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Dos faGtos imDortantBs occorridos na 3a sBssão da 18a lBIDslatura 

Mez parlaJD.entar de 3 de Agos-to a 2 · de Sete:w.bro de 1SSà 

Conta-se neste período parlamentar i8 sessões, deixando de haver 7 por falta de numero. 
A Exposição Pedagogica inaugurada com esplendido successn nesta côrte no dia 29 de 

Julho proxi.mo passado aconselhou a conveniencia da creação de um Muset~ Escolar Nctcional 

na capital do Imperio e neste sentido o Sr. Franklin Doria na sessão de 3 justificou o se
guinte projecto que foi remettido a Commissão de Instrucção Publica para dar parecer : 

PROJECTO N. 82 - i883 

MUSEU ESCOLA.ll. NACIONAL NA CAPlTAJ, DO IMPERIO 

A assembléa geral resolve : 
Art. f.o Fica autorizado o governo a fundar desde já, nesta. capital, um museu com <~< 

denominação de .J.llttseu Escola1· Nacional, sujeito ao ministerio do imperio. 
§ L o O Museu Escolar Nacional tem por :fim fazer conhecer a · histoda, .a estatística e o 

~atado actuál do ensino primario em todos os graus, tanto em relação ao Brazil, com~ aoa 
paizes estrangeiros. 

Poderá tornar-se, além disto, um centro de informações acerca dos. demais ramos do ensino 
publico. · 

: § 2.° Constituirá o museu uma exposição permanente e progressiva de tudo quanto fõr 

adequado ao seu fim, comprehendendo as seguintes secções : 
L"' Documentos legislativos, adm,in.istra~ivos e estatisticos, relativos á instruc.ção pri;. 

maria. 
2. a. Construcções. de edificios escolares. · 
3.a. Mobilia. escolar. 

· 4. a. Instrumentos e apparelhos de ensino. 
5.a. Obras didacticas. 
i§ 3.o As collecçõe~;~ da museu concerneotes- á$ secç~s. de 1fue tta:ta o arti.g:o~n~ecedente 

serão formadas : 
Lo Com os forneci.mentos fe~tos p_or ordel1l do ministEJrio do imperio .e -dos maismlní!'lterios, 

e bem assim. com a.s oifertas. de autoridades estrangeiras.. 
2.o Com os donativos de a~tores, editores e fabricantes nacionaes ou· estrangeiros. 
3.° Com quaesquer outros donativos particulares. 
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4.o Com acquisições provenientes de compra ou de troca. 
§ 4. o No museu tambem se exporão, cada anno, quaesquer trabalhos nota v eis de professores 

e de alumnos nacionaes de ambos os sexos. 
§ 5. 0 Os autores, editores e fabricantes nac.ion.tes ou. estrangeiros poderão exhibir no 

museu, a titulo de deposito temporario, publicações e utens1s didacticos interessantes, para os 
quaes lhes convenha. chamar a attenção publica. · 

§6.o Ao museu serà rem3ttido pelo editol", sob pena. de desobediencia criminal, um. exem
plar de cada publicação tendente ao ensino, original ou traduzida, feita em qualquer estabeleci
mento do município neutro e das províncias. 

§ 7. o O governo proverá immediatatpente á administração e mantença do museu, despen
dendo com este serviço a quantia de 5:000$ no corrente exerci~io. 

§ 8.o Emquanto não se construir edi:ficio apropriaào ao museu, este funccionârá em qual
quer predio do domini:> publico, designado pelo governo. 

§ 9.o Todos os objectos reunidos na E::s:.posição Peda.gogica, inaugurada nesta cidade no 
dia 29 de Julho do corre11te anno, e que foram ou tiverem de ser offerecidos ao ~overno, serão 
por este applicados, logo c1ue a dita exposição se encerre, á organização provisoria do Museu 
Escolar Nacional. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio, 3 de Agosto de 1883. -FrankUn Doria. 
A commissão de instrucção publica, tendo para relator o Sr. Ruy Barbosa, apresentou o seu 

parecer na sessão de 22, c~n.cluindo com os seguintes projectos, e lembrou mais que já em 12 de 

Setembro de 1882 a. mesma. commissão havia traçado no projecto especial n. 224 desse anno, 
sobre a reforma do ensino primaria' e varias instituições compleJl!.entares da instrucção publica, 
nas suas proporções essenciaes, o delineamento pratico de um Museu Pedagogico N aciona~: 

PROJECTO N. 82 A- 1883 

Art. L 0 Todos os objectos reunidos-na Exposição Pedagogica, inaugurada nesta cidade em 

29 de Julho do corrente anno, e que foram ou forem offerecidos ao Estado, serão arrecadados e 
conservados em exposição publica; sendo recebidos no museu pedagogico nacional, logo que este 
se fundar. 

§f. o Com Q serviço a. q_ue se refere a disposição antecedente é autorizado o governo a. des
. pender, no corrente e:xercicio, até á. quantia de 5:000$000. 

§ ~-0 A exposição instituida neste artigo ficará sob a. direcção immediata do inspector 
geral da instrucção primaria e secundaria do município neutro. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões em 18 de Agasto de 1883.- Ruy Barbosa.- FeUsberto P. da Silva. 

- Dr. T. B. Espindola. 

Projecto 

Al't. 1.0 O governo proverà immediatamente á fundação de um museu pedagogico nacional 
e de uma escola normal n.a.cional de arte applicada, q_úe terão a su~ séde na capital d~ Imperio. 

§ i.0 O museu pedagogico na.cional tem por fim e:Jtpor· demonstrativamente a historia; a es
ta.tistica e a situação actual do ensino em todos os seus graus,~ no paiz e no estran.geirQ, desde 

os jardins de crianças ate os estabelecimentos de ensino superior, _e em todas as suas ordens, 
abrangendo os estudos especiaes e technicos. 

§ 2. o O museu pedagogico naeional comprehenderá as divisões seguintes : 
1. Informações geraes: organização da directoria geral. da instrucção publica, do museu 

pedagogieo nacional, dos museús escolares estrangeiros, das exposições, festas, congressos e 
federações escolares, conferencias popula.ras, bem como _as demais instituições que tocarem. a 

este assumpto dentro e fó~a do pa.iz. 
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2. Legislação e administraçiio : documentos geraes; documentos parlamentares, commen
tarios; manuaes; regulamentos e mc.fidas de ordem interior; relatorios; documentos especiaes 
concernentes ãs viagens escolares, aos exames; concursos e premios, ás conferencias de mestres • 
os trabalhos das commissões de aperfeiçoamento, os modelos de diplomas, certificados de capaci~ 
dade, medalhas e mais assumptos classifi.caveis nesta categoria, nacionaes e estrangeiros. 

3. JJ1ateriaZ e hygie1~e do ensino: regulamentos, instrucções, relatorios, modelos typicos, 
escorços, fac-similes, pla.nos, secções, desenhos, photographias; specimens completos de todas 
as variedades de mobilia classica; specimens e planos figurativos dos systemas de calorificação 
ventilação. e distribuição da luz sola1• e artificial pela'> salas de aula ; modelos do material teclJ.~ 
nico d9 ensino ; pinturas em vidro e apparelhcs de projecção. 

4. Pessoal docente: livros, mappas, desenhos,. planos, quadros e mais obras de instrucção 
devidas aos professores brazileiros; collecções, preparações, instrumentos, apparelhos inventados 
ou melhorados por elles; medidas de ordem, emulação e disciplina que cenceberem, e prati
carem ; trabalhos da conferencias pedagogicas ; trabalhos scientificos e technicos de pessoa.s 
educadas em estabelecimentos nacionaes. 

5. Organização do ens:·no: programmas; planos de estudos; catalogas das bibliothecas, 
museus e collecções; 'lista dos livros officialni.ente approvados para o ensino e collecção delles; 
lista dos objectos classicos approvados pelo Estado; quadro> da distribuição do tempo e pro
gramma ; organização e relatorios das excursões escolares, visitas e missões praticas, exames e 
concursos. 

6. A~umnos : trabalhos de toda a especie de\"idos a ell~s, preparações, exposições e rela
torios seus acerca das visitas, missões e excursões escolares. 

7. Estatística : publicações, specimens, mappas grap,hicos, quadros geraes, quadros· par
ticular:s'\dos, rolatorios, cartas figurativas e documentos de toda a ordem concernentes á esta
tística das salas de asylo, jardins de crianças, escolas primarias de todas as classes, dos atheneus, 
collegios e ·lyceus, das faculdades e universidades, das escolas e.speciaes annexas ao ensino médio 
e superior, das escolas normaes, das instituições de ensino technico: no paiz e no estran
geiro. 

§. 3. o Para tornar o mais completo que ser poss:~. este estabelecimento, dar-lhe maior e:t
tensão, collocal-o a par do estado da instrucção publica nos paizes adiantados, e fazer acquisição 
de specimens de todas a~ iavenções e melhoramentos classicos dignos de exame,.~ governo con
trahirá relações especiaes a este assumpto com os seus delegados nas províncias e, mediante os 
nossos representantes diplomaticos e consulares, com os governos, instituições, associações e 
industriaes, cujo concurso fóra do paiz nos seja util neste sentido. 

§ 4.• Os objectos novos formarão uma exposição permanente, antes de se incorporarem nas 
collecções geraP.s do museu. 

§ 5.o Será annexa ao museu uma bibliotheca, organizada especialmente com attenção á.s 
necessidades e fins do ensino, a qual franquear-se-ha. gratuitamente aos membros do professo
rado publico e particular, aos funccionarios empl,'egados no serviço da instrucção e ás pessoas 
dadas ao estudo de questões que interessem ao ensino. 

§ 6. o O museu terá uma. direcção especial, subordinada ao m.iniste1•io do imperio. 
O governo determinará, por acto regulamentar, dependente de approvação das camaras, o 

pessoal'desse e;tabelecimento, suas obrigações, retribuição e direitos. 

§ 7. o O governo manciárà proceder a:o orç::tmento das despezas necessarias ã fundação do 
museu e construcção do edificio apropriado ao seu serviço, depois de ter posto em concurso, no 
paiz e no.estrangeiro, os planos respectivos. 

I.-Esse orçamento seri~ submettido ao·poder legislativo na. sessão immedia.ta ã decretação 
dest::l. lei ; ficando, todavia, autorizado desde já o governo para a despeza com os trabalhos a que 

neste meio tempo se proceder. 
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IT.- No concurso que abrir, o governo fixar:i., para-o trabalho que fôr adaptado e o imme
diato em merecimento, si digno fõr~ premies. capazes de attrahirem o interesse e concurrencia 
de· pro:fissionaes · superiores . 

. 111.- Estas disposições vigorarão para todos os casos analogos nesta lei, salvo prescripção 

especial. 
§. 8.o Haverã., no museu ped.a.gogico nacional,. um gabinete de hygiene escolar, com um 

la.boratorio completo para. investigações especialmente relativas a este assumpto e as demonstra

.çõesconvenientes em conferex:.cia.sdirigidas jâ. ao professora:lo, já ao publico em geral. 
I.- A direcção desse gabinete será. confiada a um especialista de provado merito, a. quem se 

estipulará nma gratüicação pelos seús serviços, incumbindo-lhe tambem o encargo das con
ferencias de hygiene escolar, e o de relatar semestralmente ao governo a naturezá e fructos dos 

seus trabalhos. 
li.- Sob a inspecção e responsabilidade desse funccionario, o gabinete será franqueado aos 

pro:fissionaes, que se propuzerem a trabalhos desSê genero, permittindo-se-lhes, outrosim, 

utilizarem-se delle nas conferencias que, no edificio do museu, dirigirem aos professores ou 
ao publico em geral, acerc~ desta. especialidade . 

. § 9. o A direcção do museu en lereçará. todo anno ao governo o mais completo relatorio 
acerca de todos os serviyos abrangidos na. competencia deste estabelecimento. 

