralllo. • 
O Sr.. P~.-..:11<4 P•:-."TO, ob~do :1 p&lavrs p<ll:J o~cm, 

docwra 'J.1l& ~ depntl:ç&o encarregadll pct eBta cst:lMa de 
P*ir a Sc.3 M :g~stacie c lm~ernc;or s. êe'!ignsç§e C. o cli&, 
hoi;:. e . lugar dn ·S.:3~iio hnt-erial de enrer.:am~nto da 
p<eO\T.Ito ~ da t>.ssembléà g!ral, ~ftndo :::.::~!>ii!s nQ 
pttça impGrilll_roc ,... !Qr:n&iido.<lt• do a.~ylo, =;orio 
n au,. missão; o q 11a Su~ Mage,tKde o Imponàor •o dig
nMD. rua[X'ud<:r qllú c. e:a=e.monto t~rfl. !usar no dia 4 
do oorronl<>, 3. uma hora da lal-dc, no paço do aenndo. . 

O Sll- Fll,u•I>E:<Tll c!eobrl! que 11 roBpostg, do Sua Ma
~stiõ<l e 6 recebida coc.ll:lllito espeoi•~ sfll":"io. 

O S>.. Pu&~r-• Pr>':'!l (1" Mc~tario) }ll:de .11 p~!avra 
cara ~ UtnOI. ~tifiçaçã~ ioGrc>l da = lõ:Ps.tta ~~~e 
uera qUJCdo orava o honr.fldo dt?Utndo o Sr. Silv;:n·a 
Lobo, ns se~!liio de 22--de l.gos~, _sobt'll negocioa da 
J>m•illcia da P&rab:yt>a. · · 

Es•ê apart• nib •e ncba ~prodQ.Zi.do oomo o 1lNferirs. 
Diz .U. : •1-l'iic tem e;.;plicoçilo o ~ooedimcnto J~ 
ms~tr&d.o. ~ T..es não !otiio all-!lt palo...- ; !.p<ll!~ 
exprimi(). Do as~i~; c Atcbw1io llão nr.pro~u o pHlOe~i" 
mentt d&ao magtSir"-li<l. ~ _Fru: 11 -.:J~tn1\Çil0 pc!ono o 
ap4ct• lorma.lAdo come> ElStá impre•eo poama i.JnpÔttA;' 
.uma oiien•a. o.o Sr. Dr. Rlgueirõ\ c~.t.., de qc~.,; alif..a·· 
falllUI o melhor c~ncci~o cmmom~mbrodopç<i~ jll,~ciru~o. 
_ O!!~. i..urEQG ;-Apoiado, é nm magistrado m!!lt.o 
llOlll'QO,O. 

ORDEM DO DIA. 

~ Foi prwm~ i. o~mtr.iaail(\ d.o pb!il ilS o ot<!enadc• a 
ç6ol• d~ ~tto .i.e U do co~nnte =• pelo quoü !L l\L 
o !!D;>3ra~.~r hc.uvo por bem ooccodcr il D. !i!>U'la B..r~ 
nsrda Fllmlira àu Jlri;o C:uniU'a, -:ill'I'S de tc.1cllte
~en~ B~to Cor:!la ds C~=a, a penl!il.o 9.nlll1~l de 
6001, ftem ptejul;c do meíc s~lào quo j!\ pet<loóbe 