Esse relatorio será publicad~ em edição popular, e posto á. venda, nomarimo, pelo custo da 

impressão. 
§ 10 . Ao museu será. remettido pelo editor, sob pena de desobediencia criminal, um 

exemplar de cada publicação tendente ao ensino, original ou traduzida, feita em qualquer 
estabelecimento do municipio neutr.o e das provincia9. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario . . 
Sah d:1.s commissões, 18 de Agosto de 1883.-Ruy Barbo:;a.- FeZ1:soerto.- Dr. T. B . 

Espinàola . . 
Procedeu-se á eleiyão da Mesa., sendo reeleitos todos os membros que serviram no mez 

:findo . . 
Foram approvados em 3a. discussão os projectos ns. 30, 29, 36, 37, 38 de 1883 (emendas do 

senado e credites supplementares aos ministeri.os da justiça e marinha), os qua.es foram discutidos 
pelos Srs . Andrade Figneira e Candido de Oliveira. 

O orçamento de estrangeiros entrou em 33 discussão na sessão de 6, sustentando o debate os 

Srs. Mac-Dowell, Affonso Celso Junior, Alfredo Chaves e Felicio dos Santos. 
O Sr. Silviano Brandão na. se~são de 9 obteve o encerramento da discussão e a proposta do 

governo foi ápprovada com as emendas da commissão, sendo regeitada em todas as suas partes 
a emenda do Sr. Fclicio dos Santos, relativa :i suppressão das legações da Russi:>, Austria, 

Belgica e Hespa.nha. 
Na sessão de 7 procedeu-se, na fórma do regimento, á 3a.Ieitura do projecto do Sr. Zama, 

sobre reforma. de alguns artigos da eonstituição. 

Devendo resolver-se si o projecto era objecto de deliberação, o Sr.' João Penido requereu e 
obteve que a votação fosse nominal; feita. a chamada. responderam : 

Ntto 

1 Passos de Miranda. 
2 Cantão. 
3 Cruz. 
4 Mac-Dowel.J,. 
5 Gomes de Castro. 
6 Franklin Doria. 
7 Meton. 

i Castello Branco. 
2 José Pompeu. 

3 José Marianno. 
4 Espindola. 
5 Theophilo. , 

6 Prado Pimentel. 

Sim 

7 Barão da Esta.ncia. 
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8 .Barão de Canindé~ 
9 Ratisbona. 

10 Thomaz Pompeu. 
H Amaro Bezerra.. 
12 Ta.rquinio de Souza .. 
13 .Carneiro da Cunha. 
14- Tertuliano Henriques. 
15 Souza Carvalho. 
16 Manoel Portella. 
17 Peretti. 
18 Joaquim Tavares. 
19 Rego Barros. 
20 Henrique Marques. 
2i Barão de Araça.gy. 
22 Ulysses Vianna. 
23 Gonçalves Ferreira. 
24 Antonio de Siqueira. 
25 Barão de .Anadia. 
26 Ribeiro de Menezes. 
27 Lourenço de Albuquerque. 
28 Geminiano. 
29 Coelho Campos. 

30 Barão do Guahy. 
31 Araujo Pinho. 
32 Barão da Villa da Barra. 
33 Fernandes de Oliveira. 
34 Alfredo Chaves. 
35 'Lacerda Werneck. 
36 Andrade Figueira. 
'il Pereira. Cabral. 
38 Olympio Valladão. 
39 Martim Francisco. 
40 Martim Francisco Filho. 

41 Costa Pinto. 
42 Ulhõa Cintra.. 
43 Escragnolle Taunay. 
44 Antero Cicero. 

HIST.ORIOO 

8 Ruy Barbosa. 
9 Prisco P.araizo. 

10 Francisco Sodré. 
H lldefonso de Araujo. 
i2 Ferreira de Moura. 
13 Carneiro d~ Rocha. 
14 Rodolpho Dantas .• 
i5 Za.ma. 
16 Rodrigues Lima. .• 

• 17 Juvencio Alves. 
18 Alphêo Monja.rdim. 
19 Leopoldo Cunha. 
20 Ca.ndido de Oliveira. 

21 Igna.cio Martins. 
22 Vaz de Mello. 
23 João Penido. 

·24 Soares. 
25 João Caetano. 
26 Montandon. 

27 Matta Machado. 
28 Vieira de Andrade. 
29 Felicio dos Santos. 
30 Affonso Celso Junior. 
31 Abelardo de Brito. 
32 Souza Queiroz Filho. 

33 Generoso Marques. 
34 Alves de .Araujo. 
35 Leopoldo de Bulhões. 
36-A. Fleury. 
S7 Camargo. 
38 Ribas. 
39 Diana. 
40 Severino Ribeiro • 
41 Felisberto. 

7 

O projecto foi ju1gado não ser objecto de deliberação por 44 votos contra 41. 
Na sessão de 9, os Srs. : Adriano Pimentel, Vit\nna Yaz, Seraphlco, Silviano Brandão, 

Silv ~ Mafra., Paula Souza., Bezerra de Menezea e Gonplves de Carvalho (8), enviaram 
á mesa a declaração de que, si estivessem presentes, t'3riam votado a. favor do projecto do 

Sr. deputado Zama. 
As commissões reunidas de justiça civil ·e orçamento, no dia 8, deram o seguinte parecer 

sóbre a proposta . do poder executivo, relativa. á localização do element9 servil e augmp.,.t.o o:lo 

fundo de em:1ncipação : 

N. 85-1883 

Localisação do ;eiemento 'Ser,i~ e .augmento do fundo ·de emancipação 

As comniissões ·reu~iaa.s de justiça civil ·e orçamBnto, t9nao examinado a-proposta do poder 

executivo, apresentada ~ esta augttsta ca.mara, em sessão de 2 do corrente, ~ontendo providen .. 
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cias relativas à localisação do elemento servil, ao reforço do fundo de em:mcipação e· fórma do 

proceaso de alforria por arbitramento, são de pa.recer- que a me~ma se <:<Jnverta em projecto de 

lei, seja dis~utida e approvada. 
Considerando, porém, que as materias do art. 2<>, impcrtllnào a decretação dG novos impostos, 

devem ser tratadas por !JCcasião do orçame~to da receita, em que já existe rubl"ica apr-opl"iada e· 

onde, :pois, este importante assumpto róde ser melhor apre-~iado e resolvido, são mais de parecer 

que da proposta seja eliminado o art. 2o pa•·a ser opportunamellte exarnina.dt>. 

Indicam, pois, n.s commissõe.s as seguintes ewendas : 

C:> no loga.r conveniente : 

A asscmbléa. geral resolve : 
Art. L o Como n~ pr:>posta. 

Ar~. 2.• Supprima-se. 
Art. 3.o Como na proposta. 

At't. 4,o Como· na proposta. 
Sall.\ ds.s commissões, 8 de Agosto de 1883.- Candido de Oti\leira.- L. R atisbma..

A1ttonio Carnei;·o da Rocha.- Antonio de SiqHeiJ·a.-Antunes Ri.bas.-lgnacio Mart i'lls. 
- Felisbrrrto Pereira ela. Si~"'a. 

PROPOSTA 

Augustos e digni6simos senhores repres~ntante; da. nação, 

Convindo adoptar-se providencia~ tendentes a fh::ar a. residencia. dos escravos nas provincias 

onde se acham actualr::nente domicilia.d.oa, c o.ugmentD-r o fundo do emau.cipay&o sab;amente 

creado pela lei de 28 de Setembro. de i87i. com o fim de extingo.il' gradualmente o elemento 
servil no fm.perio, venb.ó, de ordem de Sua Magestade o Imperador, submetter i vossa conside

ração a seguinte propo3ta ·: 
A1·t. L• O domicilio dos es~ra.vos exiatentes :n.o i:nperio se reputa fu.ado na. pr ovincia em. 

que estiverem residindo ao tempo da promulgação desta lei. 
Para o effeito desta disposição, o município d!l. capital do Imperio e a provinoia da Rio de 

Janeiro formal'ãO uma só circumsorip~ão. 
§ f.G O escravo cujo domicilio for xn.Üdado para provinda diversa, fi()a.r:!. por este facto 

libertado. 
Só entenier-a~ha.· que ha m:ld'lnça ds domicilia J.l.ara o caso desta par,.grapho, quando o 

escravo passar a residir em proYiMia e ;tranha, por haver sid) alienado por tit ~lo inter 1'ivos á 
pessoa que não morar na provinci.:l. do domicilio do mesmo escravo. 

§ z.o O iienhor de escravos que, mu~ando de domicilio de uma para outra provincia, con
duzir comsigo os seus escravos, não os podorá. alienar antes de passados cinco annos, depois da 

respectiva a~·arbação na matriuula. 
§ 3 .• A alionação úHer 'Oi vos a quê se reftlre o presente artigo não comprehende o dote ou 

adiantamento de legitima. que os pais fizerem a aeus filhos . 
Art .. 2,o Todo o sanhor de escravo ou esCI"&V9S será olidgad.o a pag-a1', de ca.da um, além. 

de quae>trnar outras taxas devidas por lei geral ou provinc·ar; o impos to annllal de 500 reis. 
§ i . • O J,Jto priet..,rio ou usafructuacio de caSa.$ para habitação ou· para e.stabelecimonto com· 

marcial ou industrial pagará, de co.da uma, o impost9 annutJ.l : 
De 2$ si fôr sita na cidade do Rio de Janeiro, nas de Porto A1egre, S, .Paulo, Nictb.eroy, 

Bahia: Recif~, Maranhão (S. Luiz) e na de Belém no Parà ~ 
De i$ si fô ~ na> cidades e villas ; · 

De 500 réis ai fóra. das cidades e villa.s • 

. Esta i mp )St.o eó ~ devido de casas dl) valor igual ou snperior a 3: 000$, na cidade do Rio de 

Janeiro e nas capitaes acima ~eclarad.~.~; a .2 :000$ nas. cidades e vilh~; a 1.: 0003; fóra Jas villas 
e cidades. · 
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§ 2.• Por tra.nsferene;_a de a.poliees d .. divid~ publica se · co~rar.i o imposto de 2$, de cada. 
apoÜee transferida. · _ 

. § 3 .• o producto dos unpostos de qne trata este artigo s~rá incorporado ao fundo de eman-
cipaçlo, para ter o mes= d~stino. . · . 

§ 4.• Nos reg-ulamentos que o:xpedi_r pnra execuçlo des ta lei, o gove1•no marcará o p~oeee lo 
di lançamento e orrecad~çiio dos ditos impo•to• . 

Art. 3 .0 Na llbertação por indivi dLIOs'pelo fundo de em:~.ncipnção proferiL·i~ ; 
I. Os esc;·~vos que tivere:n de ser vendidos judiciallllen\e; 
li. Ú$ que pert~ncerem a he?ança, cujos herdeiros não Pejam ascendentes ou deaoendenteg 

do defunto; · · 

lll. Na fat t;. des tes (ns. I e I!), os que forem classificados n:. conformid:tde do § 2• do 
&Pt. 27 do dect'ilto n. 5135 de 13 de Novembro do 1872. 

Paragr.lpbo unieo. ~ juiz qne . presidir a avalii\Çl!o ou ao arbi tramento da indemni.açãQ. 

(citado decreto n . 5135, art. 37) pode ri .r~duzil-o ~ tn9nor preço, ai a .. im Ih& po.reeer j1151.<> 
(Orei., liv . 3, ti t . 17, § 3•) independonteme11te de requerimento do Npreaentante d~ f• r.enda. 
naeional,.admillindo o• recur&)S leg>\es. 

A~t. 4.• nevoga.m-sa llB disposiçõos Gm contrario. 

Palacio do Rb de Janeiro em 2 de Agosto de 1883. - A {foMo A.ugusto Mureira Pennll , 
o· Sr. E. Ta.una.y, na sesslo de 9, i>pre•entou o segninle proj3eto sob~ e a _qranàe nat\IJ·«-

I i:aç<lo; foi remettido a COillmissãc de coostituiçã~ e podares: 

PROJilCTO N. ~ - 1883 

A. assembl~a geral resotve: 
Art. 1.• Todo estrangeiro que th·er re•idenCia. Gif~cHva no Bt&zil, por aapa~o de tres annos, 

serà considerado cida1ão brazileiro. 
Art. 2.• Es te prazo de rasidancia. BOrâ r adnzido n dons : 
§ 1.• Si o estrangeiro easar com mulher brazileira. 
§ 2.• Si preencher quo~quer cargo geral , provincial ou municipal. 

§ 3. • Si servir n o exercito ou na armad":. . 
§ 4.• Si estabclecer üdue~ria novo ou ~i ver a.lgu_ma iuveoç~ privilegiad~ • . 
§ 5 .• Si adqui.r:irbemimmovel denlor superior a i:ODQ$000. . 
§ 6 ,• Si <lStiver átesla de qualquer empresa iodustri&l e de estrada de ferro ou a~icot.:·-
§ 7 .• Si ae)st.ahelecer nM fron_J.eiros do Imperio. . . 
§ 8.• Si fór l enta ou professor em estAbelecimento de instrucçil!l ~uperíor, sccun!la~ia o~ 

primaria. . __ 
Art. 3.• Os diNitos a. eleitor fie:w1 logo gnrauti :los, uma vez s.'\tisleitos o• arts . i •_ e 2.• 

I~almcnte quan'o á elegibilidade na.a eloiçõ!lll municip:~ea . . . .. · 
§ i.• A' elegibilidade para. depnt:ldos e seo:~doros devo preeedor .o. dispo310 na bi.do 9 .de 

Janei'ro de iSBL . 
A.rt, 4. o O estrangeiro natur:>lizado poder:> as ;umir a reirencià do lmperio, sendo nli~ist"ró 

.!98 nagocioe do impario, no caso previsto pelo art. 30 do s.eto addicional·a eonstituiç~o. . 
. Art. 5 .• Todo filho de_ estrangeiros domiciliado; n? Imperio, n~seido .fôra d~ Brazil, ~.ue 

não :fizer, um allllo depoía da sua maioritl.ade, deelar~9ã0 de que deoeja seguir a. nacionalidade 

d~; s~us l'• ís, será considerado cid•dilo br~zileiro, : 
.Art. 6. • Fie.a.m e>;:cept•la.los da disposição di!Btn lei: 
§ i-. Os estrangeiros que estiverem s serviço "dos sGOS r es_peetivos governo •• 
§ 2.• Os que Corem faze>" nos con;uhdos d•• SllÀS'naçõea deelaraçio de que ·não da;ejaJll 

r rteneer j. colll!Jl.unlíão ljr.•-:ileira, e tiverem· disso ·tt~st"ado, 
'Y· ~v.- ~ . 
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;S 3.• 0& rofogi:dos no Br9.2il, por crimes de qualqnel'" natureza. 

A~t. 7.• Perdem a :n.a.tunliz~ãG< 
§ L• O es\ra.ngeiro na.turaliZllodo qo.o, om paiz estt'<1.ng-~i~o, não se spt-3sent•l" :is lega<;Õ!f! 

e consulados brazileiro• dentro de dGus · annos. 
§ 2.• O qu~ aceíiar emprego ou ·ooitdecOl'2lçào de uções estrangeiras, sem eon,entimenlo 

do goyerno imperial. 
§ 3. o Os h1uct~roteiros frnu:dulen~os. 
§ 4. o Oi! criminosos de mort.l e a njeitOs a pen,. infamau te•· 
Art, 8.o ·A n~turlliza~ão perdida só póàe ser raadquiri&. por lei do parlamento. 
Art. li, o Rovogadtls as disposi ÇÕI!3 em contrBrio. 
Sala d•s sessões, 9 de Ago5to de 1883.- Escragr;JZ!e Taunay. 
o Sr . .Andrade FigueiM, :nesta ses&o, impugnou os credito• •upplemenfures ao ministerio 

da g.gricultura ns importancia àc 105;2S4$Ql5 e 123:243$680, p\ra o!serviço da illuwinação 
publica. Foram defendidos pelo Sr. Affonso. Pen:na, ministro da agricultu~a. ninda àiticados 
pelo Sr. M!>.JIOel Portella, encerrada. a dlsen9São e approvado3, em 2• discuss~o, na sesslí~ da i O 
e em 3" com a emenda da cotnmiEsãO na sessiío d~ H. 

A commissào de o~çamento no di.- 13 apresentou par~cer sobr~ a preposta do gov~rno que 
:fixoll a d~>SP3'·" do miniaterio da ju~ti~a. para o anno :financeiro de 1884 -1885. 

A lei do orç!Hnento vigeilte orçou a. .despeza. para Gste ministerio ern 6.6g{:613$i4i e .. 
propo•ta do governo em 7.2i8:46l$641, verificando-se, portallto, a diff'e~ençapat·a. mais. ent~e o 

or~s.m~nw e a proposU\, de 533:848$500. 
lJ. commissão reduziu este auglllento a 3'il4: 890$4'5(), 
o Sr .. F~licio dos s~n\os, na sessão de i6, dil'ig:iu ao Sr. mini•tro da agrinu1tur!\ a s9j)'uin.t~ 

intet·pellação: 

INTEli.PlJl.t6.ÇÁO 

R~qu~iro que ta convide o Se. miniat~o do. agricultu~a. oommercio e obras p •l blicas para: 
respondEr, quando lhe convier, &~seguintes interpllllaçõea: 

i.' Si f a.• p:ll'te da po1itica ào governo actnal o au:.:ilio M desenvolvimento da& fo;çna pro

du.ctoras do f& h e .d~s indus\rias naciona.es e colho pretende o gabinete reall~ar esse plano, ou 

m prefere debi:ar :1. aeção eapant•n~<> da inic\ati va individn.,_l o progresso do Brazil, esper~ndo o 
mt\h~ramen\o do nosso estado ti~~au~eiro sia:ipleamenf.ll de economin na despez:. pnblic~ e-quaes 

serão eUas! 
· z. o Si e3peciabnen\e em relação á indtlStria do transportes pretende a go~etno limitar-se 

al.s con~•aões e ~>uúlios yota~os, sem Nstringil-os, &\)õzar do~ estudos :feitos e da. c:xperiencia. 
!ldqmri<ls. M&rea. de alg11na, a 6e0l. est~ndel-~, a novas entpres1s n.em altet•ar a n•ü ureza dellas ~ ' 

3. o Si. pr~fer~ continu~r no systetna d&s cone truc~õe3 de estradas de ferro pelo Estado ao ae 
garantia de juros a empresas p•rticulares l 

4. • Qual a opinião do governo sobre o projeolo n. 21 A, da ~~ma.ra dos da pu. tados, r<lati vo 

11. garantia de ju1'CB pa-ra o prolon.gamenta da e>t.rad~ de ferro Bahia e Minas do3 Aymorée a 

Phlla1.elpbia? 
O Sr. ministro declarou q~e estava preparado para responder immediata.mente, á vista do 

'!,U8 0 Íl11e<'pella!lt9 justiftCOil desenvolv>d>ment<\ 03 divel'SOS pontos de SUa OJ'gllÍQÕO, sendo SG
gu,ido n~. tribuna pelo Sr. ministro. A disclls$ão ficou adiada pBla hora. 

O Sr, presidm\e do eon.elhG de ministros e ministro dos nsgoci1ls d~ fa.zenda_. O.\ seS$1\0 
de 2i, apleaento\l ~ ~;E>gu.io.te ptopo•ta que foi remettida à ·comtnls•ão de orçamento: 

PEDIDO DE Cltl!olliTO SUP?Llllll!lliTol.l\. 

. Aug11stos e dig-nissimos senhor~ represen.tanies da nação.- Os creditas distribuidos para as 
despazaa do mínis\erlo a. meu ca,·go; n o ~:s.ercicio . d~ 1881-,1882, por conta da~ vertas { i , _.9•, 
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f2&, 13•, 15>, 16•, ii .. , 1\l> 0 23• do c.i-t. s··.a lei n. · 3017 de 5 de Nwembro de iSSO~ ni:o foram 
suflicientes. 

Deram-se em cacb. uma dellas a.ccillScimos on e:teesros de d63peza, cuja &ornma atünge a 

.3.8f3:624$9'J2. 
Para. cobrir :1. importaneia. correspondente ás verbas 4.•, 9•, 16•, 17~ e 19i. tinha o governo-, 

como ·ubeis, a f•culdade de abrir o necas!!$.riO credito supplementar; providenci~ qae ordinaria
mente se verifica no iim d~ primeiro semestre l!.ddieional dos exercícios, porque ô então que !e 
<:onhece qwu;;i to:la a dosp<lla p:t.gn e e!ICriptursdà. 

AssiDl se procederia no caso presente, si o th~son~o não tives!e necessid:lde de cert~s es· 
elareeimen tos . que foram pedidos, mas não chegaram a tempo de servirem par& o exercieio d&
.quclh nttribuição legal. 

Entretanto, r e11nindo-sa as •;amaras legislativa>, o senJo itldispensavel· A mesma provi
dencia e m relação ás outras verbas para. as qnaas iúió prevalece & meo.eion:J.d~ faculdade, coiife
rida no at·t . 10 da citada lei, ll'atou- sa de org-anizar a demonstraçã' juuta, para eor snbmetrid~ 
á vo~sa illustrada ap;·eci~ção , e que comprehende todai as verbas em que houve deticiencia de 
credito e dão o motivo dos e:<cessos de daspeza. · 

· Justiftcados, por esses documentos, os alludidos a~cr&ilcimos e & consGquente necessicbi.de do 
erodito snpplementru-, venho, de ordem de Sua. Msgest:ldG o Imperador, apresentar-vos a. 
segainte 

Proposla. 

Art. L• .Além du d~spezas autorizadas pela lei do orçamento n. 3017 de 5 de Novembr? 
'dG iSSO, para o e:tercic.io do!1881-~882,. é aberto ao goYerno,: pelo ministerio ds fazenda , . um 
credito suppbmenbr cb. qaantla. de 3.873:6~2 que seri applieado i< segaiales verb:>S do 
·art. 8• da ref.~rida lei, a nber: 

4- C~ixa da amortizaçilo .. ........ ........... .... , ..• .• . 
· 9. EstaçlSes de arrecada.çlio . .... ........ . ... . ,. .... , ~ .. .. 
12. ·Typog-raphia Nacional e .Diario ofr;.eiaJ ........ , , . .. . 

13. Ajudas de cru;to ...... ... ... .... . . .. .. .. .......... . . 
i5. Dcapez"s eventuaes ................. ........ ...... .. 
iõ. Diíf~t·enças de cambio .. ........ . ............ ... · . . .. : 
17. Juros diver;;os, incl t\idos os dos bilhetes da th.e30U'0· .•· 
19. Ditos dos depositas àas cacras economicas e montes .de 

aoccarr-> ... ... ... ..... ;~ ..• . ..•• • : • ....... , .. • .• •. 
23. Adianta m1nto da garantia provincial da 2~•j . ... ...... .. 

Art. 2 . • Ficam t•evogadas as disposi~ões em contrario. 
Pa.ço aos 21 de Agosto de i 883. - k(avetle Rodrigues P ereira. 

31:271$496 
373: 550$52.2 
160:317$313 
19:2ô7$682 
! :970$698 

2.601: il7$l71 
59): 601$196 

63:943$433 
22:585~48! 