~==~ffi"tiJiem5(iífsgrs'=-.---1---~""5 ""''AitAOU:S !10 UJt?X>.~hlo 
C!~d~, · e q~;e iglilllmcntc· for!<> eu.iadG• _â commlF,ão, 
con.1t11 'J."O "" mastr.u dJI obodiencin, bo>!. oonduc~, 
aptidõio o am~r ao se:'riço, que <lfl"a aquellõ lllilitar eó 
eu~otm: ·ou.. Oamira como ca~cte, ioriio pro~tr~iv!l
~~ · •ec11;1dn.qr.\ ·por incontcst~veis p_ro~as _co valor, 
i\cr;e!i~.<1da e do,:ntercssc m11;1ifestsdas dlli)llltC a guetta 
qa.o el13tentcu o Imp~tio com o~ Est&dco vi:in.hcs, d~~ 
empe~hn.ndc aempro com ~~~o o sem d~taans.ll .. tcdas as 
COr.:l.mll!"ÕOsde <;iill "fôr~ CJlc9rteglldc, mantendo ns !o~~~S 
sob o sen oomtnsnd.o na mclhor ordem o à.isciolic.~ e 
"?.mbatoudo ~com tantn di>tipcçii~, que por d~s Ya~es 
fot" proa>o~,do por sctl. a:.:.cmpl~r l'~oce".imenta n"' h"~ 
;aib,a ~c ·Taq·asr=bó, o aa glociooa aoçw do c~~alii., 
onda- fura gr,.ve:u:mte ferido. 

c E mesmo <I~ pois d~ zefor!.UI\cio, c:n virtud~ d~ 5eus 
&olfrimento~ physicos, prEston sinil.~ bons sen·iços !.la
galid.l:cio, cle!~n~end~ 11 cidade da Parto·Alegre dos 
s&Mltoa dO!l rtJvol:oso~,o apresantsndo-~t!n&JI trir.eb.cir~e 
quo ®brião un cids,ds. 

c Consta m~ia _ qtto nt~o f,":~ O~ lul. vid~ ~o:n o e E•tn
doa ~izillhos lhe Dll•laeAriio daas ~hnciiUJ, Ol\Usnndo
~O·lho ~ ~~~-~~~t\~Q ~~ l7,C;()OOC, aegu'll~Q fQÍ 

fuà() p:t•cedeNe {, votaç5o do reque:imento do Sr. 
Jtinq_ucirG_. o!Ft1~:ri.d.o_ em 1lllla Cb.s scssÕ.:!s ~utsriotes, 
pedindo o adiamento do 11.dditivo.seplll'sdo dG.orçame!lto, 
couce,nc:ItC i o~caillpaÇ<'Q a~ c;lrudn Unliio e lnd!lot•is, 
tecouhçÇ'jl- •e . JlUO hawr cgsa; relo qne o Sr. preside ato 
mands f~;er :1 cb.SlllQda, o po~ .eUa sQ verifica te-rem· se 
Bll~entndo os ~r•, Villilki. Tnmres, Sal~anh~ Mnrinho, 
Bra::dilo, 1\iartim l'rsnci,co, Couto, MsMol Fcrn!lnde:~, 
Tà•ar~s B~stos, c~~c,; Pinto, J. llfnd~:t'6ira, L~s~a.; 
Bnnjsmin, Sonza ;'.ftmdo~, Fl~~ry, Silvlc.o Vsvaic~nti, 
F. O~h'l'inno, Cn!'VEI!ho Rds, Jnno,"eirs, Silvn Nunes, 
Ottoni .• Anla~o do. Silv~iro, Epm:niuondas, Paes Ba=to, 
Viriu,~c. P into de üam~•, (). Madureirs, Pinto Lima 
o Josá Bo:uifacia. · 

l.íl ~e e app~Ola•Ba n li.Ctll lia $Cl!SÜ.O QO hoj~. 
O Sn. Pl\estl)E~T!I,iovo.ntando& sos~üo, con~ida osSte. 

·aopntados pars Cl)mparaconm !lO paço do •en:.do no 
d!a o b~rn dll!'ignndos pn:n o ~ncorr_mmo:1to d~ t:~l~'lXI·. 
b1~a gel'lll. 



SESSIO UIPERUL DO ENCERRIMENTO D! !SSEMBLÉA GER!L LEGISL!TIV l 

EM L! DE SETEMBRO DE 1862. 

PRESIDENCIA DO SR •. VISCONDE DE ABAETÉ. 