Na. eessiio de 22, o Sr • . Coelho c~mpos justifioou-a r.presenla~ã.J do seguinw projscto que foi 

remettido ã commissllo de cornlllorcio, indut:-:1). o arte• para dar paraeer: 

PR.OIECTO N. 104 - !833 

!f -,u,o~amentO da bal"l'a de C Oti11.7UÍbJ , tl<l p>·o~ÍIICi<Z ile Se~!J!p$ 

A ass~mblóa geral resolve; · 
Art. 1.• E' o go'l'erno. :I.utorizado a cou~ral:lr o melhoramento da barra d~ Coting-uiba na 

' provincia de Sergipa, ro:n a eompanhh !J.UO para osto fim se org3niar, seg-aado N e.~tuoos 
fe itos, ou, n1> iasuflicieúcia dclles, p~r OltlrOs que f<~ri proceder, obsel'\ladas as_seguiutes bases: 

§ f.• .Bste m$1hor9.mento se fara pelo_systerna mais ad~•·t~do á~ condiçõ<i locaes, corri· 

gindi)-Se a ins~ilicbde do !:<'llal da bl~r~ e -ª~S~~!ll't\~.d~·lhe um~ _prof~ndicJad~ . me. lia. da. 15 pés. 
_ _ .§_~·-· .Q. pxu.o. a_9 ~!l\!"~1:> -~~~i .da.\ef!llin;>.ill) ~und(a,; .f!~jli.cul.~a.d~s ~" .empres:~.,, ni\o _e1>Ce

dcindo a. 40 anlios, contados h concl1J5ãO das OÓNS!,: . 
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§ 3.o ~d. garantido á empresa o juro anuua1 dJ 6•{., ao cambio pilr, pa·r 10 annos, até o 

capital maúmo de i .500:000$000. 
§ ·4.• São croadas as seguintes ta:.:as em beneficio da emprasa, e por ella. e<>bradss: 

i o,' o aobre o valor ofliciol da i~np~rlação e e:o:cporta~!lo que se fizer p elos port~~ da p M

.vincia. 
400 réio por tonelagem de carga dos navios Je vela ou a vapor, que entrarem ou sahirem 

· pelos mesmo• portos. 
Estas ta>:aa serão IJSrcebidas quando concluídas as obra.' segundo o plano do conlr&to, e du

rante ·o pr'i!.ZO. · de~t ~; sendo, porCm, revh;taa de 5 em 5 annos pelo gove:rno de accOrilo com a 
.companhia; e reduzi1as quando os luc•·os liquidas da empresa excederem a tO •f•· 

§ õ,o" Logo qu~ a renda li~uida exc~da a 8 •[., serà met .. de do excesso destinado á indemni

zação dc•jnros pagos pelo Estado. 
§·6,• Ao governo fica rcsen-ado o direito de resgatar as obras feitas depois dos oito pri

meiros annos de sua conclu~ão. 
O preço do resgate sor:i. fi:mdo de modo que, redatido a apo!icel da di vida. publica, pro~ 

dnza uma randg equivalent~ l\ 8 •i, de V:Jdo o C~Jlital eft'ectiv~mente empreg:J.do . 
Neste caso, se,•ão as nferidas taxas arrec~dadas por conta .h re.~eita geral, e quanto. bastem 

para os juros e amortização pelo tempo do contrato. 
§ 7.' Findo o prazo, fica1·iio inco~porados no dom.inio n~cional as·obras e todo o material da 

empreso, sem r1twlquer indemniza~ão . 

.Art. 2.' Realizado o melhoramento da barra pela íaclura das obras, terá a companhia pre~ 

ferencia para o contrato de reboc•gem nas ba~1·as da província, sem pTejuizo dos contr;.tos exis

tente•, ou mediante accõrdo com os interessados. 

Pelo mesmo Cllntrato ficará. tambem a cat•go da companhia a pralieagem das mesm3s 

b arras. 
Art . 3.• O governo far:!. substituir o pha.role le da Cotinguibl por Olltro de m elhor systema 

e da h,• visi.-el a maior distancia, s~ndo collocado outro igual na barra ~o rio Real. 

Art. 4.' [, evagam-se as disposições em contrario. 
S.,la das sessões , 22 de Agosto de 1883.-.Coeli>o e Omn pos. 
O Sr. ministro do imp el'io, na sessão de 22, npre~eutou as seguinlea propos tas, que fol-am 

r emottidat á commissiio de orçamento : · 

Proposla 

Art .. L• Fica elevado, no exe~cicio de 1883-iSSi, a: 33:000$ o ru"edito da. iS; O:O~, conce
dido ao ministerio de• n egocies do imperio para o c correr ã5 despezas com o seryi ço de mediçi 

a tombamento de t~rl'~a destinnd.1a ao pntrhnonio doinl do Suns Altilz~s a Princeza l mperid Se

nlwrn D. Izab'l e Seu Augusto Eoposo, e a que se l'efere o srl. H da lei n. 3iH, de 30 de 

O utuh!'O de iSS2 . · 
Art. 2. o Re,·ogatn·!SG P.S dis1l0sl ções em contrario. 
P<~ço em 22 de '>gos to de iSS3.- z;:,·ancisc.o Anltmes 11Iaci•l, 

Pi·op?sta 

Art. i .o E' aberto no mlmstr r;o dos n egocias do imperio um cr~dito supplement~r de 
02:0323438 :i Ycrba -Obras - do exercício de 1882-i883, afh1 d~ occorror ao pnga.monto das 

desp~ :zas feitas com obras de ac;oescentamenlo·nos e.iificios do Eenado e dn e scola. polytechn:ien. e 
(la ass · io e decoração n~ ca.1mi.I"a dos deput::tcl_os. 

Art. 2.(l Fi!!a.m revogadas as disp .s içõcs ~m contra.r~o . 

P~ço et:n 22 de Agosto de 1883.- Francisco An~tmes 1!{ acicl , 

A eommissl!G de or~,m~ntodo u parecei' na sessão de 23. 
·O Sr. mt'niaLro da ,iustiç>, na sessão de 23, ayreaentou a seguiute proposta de c'editos sap

Jli' Menlare•; a qnlll foi rllln~ttlàa à eommissão5~tlif'lll'Çbnmn,.: · 
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P1·oposta. 

Art. 1.• Alem d•s despezas autorizadas pela ld n. 314! de 30 dq Outubro de 1882, que deu 
or~a!uonto para o e>:ercicia de 1882-1883, é aberto no governo polo nlini~tllrio d~s nogocios da 

justiça o credito suppl~montar da 90:870$7i5, que ser:'! applicado ás despezas com ~s seguinte; 

verbas: 
Casa de detenção ....................... , ................ . 

Asylo de mendigos .... . .............. . ........... . ...... . 

Guarda u.rbana ....... , ......... . ............ , .......... . 

Ajudas da custo ........ , ....... , ............... , ........ . 

Art. 2. o A presente lei far:i. parte 1' orçamento do refótido exereicio. 

Art. 3.° Ficam revogadas a~ dispo,ições em contrario. 

17:301$251 
18:215$593 

8:31G$3Gi 

47:037$()00 

Pa!Mio do Rio de Janeiro em 23 de Agosto de 1883.- Fra~cisco P.-í$GD 

raiz.'J. 

A com missão de orçamento, na sessão de 27, subme t teu á ap1·eciação da camara o resullad) 

<lo e" ame a que procedeo na proposta do ~;overno que o~ça a despeza do mini•tcrio da 

:fazenda pwa o e:<ercicio de 1834-1885 em 60.944:104$829, infecior ern !.525:493$885 à votad• 

P'la lei n. 3141 de 30 de Ootub~o de 1882tlara o e~ercie;o de 18S3-.!884. 

A mesma eommissão, na sessão de 28, apresentou parecer e emenda; â p~oposb do poder 
(n::eeuti.vo, fixtmdo a de.spezn. do mlnistP.rio· dos nagoci.os da. ag~icultu.rs., commercio e o~Jras 

publicas para o e:<ereieio dê i8S4-1885, e sobt•e o cr:;dito de 35 :643,-j666 ao ministério da marinha. 

P>n pagamento do. ve,ba- B&talhão mvd- no e-.ereicio de 18~3-1884. 
A ca.rr.ara, na sessão de 28, tomou conhecimcato do seguinte projecto justificado pc1o 

Sr. Joaquim T.-·ares; foi rcmeccido ás commissõ:a reunidas de con>tituição e poder<!>s e da jus

tiça civil ; 

PROJECTO K. i14- 1883 

&/ormtJ. eleitoral no senlido rle ampliar os dislrictos 

A assomblca geeal l'esolve : 
Are. 1.• A lei de ll de Jan eiro de i88l será e:<oecol.:l.n, na pnrle l'elativa ~ eleiçilo de depu

tados ã as1:~mbléa. geral, coro.. a..~ seguintes alter.1çõoo : 
§ f.o Constituir i um só districto eleitoral a provinda q•t• não der mais de dous ou tres 

4eputados. 
§ 2.' Todls ~ outras s~rão dividida; elll districlos de tr2s, o onda não fõr multiplo d~ tres 

o numero de deputados, completar-se-ha n dil'iaão aec1'cseentandc .. e ao disll·icto ou district<JS de 

tres um districto de dous ou de um, 'conf•mne o excedente. 
§ 3. o Clllla clsitor dis?ârá de tanto1 votos quantos foNm os deputa .los do respectivo disll'icto, 

n pod~rã, nos di ü l'ictos de l-e>, si não quizcr vot~t· om tres· candidato•, d~r rodos os ~eus Yotos 

a um sô, ou dist1·ibnil-os pot• dous. 
§ 4.• A pl~t·alidade relntiv~ 1'egubrá. a. eleiç~c, de lllQ'lo que os çidadãos mais votados em 

~ta~ districto, e·m n•.tmero igual ao de depntados á elege t·, s ··rão consÍderado; ebitos. 
Art. 2.• O governo fará a divisão dos districtos at tenden'lo qQanto possivel as reg ras eeta~ 

beleci1as n~ i• pn.rte do art. i i da lei <la 9 de JaMiro de i83t, e depois de conçluido e publi

c~do ess~ tr~oalho n io poderá mais alwr~l-o, e o sobrnetteri ã. approvação do poder legislativo. 
A apnraç•o da el eição de cada districto se fura no log:u· mais central e impot·tant9 del!e, 

d 'signado pelo gove~·no . 

Art·. 3.• ·Ficam revogadas as dispo3ições am contt•ario. 
S . R .-S:Ua d'> .nssões em 27 de Ago;to de iSS3 • .!.. Joa2uio~ Taum·es.- BeZel'l'a; ele 

Mc>le:es .-lu'l!e>tcio AEoes.- Vianna Va~.-AEocs ele Araujo.- Prado Pi1nmtel. - V. de 
Afetlo.- Salustia!~o Rego.- Gene;·oso Marques.- Thoma:: Pompetl.-Si!Mlif afra. - AlpMo 

. ,j[ olt jil!'dilih- Áil>'fàliO Pi!lJaiH~I.- JdsJ Pd1l~J!étL 
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!\~ sess!!o de 28 foi no!!leado a soguiut~ ·~eputaçtro pn.r"' sabar do Sua. Magcstado o Impe,ador 

0 di1t~ ho~a e logar da. sess:lb .sJle::une do eucertal:aeonto dt- 33 se~são di.\ 1-f9. l e3gíslàtUl'a ; 

L Prado Pimentel. 
2. B:wão de\ Estando.. 

3. Adriano PimenteL 

4._ Mac-Dowall. 

5. Gomes de Castro. 

6. Vio.un» Yaz. 
7. Franklin Doria. 

S. R,,.tisbona. 

9. Borão d., C~uind6. 

10. -Tarquinio il~ Sou~a. 

11. A. c,,rnoir·o da Cunha. 

1.2. Sou:<a Carvalho. 

1" o. Pe'·~tü. 

{4. ;\lcofvrRdo. 

15. A. de Siquci1:a. 

1Q. Uysses "Vianna_, 

17. Espind Ja. 

:!.8 •. Theophilo. 

1.9. Ildefon 'O de Araujo. 

20. Alfrolo Chaves. 

21. F. Belh~rio. 
22. l\Ionts.ndon. 

23. Paub Souz~. 

2!. Barão da Leopoldino.. 
\'et"ificol\-SG ll3. sessão a. 2S "intcrpell•çi(o annunciadn peJo s~. A lmeid~ Nogt<eira ao 

· sr. mil.li•IN do imperio e que ba\l'ia sido adiada por motivo de for~~ maior. 

'l'orno.l·Rm parte uesta ctiscuss[o os Srs . .A.lm.aid:1 Nog-n·3irn., Maciel (m!ni,stro do irnp:.rio) e 

A'>elordo de B ,; 10. 

Nest: sessão, o Sr .. Jos~ ~Ia.rü\nno, obt~v~ A pa.h.\'J'tl. p:lra. tL\ltar de n3~ro~io urgente c jm:Li· 
ficot.l i). ap1·e:.entaçã1J cto manifesto da commis~ão e:uancipa,loi"a do municilJ;o do l~ecife, p~o~ 

vineu d~ Perilan1buc·~; pdindo fu"sc pt<blico.do no joQJ~l officia!. 

A !11e;a da ca1mra consenlil1 ciuc fossem puolieados os-seguintes documentos e remettidos 

à ~ommiss~iO d~ jttstiça ciYil: 

RBDEMPÇlo DO MU~IClP!Ó DO RECIFE 

Mo.nife<to 

A commiBão emancipad >:'a do município do Recife j ulg" hoj~ oplior tuno, senão de ur
gente necessidade, tol'nar solemnerneut "J puiJ!icos os intui tos q'le a 1iirigem oo des~mpenhodo 
borrroso cnc:.c.l~go que lhe fri cornmeUi:lo pela bcmen1eritn so r:i :,d.9d<}- No~·.o. Emr.ncipa.dora.. Não 
o1Htan te tor d~ .!o lr.tblicjd:;de a.os s eu s trabalhos pr~limi-nares~ fet.~ndo inserir- Ms jornaes de3:tn 
CJ.pltal ss acto. ; dê suas se~sõ~st e post() que até eat~ ll"l.Oit:en to não haja. 'Pl'aLicada ado alg11m 
c.npaz d~ :1J mittir a. roi_nima. duvidC. · ::!C0 1"CEl :~h l egitimidade de seus de.signlcs~ uio quer to üwia 
cpe, 1~0:" carecei~~ de u rua eÃ-p1i"C.).ç;TI.J cbra e definítiv.!, ganht::m crcdtb na ·a.nimo das ;1esaaasde 
boa fé os :-les.~ r:!l.I:O~lvs conceitos que o unbo ao to d0 sua organização tem injustamente :=usi!I-
ta:[o. . · · 

A cm~'lmis~ii .. ) colBid~~-s~ intoh·!l.mente d ispen:; tdl\ de d3monstra.r que .a- c:xistcncin. da ()S
cra;yidão e2tlb •l1 CC pnt"n o BJ•a:r.:il 1.1nort. !<iiluaçl.11'J n.nor.nal nl) concet•to das nu~:üe.i civHis-adas : 
i.a '.nb~In nfi.'.J procis·J. f:.lz e r-o H.s:Le inventõtri o 1las m:J..lc~ com que. é3Sa won3truosid:1de sacinl 
;ttllig~ a_pot~h< ~- ~~i~''il·a, _q uer cl_<:lb~ho d~, pollto_do _yL•L~ . ptt_ram0;lle ~co.norqi~o, 9.uer pelo. ([llO 
respel\a á. motn.l put!,ca a comestt•?n. · · · · - · 
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. Tudo quanto ne&te sentido pndeslo ex!Jender fkaria. ã;uem da temerosa realidaC.eo inferior 
:i convicção de todos os homens illustr~dos e 8() scnlillton to gQral do paiz, que por todOil os modos 
têm patentoado qn.:>nto lho ó incommoda e ant.ipatbic~ a permanencia dcs>o. i nfamante· insti-
tuição, que um infeliz pa.s.~o nos legou. · 

- Todas as divergcncias, mais appar,n tes qna reaes, ncorce. da es.tincçiio do elemento escravo 
estão.- pod=os duel-o com desvanecimento -,linlitadas ao campo da realizn~.llo praüea od: 
stric tas à escolha doo meios mais oonducentos á oaLiafaçilo prompta dess. nolJN ""Pit·•çao,' quo 
irrompe de todos os coraçõus om uma corrente m!\g.nifiea e irre.c;istivel do g1•andes sentimentos 
humanos. · ... 

Em thooci:l não lu cert:unento DO Br~>z il um s:i espírito i nfeaso ao morimonto abo:icionista · 
que em todo o vosto tcrritorio desta nacionslidade'" propo.ga, pnra honra dos seus lubitantes: 
dos sen timentvs huma.IDtarios deste seculo . · . 

Etrectivamente n ão •e põ~e dizer que o povo braúloiro cerl'asse ouvidos impenileoles ao ge· 
neroso appeUo que ha longos 50 anoos passados lhe dirigia nestas sober~s pal~vr<>.s o Tenerando 
José Bollií•cio, esplendida.. glorh naoionsl : . 

« Generosos cid:ldltos do Br~zil, que amais a •·ossa p~trin, s~bei que, oom a nbolíção to tal 
do infame trafico da escravsta•·• afric:lllo e sem • emancipação successivn dos actoae• c <' ptivm 
nunca o BrA<il firmará n sua independencio. nacional, e segur~r;i. e defend~rà a sua liberal con. 
otituição ; nuo.ca o.perfoiço""'' as r!lços existenl.e:l e uuce~ formará, como imperio>amcnta o 
deve, um e1ercito brwsoe uma marinha tlorescent~ . Sem liberdade individuo! niío póde ·h aver 
civilisação neco. solido.ríqueza; nlio póde haver moralidade e justiça, e sem es tM fil bas do céo 
n!lo ha nem pôde ha.ver brio, força e ;)odor entre a, ua~es.» 

A estA$ phrasos rep:1s~ndas do verdaila c s~nbnenlo putl·iotico corresp:)ncleram digna.meD:te 
as leis de 7 de Novembril d~ 1831 o 4 d~ S~te:nbt·o de 18õ0, o grnnde "'[lirib de Bllzebio de 
Queiroz, a mignanima lei de 28 da Setembro de 1871 e, finnlmoDte, todo ell!5e ~xtenso movi· 
iuento emaocipadot·, anim•do DO paiz p ·lo nohilissimo e::aruplo do Visconde do Rio Bt·anco e 
pelas cbusul-.s do acto legislatil·o, a que o nom-> desse eminente estadista permanecera otorna
mente ligado • 

. A ensteneia d:L commissão emane!po.dora do tl!lnicip io do Recife é apenas um as?ecto da 
1!\folução mor•l e intellectual que se opera no pai•; n iio e unu c"usa, mas aitnplesmênle um 
eff'eito, um dos mulLiplices phenomenos do. inv~ncivellei que e:e impõe aos indivíduos, como aos 
povos, e por força d.'l. qual o amoc do pro.:imo ha de i r progressivamoDto CGnq~ist>ndo ao egoisc:to 
os beneficios da sociabilidade . 

A commiasão não exerce uma acção ÍsJ!ada, nem é oríg in&l na sua intenção, o que torn:t. 
iDe'<plicavel .e eslranho o ardor exclpcional com qne o simples incidente de ~aa organização 
está sendo -hostilisado.- · 

A idéa da emancip9~ão por município acilll-s> cons:>grada pela mais animadora pratica ; c o 
município neutro acaba de adopb l-a oom os mais francos applaueos da im~rens:~ Ouaúnen se e 
as congratulações maia eipressíva.s, n«o só do ehefiJ: do aeLu~l miniat'~rio e da supr-ema autoridade 
eccle.•iaoticada diocese do Rio de Janeiro, mas com • adbes1ro fer vorosa do proprio impero.nte . 
. · Dir-se-ha q ttG todos esses homens, que todas easas autorida.des ms.:tim~s pretendem con-
fla.gu.r a nação e ogiolar a proprieda.le f .. 

Lêa-se, entret:mto, o 'lu~ no assuro.pto escranu a o.dmiravel penna d~ Tr.vares BasiDs: 
. c Siio os poderes locaes que hão de c<Jolllpletar a obra iniciada pelo Estado, pondo em contri~ 

·buiÇão pal'a o fim eomrnum, a estatieti.ea. , o impos;to, a poHcin, a justiça e :\ oscob.:. 
Junla-a1 a essa svntbetica, mas criteriosissim~ indicação- o inclitamento consbnta d~ 

cc.ridade publica e libe"ralidade parti'cular entre os que compoem o nosso · grup? eommnnal , e eis 
ahi e:~<posto e com!'!~to o programma do. commi.ssãll emancip1dpr:.. do munictpio do ll!!Cife , pelo 
que reepeie• à sua neeessni~> acção local • 

. Em que pó de sanoelhant~ desideratum perLurb:u· & _serenidade dn justiça, que deve ocompanhar 
· todos os progressoa socioes ? · . 
. ·E' evidente qno a commissiio não tem, nem podia ter, a protençlfo in/'ustifi<:avel d1 decJ•etai' 
a abolição instnDt~nea da escravidão ue•te municipio, FOr ioso que amp arnento ·conhece eer o 
tempo um factor impra;cindivel ds todas as traDsfo rJll!LÇ~ee, quer Da espbora eosmologic.a., que1· 
no campo menos vasto porém m:ús complicado e espinhoSo d 1 s<;.eiologia: Semelhante pretenção 
só pod2ria ser suggcrida por um cégo e impoLente espíri to revoluciona.rio, em ~bsoluto opposto 
aos· preeadontcs e cr iterio do• indivíduos quo constituem o commissi!o. 1:\ão ; oll& não quor 
revoltas, nem sedições, nem-a violação de di roi tos : o que deseja á interessar nn suo causa de 
paz, de justiç& e humonida.de, todos os homcDB bons, todas as classes sinceramente con~ervadJras 
e sobre tlldO os poderes publicas, já.locaes, já centraes, sem cujo auxilio s1ria, senão dó! todo 
improfieuo, ao menos pouco opulento em resultucos por n1aio,. esforÇo que empreg•sse para 
._tcançar o nlmejado nm a que se propoz, ·.· 

·Para que os de~vairamentos da pai>:1(o n ão se :~.poderem doo espirit s na resolução de um 
problem,., cuj o. propria gra.vidade "e<tá a e:rigir a maxima rofle::tào c ciliua ; para -que o pungir 
dct uma injtlatiça tres vezas secnbr se nl!o 1ev:;.nte do coraç11o do:l opprimidos em 'tremendas iras 
e rnncorea,.; que a eommisaão _emancipodora do município do ~eife; como tQdo~ o~_ que. com 
oa mesmos ir1tsntos dclla, se abst:r.rem na august> erllznda da h berd,.de, tem o tndtSpeDSavel 
<lirei~o de esperar, ~m -vez de bald~es s aft'ron~ss, toda a }l(i!aivel coadjuvação, não ~õ por_ par.La 
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dos podoros do E•tado e da igreja, mas t.mbam de todas as pesso~s dignao e sinceramente inte
ressa las no be:u est~r presentG " futur<:> da sociedaJ~ brazileir~. 

O que póJe sem duvida ameaçar a tranctuillidade ru>.eionaln~o é por certJ o trabalho meri
torio e alt.1w !H te prep u-ador das c,,r1Jora~~ões ema~c.ipa.doras; mas, pelo contrario, a manif~sta 
sorirncnia cem que é encarado e.se generosa olfi~10 por aqllêlles- ventu1·osa.mente poucos- a 
qllom a candu!'a de animo au intransigeat3 cgoi:mto não d~i"S:a •er claro a !Situação .social ~ nem 
s. verdade de seus proprios.intete.ses. 