Ao meio -dia, reunidos no paço do senado os Srs. de
putados e senadores, são nomeados para a deputação 
qu~ deve receber a S. l\'I. o Imp~rador os Srs. deputados 
Luiz Carloo, C. Ottoni, Saldanha Mllrinho, Paransguá, 
Pedro Mon:z, Ferreira da Veiga, Manoel Fernandes, 
Carlos da Luz, Paes de Mendonça, Bello, Angelo do 
Amaral, Lima e Silva, Teixeira Junior, Carvalho Reis, 
Siqueira Mendes, Paranhos, Lima Duarte, Tiberio, 
Gasparinho , Cruz Machado , Lsmego , Bandeira de 
Mello, Figueira de Mello e Pereira Franco ; e os :~rs. 
senadore3 visconde ele Jequitinhonha, c~.ndido Borges, 
Cunha Vasconcellos, Souza e Mello, Pimentg Bueno, 
Dias de Carvaiho. Diniz, Sonza Franco, barão de Pi
rapama , barito de Ma1·oim, Araujo Hiueiro e Souza 
Ramos ; e y.Ha a deputação que devz recebar a S lYI. 
a Imperatriz os Srs deput;.clo, .Pedt•<;ira, Se,·gio ele Ma. 
cei o, Martinho Campos e Cos ta Pinto ; e os Srs. se· 
n ador6s visconde de Sapucahy e Silveira da Moth. 

A' uma hcr<t da tr.rcle, Hnnunciunl o- sc a chegada ile 
S'3. MM. Jmperiaes, &ahem a; cleputl!ções a espei'a -l•1 S 
á porta do ediiicio, e, entrando S. l\'I o Imperador na 
srtla . é ahi recebido pelos Srs. praoic1ellte e secretRi'ios, 
os quaes, unindo-se á deimtação, ncompmhão o me3mO 
rmgusto senhor até ao throno. Logo q>;e S lYI. o Impe
rador toma assento , e mancla qne se nsse:üem os Srs, 
cl;;putaclos e senadores, prvnuneia a seguinte 

FALLA: 
·« Augustos e clignissimos Srs. repesentantes da na~ 

ção l Contimía o Imperio a c0nserv.:r . õe trang_uillo, e 

muito me apraz tarr.bem communicar-vos que a epi·· 
clemia que tem reinado em algumas das províncias do 
norte vai declinando de intensidade. 

< Permnn<cem sem r.lteração, com·? vos annuuciei na 
abertura da pres~ote sessão', as relaÇões de amizade e 
boa intelligctlcia entre o Imperio e as outras potencias. 

< O decreto approvado em 12 ele Agosto ultimo , e 
prvmnlgaclo pelo governo do Estaclo-Orimtal do Uru
gnay, podendo, por sua clausula 4', embaraçar a exe
cução elo art. 10 elo tratado de subsidias de. 12 de Ou· 
tubro de 1851, exigio que o governo elo Brazil protes
tasse contra o effeito àaquella clausuh\ , para resalvar o 
nasso clir.;ito. 

< Agradeço vos o apoio que prest~st.;s ao gover no, e a 
~olicitnclé com que o habilitastes par". ocçorrer :ís ne
cessilades do ~ crviço publico. E~pero que na fegninte 
sessão attenderei~ ás medidas que ele vosso zelo tenho_ 
r ec·lamado . 

< Au~ustos e dignissimos Sr~. representantes da na· 
ção ! C~nfio que , regre3sando :\s províncias ela vossa 
rEsidencia, C011C~·rrcrei ; efficazmente para a fiel obser
\Rnda da ceon,tituiçao e cl"s leis, de que esseaeialmente 
depende o engrandecimento de nossa patria. 

« E; tá, fechada a sessão. » 

Terminado este neto, retirão-se Suas Mages~ades 
com o mesmo eeremonial com que havião sido recebidos, 
o immediatameute os. Srs. deputados e sen•.dores. 

FIM DO . QUARTO E ULTIMO VOLUME~ 
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