Q\~anto não g.> nho.ria em 1noralisoção e 1'ro•perida.·Je o trabalho agric~la dos te p~i~, si por 
lileio do 01edidas S:\biô'\s 1 que a. conunis:s:lo não deixará -de soli ·llar das ·p.,de~es competentes, o 
abjecto regimen da escravidão fosse proftcuameote transformado_ no da se~vidão ao solo, com as 
modificagões correspoo.den Le.s 8. nova condição à os. lrabühadore> ! . · 

A commiosiio esfor1•ar-.se-ha iutimomeute para dar aos illudidos, ao• que do •·i~!im~~ da 
velbos '[lre·~onec.ito~ ou da. conspiração d:l. ca.lurnnia 1 a nitida conscíGneia. dos padgoe, que de 
inco.usiderad• e tumultuari~ oppo•içào poderia advir â sociedada brazileira, cujas sentimentos 
em prol d8. remissio dos captivos- é neces>arb dize l-o muitas vezes- já não é possível 
suffocm·. · 

Podem, pois, o~ senhores de eseravos dormir tr"ncluillos ace~ca dos intenlos da commissão 
13:nancipa:iora do município do R··!CÍ e, que s~o os :ma.i ... legitiroos a honrosos. 

Alem do c•mcurso indie.pensavel :o~ poder••s publicas e d~• claue$ di1·ectoras, a commissão 
só conta com a b~a vontad~ e conhecido humllnitarisroo da. nossa população, a quem. fallarã 
sompre em nome do bem, elo justo e Jo honesto. 

Tahez se diga: < Ma> à isto o qae atá l10je tem feito todas as socielades constit~i~QS nesta 
cidade em fa1·or da libert<lção dos cscnvos. ~ 

Pe<-fehamente. A commissã > não quer attribtlh·-se as glorias d~ uma iniciativa que ci 
han!'a do paiz in~eit-o. EUa apenas vl)m da~ objac::ti--vo definido 1 e porvc-n t.ul'a. mais eminente

1 

ao movimanto de s&s distinc tissims.s corporações, a ux:iliand.o-as, seellndando .. a.s nos "sells ag-r~~g-ios 
esforços, -por todos os modos prescriptos peLL lei, pela. religitto, pel~ mo~&l e pelo. mais ardeu te 
pattiotiomo. 

Recife, Si de Março d• i883.-},-bnoel Gomes de Mattos.-Jovino Cesar Paes Barreto.
Dr. Antonio Joaquim de B~rros Sol>rinho .-João Barbalho Uch<la Co.val~&nti.- Annibal Faloão. 
-Dr. JoãoC•pistranoBlndeira deMeHo.-Antonio de Souza Pinto.- Luiz E mygdio Rodri
gues Vianua.- João de Oliveira.- Joaquim Felippe da. Costa.- Oscar Falkeisen.- Belarmino 
C>Lrneiro.- João Duart' Filho.- Braz Flofentino tlondquel de Souza .- D~ . J. A. de B:.rroa 
Gui!ll:>rães -José Doming-os r!a Costa.- Dr. Graciliano de Panla Baptis ta.- Dr~ João Thomâ 
d~ Silva.- Dr. Tobi?.s Barreto de Menezas.-Henrique .da Silv:. Ferreira..- Josó Mal'iannó 
Carneiro da Cunha.- Dr. RayfU•mlo Bandeir~.- Jos~ Joaquilll Dias Fernandes. - Dr. Mala
quios Antonio Gon~~lves.- Feüp~e de Figueiràa Faria.-José de Vasconc~llos.- Caodido Jos6 
Lisboa.- Dr. José Au•trege•ilo l{odl·igues Lima.-Dr. João Rutos de Mello Gomes . ....;. Antonio 
Carlos Fe1·reira d,. Silva.- José Izidoro Martins Junior.- Arthnr Orlando da Siha.-Antonio 
Gome s de l\fnttos.- Decio de Aqui no Fonseca.- João José Rodrigues Mendes.- José Joaquim 
Mo"eira.- Joar1uirn Olinto. Basto•.- Francisco C. R. Caropello.-Aifonso Octaviano P. Gui
marães.- Argemiro Alves Aro:xa..-José Jacintho Bo•·ges Dill::z.-Antonio C. F. da L~z.
Dario Cavalcanti da Rego Albuquerque . ...: Francis00""1gnacio P into.-Antonio Jos0 "da Co>ta 
Ribeiro. · 

REPllESENl' AÇÃO DA COl!l!!SSÃO CEN1RAL EliANCIP ADOllA D3 A!!iXlCIPI O DO 1\EC'I?:ll 

Aug·ustos o dignisshnos senhore• representall\"s da n ·ção. 
A comruissüo central enttncipador " do nwnieipia ào Reoíf,, em c•mpl'i~nento de seus de

'l'et•cs, vem conci~ar o p,\tl'Íot'smo d~•tn augusta cama.ra em prol dos míseras escravos, actual
moate e:tistente< no Im:1erio. 

Si hn uma vord·tdo reconhecida por todos, Sl!m· a menor disc.repa.n~ia , ó que a. e.scl"a.\·idlío 
G um m '1 ~ é u_m crirne1 e qu~ o pt!.lz &~pira com a.ncia, a ver--se livrõ, quanto ante~. deste" mal 
que o atrophia, e deste crime qne o deshonra. 

Nã~ basta, porém, que de todos os lados irromp~m em pet'feito accórdo esses vehementos 
de~ajos : não bast> <tué se r·onfeose q11e a abolição da escravidão ó uma aspiração do p•iz inteil·o, 
o que~ felizmente para :nossos b1·ios, ji não. ha quem queira. a escravidão; po~· isto rneemo que 
o a.ccôrdo é g-eral, qu~ a confissão é camplettt, e ne6essario dar um pas:;o á frente, traduzindo em 
facto a aspiração do pa~, d1ndo etfeitos jm·idicos à confissão do crime. 

A lei de 28 de Set>mbro de 1871 já não sMisfaz a opiniã:o publica, dil-o eloguentemente 
essa ~neta qne S9- li ente em tod1 a. parte, por uma aol•1ção d1> ter ri vel p roblema : dil·o a.i.nda.", 
com mais •loqurmcia, o ingente esforço de iniei•ti.va partic~la.~.libe~t~ndo 60 .000 escrav.os 
nesse perioào de i2 annos, em que o fundo de emancipaQã.D por ell" creaào apenas coll$eguiu· a 
liberdade de 11.000. 

Ma.gnifica em sen l•mpo, proficua em gr~n \es resultados, não foi, nêm podia ser, conside
rada como crnica e ultima palavra sobre o assumpto, e ÍFtá hoje muito á.quem dos desejos da 
na~ão, claroménte manifestad.os por todos o~ meios de pablicidad·l . 

A aure~ lei, a sublime cr ·ação de Rio Branco libertando o ventre e considerando 0 escra:vo 
]lma.per~on•lidadt'l ~nridiça, creou "IDa.Ji\C'I'2, ordem d~ co~aaa,· o ~lantall. no amas-o do cora~~q 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 03/02/2015 15:08+ Página 28 de 57 

HISTORICO i 'i' 

dos infelizes s. esperança de que um dia, mais cedo ou mai• tarde, raiaria para elles a suspirado. 
liberdade ! • 

Seria: faz~r atroz icjuria. s.os grandes homens de 1871 suppor que, ereando a !;herdade 
doa ll3.SC it?-r~s, pretend~r.a.:n fechar as pertas do f~turo !-OS que nasceram. antes da lei, só 
lhes permlltllldo. a posslbllidade de ser hvres pela hberalidade publica ou particular, ou pela. 
morte. 

Onde_ se ~iu qu9 a liberta~~o do ventre, só po~ si, fosse uma solução da questão~ 
A hrstor1a mostra a. falsidade deese conceito e a razão o rapellll como uma. clamorosa 

injustiça. · 
Si _o reconhecimento d? mal ou a confissã:o _do cl'irn.e produziu a declara~ão d<;~ que 

era.m hvre.s <l~. qu~ ~avenam de nasc~r, como nao tr-~tar da reparação necesssria para com 
aquelles 'lue J• e:nstmm, e quG só tinham contra. Sl os annos de serviços, que haviam 
prestado~ . .. . 

. A eommiãsoo não te':' a pretenção de apresentar a esta augusta camara a melhor soluçãQ 
do problema, qn~ a todos mteress~. 

Aboli cão _ünmediat~ ou .gradual, prazo í·1tal ou outro melhor ~tvitre, a augusta camara tem 
todos os requmtoo necesoar10s p~ro. pwcur-ar a achar o melhor moto de dar satisfacão aos desejos 
da na, ão e a.os reclamos dsjustlça, harmoniaando quanto fõr possivel o direito dos opprimidos 
com os jnteresses da ordom social. 

Em nome porém doa infelizeB, victima~ da. i~qui~rle legal, em nome d~s brios do Impe rio, 
conspc1rcados pela permanenc1a de uma 1nst1tu1ç.~o 1mmoral, em nome da prosperidade da. 
na;ão, gue só progredirà com o ~rabalho livre, e~ nome. finalmente do• senhores de escravos, 
que tendo-os comprado de boa fe sob a protecçao da lel não poàem Senl ae arruinare1n decla
rai-os livres, a eommissão central êmaneipadot•a do municipio do R:cifê pede à. augusta c"roara 
dos senhores deputados uma soluçao geral da questão. 

Si poróm, augusto> e dignissimos senhor"a ~epresentsntes da nação, uma solução genl for 
consid&r.-.Jda. um impossivel actualmenta, por um pretendido receio do s:lfiLeguidiío, injusto 
porque nunc.l e cedo de w.n.is para repara 'I' uma injustiça; si ainda temos d~ ser constrangido; 
por tampo indeterminado a conservar-nos de cabeça bah.o entre as n~ções ch~lisadas pela per
manencio._ de uma instita.i~ão. 9ue nos. avilta·; si pr_etensas razõe:' de Estado determinam que 
llB. soluçao do problema pohhco, socra.l e ec.onomtco da eman.c1pação dos escravos se deve. 
a~lender maia 1Í substituição do trabalho livre, do que mesmo á extincçilo d~ escravidão, a com
missão, convencida. de que, por se não poder fuzer tudo, não deve deixar de fazer algama cousa, 
prcporã um~> •e~ie de melidãs, cujos fins nil:o silo. outros sen!io matar economicamente o tra
balho escr .. vo, tornando~o caro, prejudicial e repugnante, pcoteger o trabalho livre, mais util, 
fecundo e productivo e augmeutar a libertação gt-adual. 

As leis não podem certamente crear ou produzir riquezas, mos podem crear obstaculoa ou 
fao.ilidades na apFlicação da iutelligencia. âs transformações da matcria. 

Produzir e prodo.úr muito, eis a olivisa de todo aquelle que quizer concal'rer para o engran
êlecimento de seu l)aiz1 mas eomo prodnzir muito com o e.scravo, e.see motor animado, que não 
possue bastante intelligenciá, razão e saber para fazer applicação das deseoberta.s scientificas :is · 
necess.ida1es da vida pra.tiea ~ 

A serie de medidas qna " commissão cen~ral emancip•dora do mullieipio do Recife propõe 
a esta a uguota c1m~ra é um projecto de lei com as seguintes bases : 

Prohibição de transferencia do dominio do escravo sob qu~lquer titnlo, sal \To successão 
· llecG!lSRda. (com a libertação de um decimo do numero dos escravos) s localisação do escravo 

no mnnieipio do senhor, seodo declarados livras os que por 01•dem deste fot·em transportados de 
um para outrn m11nicipio. ' · 

>'rohibição de caens do deposito para aluguel de escravos e do trabalho escravo nas obras 
publicas ou pat•ticulares, subai.dia.das polo E•tado, bem como do exereicio de profioaões lil>eraes, 
sendo declarados livras os que as exercerem com consentimento de seus senhores. 

Revisão da matricula dos escravos pan plenO. execução da lei de 7 de Novembro de 1831. 
Ob•·ig-atoriedada do traba.lho e revisão d~s leio de locafiiO de serviço. . 
Revisão do r egalamento das c!assific•ções e declara~lio de que as juntas de "classüieaçã:o pora 

alforria de escrayos sejam compostas, nos lagares onde houver sociedades abolicionishs, de 
membros destas socieda.des, presi dida.s por um juiz de dirúLo. 

Libertacão para os escravos maiores d e 50 annos e para aquelles cujos senhores não tenham 
ps.go s.s tn:~a.s I'Gspectivas eorres:pondentss a· oineo exerc.i~ioa financeiros.· 

Permissão para que 03 ea(!ravos p~asam dep~sitar suas eeonomias·na!l caixas eoonomieas. 
Augmento do fundo de emancipaçào com a.s seguin~es verbas:- Imposto sobl·e loterias-, 

PrescripçãO do• premias não reclamado; d entro de seis mezes- Multas estabelecidas por lei e 
q ua forem 11agas am virtude .de sentenQll c.dmin.a.l ou de acto administrativo por in.frac.çio do 
regulamento do gove~no-Multas em que incorrerem os empreiteiros de abras, as eompanhi&s 
ou empresarios de serviços contratadós com o governo por infracção d•s .clausulss de seus 
CQntrato". . . · . 

Produ c to dos bens de · e-.ento e das beran9as vagas, que não· fore111 reclama.das den.tro de 
pwh~. · · 

Aholi~o do fóro domiciliaria do senhor n as questões de liberdade, e da pena de 11.~ute im
po•ta aos r<ios escravos "pela legislação criminal. 

V. IV.-<: 
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An~nstoe e dignissimos AAnbores rept>e~·n~ntea d a nação: a commiS!iã1 central emaneiusdora 
do mon 'cip;o do Recife, a presen iiJndo esta serí? de _medidas, que pod•m facil~ente SéT ado~tadas, 
em fulta de uma soluçHo ger al , nlio ~em outro mttl iiO oenlo apressar a realtzação d :816 grande 
""piro.ção n>~eional , &!XI favor da qual devem trabalhar philoropb<·a, !")lilio»s, juri«Ollsultos, r&

ligíosos e pbibntropoa - a emancip~ dos 9seravo~ e eonaeguintemente a. ama.ncipaçllo do 
tr.•balb.o. • 

Recife, 20 de J ulho de :1883.-Dr . A ntonio Joaqui!ll de Barro~ Sobrinho presidente da 
eommissão.- Joli.o Btrl:f<.lho C:chóa CavaleaDti, i• secretari~.-Josê Camillo L'nh&res de .àlbu
que,que, 2• secretario .- J oãn Capistrano B3ndeira .. e Mello.-Manoel Gomes de Mattos.- Jollo 
Dnarte Filho.-Luiz Emyg.H a Rodrig-uP,s Yiaona.-Jo&o de Olive ra.-Aotonio Gomes de Mattos. 
- O=r Falkeiaen.- JoaquiUl l'into Bastas .- .Antonio Carlos FerNJil'a da S.lVll.-José de 
Va•..aneell<>3.- Joio J. R. Mende•.- João José DilU Fertiandea .- Belarmino Corneiro.- J osé 
Joaquim Mora ira.- Dr. R.s.ymuodo Bandeira.- J ovino Cesat Paes Barreto.- J oaquim·Felippe 
da Co•ta. · · 

A commissão de f~zend3., na aesslio de 28, apresentou o seg-uinte projecto, sobre ga.rantia 

de juro• !Í. Bro.siCiar. lmpJria.t Ce11tra! Ba.l!i<l Railway, Comp~ny: 

PR'OJBCTO N. H5 - 1883 

A assemb!éa geral l egi•laliva resolve ; 

Ar!. L• Fica o governo a.utorir.ado a estender · a. garantia de juros de 7 •(0 , concedida à 
Brasiliar< I mperia.l Contral Bahia Railu;ay, Com.pany pelo decreto n. 5777 de .. '28 de Outubro 
de i S'i4, ~ quantia de 744:720$, corresponde;,_Le âs quatro .entradas realiz ><lo.s pelos aceioniotns 

d& extincta companhia Rail Road • vapor do Paragu a.ssú, antes de declarada a fallenci!lo da 
mesma companhia. 

Art. 2.• Revogam·•e as d i•poaições em contrario. 
Paço da. camar._ dos d eputados, 27 de Agosto d e 1883.- P•·ado PimenteL.-A~e/ardo de 

Brito.-V. de Mc!lo . 
O Sr . _Barão do Guo.hy, nesta scs~ito, r•ediu dispensa de membro da comtnissll:o de comwercio, 

indus&ria e artes ; a e amara negou e S. Ex. depois de insistir no s eu pedido foi attendido, tendo 
o.nteo proferido ae seguint es palavras : 

« Sr. presidente, agradeço esta ma.nifestaçilo da eamara, mas realmente eu. nlio posso wais 
pertencer a comaúsaão .de com mareio, in dustria a :~.rtea. (Al)()iados à<z. mi .. oria .) 

Só me resta um profundo peuor, Sr. presi<!eote, o de separAr-me de dou distinetos etJ!lega,, 

que muito aprecio e G.1le muito res~ito. 

PeÇ(l, porta.nto, a V. Ex. que consulte Mvamente a camars sobre a dispensa que 
pedi. ~> · 

Em seguida jusliiicou o seguinte proj 1clo que foi remet liilo á. commhsJro de orçamento : 

A asaembléa g4ral resolv~ : 

PROJECTO N. 1!6 - i 883 

Eo:ti,.cçllo . rUi p:!pc~ -moe"~ 

Art. i ,D Fica o governo autorizado, pat'8 eo~plet .. e~.tine~io do popel-moada: 
i . • A fa.eullar, em todo. o lmperio • . o. erea.ção de b:>;neos .eom emissão d~ ~otas conversíveis em 

oo.ro, com carao l eg al DAs repar tições po.blícas e entre partieulares! dando os ditos bancos, em 

garantia das res9GCiivu . emi68Qe•, títulos d• d:vida publica, que ru<:Oberão ·do governo, que 
eete emittirã para esse tim: exclnsivo, ven cendo o j uro de 4 •f, s.o a.nno . 

·2. o A da.r ...os mov011 bancos e a~s' jà. · cre.odos e que · desej~m ·apróveito.r. a facnld .. de 

de. que re~ o srt. 1•, antorizaçli:o dê ernpregar~m . tÓdo ou· parte do •e11 capital nos dito$ 
títul os, cnm. a obiigsçiro, porém, de t erem di •ponivel, em oaro, como ·fundo m.etallico, :lO •f. 
do. valor de aoa .emiiOão, a qual serão sempre obrigado& a pagar a.o p<lrlado_r e á,. vista, em 
OUrO. ' . . . . • 

3.o Para malot .g:>ranti.a e _1i~ão, e pora uniíormisara elllis' io ao paiz,~á o lb.eaouro 
encnr reg:;<'.o da impressão das noi:~S be.neariS.., que serão entregues; · na eórte, pelo tbeiouro e 
nas proviileiaa pelas ret~pecti~s thasoura_rias, ao• ditos ~ancos. 
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4. 0 A entrega das referida1 nota.s ban~orias será na razão de 60 a 90 °/a, segundo a exten· 
são do capital aos dhm bancos, do valor nominal dos ditos títulos da divida publica de. 4 •/o ao 
a.nno, que ao .-gova,mo entrega;rem. os. baneos. 

5. o O governo terá o direito de mandar proceder â renda, em hssta publica, dos referidos 
titulas d~dos em garantia por qualquer dos bancos que deb:ar da págar a.B·suas notas á "pres~n
tação das mesmas, e o governo pagará, immediata e integralmente, em ouro, aos portadora• 
dae referida.A notas bancarias. 

6.• Os bancos organizados so~ o regimen da present~ lei terão de duração o pl"ru:O de 20 
·annos, findo o qual po:lerá o poder legislativo autorizar o governo a mandar-lhes proceder á 
liquidação ou prorogar. esse pra.zo, segundo as eireumstaneias o. aconselharem. 

· 7. • O governo jámais reeorrerà. ao repro~ado expediente de oovas emissõe~ do papel-moed& 
e inutilisa.rà o existente até su~ completa. extineção, á medida que os bancos forem effectuandn 
o pae-amento dos títulos de que irab o art. i.• 

. 8.• Esta lei $<1 vigorará qlll\ndo organizados bancos, cujo capital, convertido em titulas de 
que·t:-ata. o art. i•. attingir "cento e eincoenta mil contos e fica o governo então autorizado a 
declarar sem curso legal nem forçado o papel'moeda que aia da porventura ~xistir e a. decretar que 
o pagMte nto dos impostos sei a feito em metal on .em notas bancarias conversíveis. 

9.• A Mnfeccíonar-, para eiecu0ãodestalei, o respectivo regulamento, que será oppo>tuna-

mente submettido à approvação do poder bgislativo. 
Art. 2.' São revogadas a. disposiçõzs em.oon traria. 
Sala das sessões em 29 de Agosto da 1883. -Ba~iio do Guahy. 
Na se&ião .:a 3i, o Sr. Severi~o Ribeiro obteve a p>lavra pela ordem e commi,sionado pela 

Confedei"ação· Abolicionista do Rio de Janeiro a]Jresentou a camara. o lnanifesto daq_uella asso
ciação e requereu 'l ue fosse publicado no Dia>i~ O !fi cial. 

A Mesa da ca.mara ord~noua. publiM9ãodo seguintema.nifesto quefoirerneLtido á commjssê:o 
de justiça civil : 

).l.d..:"i!F:ESTO D.\ CONl!'EDEkJ.ÇÁO .A:SOL!CIONIST.A. DO R[G DE J'ANEffiO 

Aug\ls tos e dig-nissimos senb.ore> representantes da nação brazileira. 
R~surgimo.nto de uma aspi,.çã 1 coet mêa do nosso pámeiro ideal da patria, a proraganda 

aboli.cionist1. não é uma a':'p1raçã.o anarcb.ico. de sentimento nem a e~igencla inopportuna da 
conclusões phiio,o ;)hica~, ms.s a representante idonea do direito no fOro do; no3~S trl\l. tados e 
primitivas leis parlamentares. 

A histol'ia fo í o juiz severoqu' lhe entregou o mandato coln que ella hoje intima s·>ppostos 
· propri~tarios a sahirem de uma posse crim\nosa1 tal eowo·a da. liberdade humano., meio necess 11'io 
par ... que JlDS:s~m a,?il: efficazUlente ss tres Leia n;ltl.lra ;:s de pro;resso SOC!ial- concu.rso, tnutu.'l.li-
_dada e soli•1ariedade. · 

F .lha logi~ ma da lei, a propaganda abolicionist.ll. tem o direito de transpor os humbroos do 
parlamento, c, deutro do::! limites constitucinn~ws, pedir •)UC os delegados do povo a ouçnm. 

O estuar o da e; cravidão ontre nós teve du•s vcrtentos ·; a e<poliaçi!o da liberdade dus in· 
colas por um lado, a espoli&ção <la liberlade dos. africanos, por outro. 

As du&s torrentes de lagr"n:aa e a.bj,,cções, de "interess " oppreiSores e de martyrios não 
vingados, tiveram dou" leitos diff~tentes, aindn. que ent:-2 si 'SG abraç.a~sem, Lmbra.ndo-so da. 
orig-em c nmrnum- a retrogra;la...;ão social opera.la. pelaa descobertas. Dnu1. ee espra.iotll!.O .norte, 
outra inundou o sul. 

Dosd~, porém, que resusoitou a escravidão, jã condemnad& pela civilisação hamona , os pro-
testos npparace!:am. · 

O poder dos poderes, aquelto qllG aind~ hoje se pr oclama, proveniente dê nma in vestidura 
.sobrenatural - o Papado- fulminou essa volta barbara ao paganismo, desmentido ·sángoinario 
de uma religião de amor e fraternidade nniv~rsal. · 

Não se disra que es ~a. se ntença só· te rn valor ntJ fóro moraL 
O papado e:s:ercia entii:o as fancções ..te ~npre.mo arbitro político, principalmente ~,>ara a pe

llinsu!a ibarica, a feliz evoca.doJa.·d• cscravidã<J. Tanto é ist) · verdade que foi elle chs.mado a. 
derimir a contehda de limites da patria adoptiva de Colombo e da p•tria de Peho Alvar"-'

Po-rtu~ãl niio l'ea.gê p c-la. força contra. os dee:retos papae~ ; 'dis&imula a ve.zania da co lli~ no 
al'dor religioso, e chama de eon'-l. mista para a f,; a violencia contra ahomanidade. Não se;pro-
põe & eacravisa.r~ empenha-se tlLQ resgatar... · 

. A detenção do indio" do escr<~vo é apresentada como am noviciado reli.,oiaao e social. 
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Isto quer dizer qoe, desde o seu inicio, si escraVidão moderna não foi prQprl.,clacle legal, pol"-
qae est:t não foi antorita~a nem le_~l!sada pelo poder C01J!~Iente - G ?P"'!.O. · 

Não obst:'nle a là~e.h lad& d,. ClVil~çiO americana, confiada a duas · l!açoe.~ pobres de popn
b ção e dema•• d1sao :und•qnente~ d~ '"'"'cruzada trernonda, elb qne haVJ:am o01botado e111 vill
ga.nças obseca.nte• os se11tilnentos altmístas·, gerados pelo clu:istian.ismo; essa futalidade fez com 
que r> escravidão se tornasse um faelll, e o que é mais, obtivesse tole~ancia nnive1'1!al . · 

:Basta1·á. esta sanêç!o para legitimar a cllomal!a propriedade escrava 1 · 
N~! . 
Prilneiro, a liberdade 118-tOl'al do homem é um <llieito impt"escriptivel. . 
Segundo, a causa não era d:l.s que a e 1in las..oew com a; primei r& sentença. A eivililaçl!o 

appellou do faeto bTuU>t d& mal compreb.en.didos int9t6f;ses da. indaslria para OJJ direitos d<> 
hamanid2de e uunea dei:<oa o feito eorrér á revelio.. 

A sua primeira vietoria. íoi cons~~uida. em fa"or dos índios brazileiros. . 
O seculo pas>Mo -viu o braço di&mantin.o t.o 11brquez de Pombal levantar a.té a alturn da 

humanidade o5 pobres olhos das iloresta.• b-ra?.ileira.s, pare. a. qu~ea se hori!llll convertido 
ero (;rilbões seeula.l'es as ~~pellas de fiares da &ll4 ing-e)lua bospitD.lídale. 

A propag~tnd~~o em Iavo_r . da emancipação B;tricana começou com o me= eob.di~ta o ga-
nhar "força, qu~ o po:lcr rehg-toso llliO consegmra dar-lho. · 

O Ma.r<tuet de ?omlr.ll tez B>ntir por lei que a esctavidão dos Mricanoa. en. um re~urso fatal 
da colonizaçiio da. Ame ri e>, e não o exercício de um dheito. 

E, decretando a ~boliç.ão do trafico para oterritario port uguev. na Europa, a liberdade 
para os mestiços, a liberdade para. os seas avós, bloq11eiou de t.l fórma ~escravidão, q_UG ella em 
breve desappareeeu dentro das to.rrai européa$ do roino. 

Da mão do venceáo•· dos jesuítus, a bande'ira da. abolição do trafico passou para as da. n&cio
n~lidllde ingleza, qua a davia conyerwr em wn arre~ife inev\tavel em todos os JUarea. 

Augusto$ e digníssitllos ~enhores repre;;entantcs dlJ. lll!ÇllO brazileira. 
Não é sem constracgimeoto que reeorda.moo :i voeea momorh legialativa & histeria dos ~ra, 

tadoa ingl~zes e lus~bra~ileúoo, eom teb.ção o.o tr.ú'lco d& africanos. · 
Talvez nos nossos annaes patrios n1i' haja cutrns paginas capazes de envel'ge>nhar·noa 

tanto n a posteridade. . . 
.A fé pnnic:> inc=biu.,e de zel•r pelo seu oumpriwent?, e d'<<lli toda a sede de complica• 

ções que actualmente enrodam a oolução do pr~hkma do 0l~mento s~l'Vil. ' 
Começaram em :1810 as transaeções de Portnga.l com a Inglaterra, e desde entíio " allian

ça c aruisade dos dous p~vos t eve como l!ase a aboli~o do comtnereio de eaoravoe nfriconos • 
.á. boa vont~da da Inglaterra s~ m•niíe•ta nos Sll.bseqnentes tratados, jã indemnizando perdas, 

j à. perdoondo os compromis.os; por sua parte P ortugal M obriga a abolir o traj\co e a ponH-o 
sev$ramente, quando oriundo d"' parte da ACrica ao norte elo Equador. . 

A declaração da n011sa independeneia em 1822 inl>3rrompeu' • mnrcha progressiva clae nego
ciações, que talvu liTe&Sem eolll.o re•u.ltad.o a e:tlincção completa. do t rafico em 1830, a julgar 
pGlo que se fez de :1.810" 1817~ 

A 1oglaterra aprovaitou-se tanto quanto põ:la das nos~~· àifficuldades, p:?.ra impor-uot 
como cond<ção <lo reconhecirn~n.to d~ M~;sa ind<!.ptlld.enei1. um ~ra\aúo, abotindo o commercio 
de africanos, e uma. prome9Sa de abolição t otal da eecravidllo, 

l'ião é desconb.o.ddo do parlamento br>.zileirc o lrab.•lho inglodo do novo g-overno brazUeiro, 
para consq;uir da lllglaterra separar ao menos as quesU\es do reconbecimento da noss~ inde
pendencia e da abolição do tratieo. 

Das instrueções dada• aos nossos representantes junLO 110 governo inglez, ,e vê que, to
m~nto• o sol -,mne compromiaso de celebrar eom n Inglaterra um tratado de aboli~o de Ir"'" 
fico, preço p~lo qual aquella nsçilo, nAo só nos r oeouheeeTia. indl!>pendentos, como interporia 
os sonB bong oilicíos par.1 q11e Portus-al se reaignnsse a contentir pacificlllll.ente na nossa 
separação. 

O de.•~mpenho d~ nosff. 1>-ala .. ra f~i e. couvel\çà:o de 29 de Nov~mbro de i826. 
. . T•l foi a ínterpreta~ão, dada pela cam!ll'a dos Srs. depotàdos, qu:l!l:lo em i827 foi aubm~t

tica a debate ...... eonvençl:o. 
De feito, o governo estava autorizado pe~ IIS8emb1óa eoustituínte a tratar eom a In

glaterra acerca do tr&fieo, i&ta é, ~~o ua~o medi>.n<!il'a q,uh q,ue s<> tQroass~ publico e so
lemue o compromisso do ~'Overno brazileiro. . 

Em Março da 1830, si houvesse <b parta do Bnzil lealdade no camprhnento da saa 
p:Uavr& de honra, d evia te' ces~..do abwtutamen\o o trafico . . 

.A!Sim o entende a o tninis.tro ~t~noel José de Souza. França e por isso mesmo eltpediu a· 
portaria de 2! de Maio de i83!, cujo teor transcrevemos : 

«Constando ao governo de S. M. I. que alguns n egociao tos, assim· nacionaea como estron
geiro•, esjleculatn com deabonra da humanidade co vergo"nhoso contraban.Ço de ínF-oduzir 
escravos cb Costa d'Afr ica nos pQtto' do Bratil : em despeito da etJ:tincçiw de sem.;l~hante com~ 
mercio: Manda :. Regencia provjso:_.ia, em nome do Imperador, pela secretar ir. de estado dos ne
gocios da jD~tiÇa, quo a camara municipal dest.. cido.de faÇA e:tp9dir uxna cire!lla~ a todos 
os juius de paz <flUI fr~guetia.s d() s~u te!'l'itorio, recommandando-l bes toda a vigilanoiiL policial 
ao dito ·respeito; e quo 110 easo de serem introduzidos por controba.ndo alg"UllS aseravcs noves 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 03/02/2015 15:08+ Página 32 de 57 

HISTORlCO 21 

no territorio ae cada. urna daa ditas freguezia.s, proeedam im.me.diata.mente ao respecti~l) corpo 
de delicio, o constan~o por este que .tal ou tal escravo boçal foi introdruido ahí por oontra
ba.ndo, fa~am delle sequestro, c o remettam com o mesmo corpo de delieto ao joiz criminal 
do tel'!'itorio para elle proceder nos termos de dit••ito, e.m ordem a lhe ser restituída a ~ua 
liberdade, e punido• oo uourpadores della •egulldo o ..-t. 119 do noYo codigo, do.ndo de 
tudo conta í:nmediatamcnte á mesma secretaria. 1> 

O tráfico e2tava, portanto, prohihido. O governo considerava a introdncçã.o do lfricano, 
eomo escn.vo, crime de redueção de pessoa line i escr,.vidão. 

Neste sentidCt foraxn dirigidas., pelo ministl."o Souza FranÇ-!1, de glol'Í.osa memoda, circolares 
a todos os juizes de paz e comaras municipaes. 

Quer dizor que a proclamação da extincção da trafico de africanos, a decretação da liberdade 
dellea, foi !a"gamente divulgada e •olem~e. Nenh,,m habitante do Bl'atil pedia allegar des
conhecer a lei; ella fôrt se hospedar nos mais longi.nquos desvãos do paiz. 

Para se ver cem o era corrente esta j arisprudencia, basta ler as di verõas reclamações 1&
vantadas no parl:l,mento, pedindo ao govcTno que. Clllllpriss~ ~ convençiio de 1826. (Annaes 
de 1830.) (1) . 

A lei de 7 de Novembro de :IS3i não foi mah do que a confirmação convencional. A aboli
ção, contratada pelo governo, P'ssoo a ser decretada pelo p~l"lamento. O desejo de to~nol-a 
effectiva se vê no regulamento de 12 de Abril de 1832. · 

0.~ a.rt:~. 9o e fQ desse regu]a.m~nto, U primeiro obrigando e a; o/fi.cio Os intende~tes gc
rM!l de ~aliciá ou juizes de paz a procederem a aVc!•igua<;Zies,logo que lhes oonste que alguM» 
oomp.-ou ou '!>endeu p;·eto boçat ; o segundo que os juizes de paz ou criminaes procedam 
offieialwente a tod•• as dilig-encias. sempre .que o preto requerer que veiu pa~a o BraúJ, depois 
da e.x.Hnc.ção do trafico, evidenciam o pe;nsaro.cnto leal da rcgenci.a. 

Triumphara, portanto, ns lei a propagandA abolicionista contra o trafico de afri~nos . 
• 4-a doas gr,.ndes ver tentes do estuario da escravidão eotavarn nivelada• . 
Por um lado o Mar~uez de Pombal, pela lei de 6 de Junho de 1755, libertara os indios; 

por 0111ro lado a Regeneia, pela lei de 7 de Novembro de 1B31, abolira o trafico. 
Augustos e dignissimos senb01•es represen~ar:tes da nação brazíleira. 
E' i.mpoasivel contest~r o principio de direiVJ de impresciiptibilidade da liberdade natural. 
Quando, porém, esta liberdade é decretada por lei ou por sentsnga, mand• o direito a >tJ.a ir-

revoga.bilidade. 
SemeZ pro libertate dictam Sfm.tentiam 1'e~tratfLri nOn oppo:rtet. 
A primeira conclusão a tirar é que a escravidão do norte dehca presumir a perpetração em 

larga. escala. do crime ..:le reducção de pessoa liv.re â. Gscrn'fidi.io. 
De faüo a mais leve no~.ão de ethnologin, deiu ver pela ~onfi.gnração cranean:>, pelo co

lorido da pelle. pela maciez dos cabellos que a maioria dos chamados escrayos do norte são des
cendentes plll"os dos incolas br·azileiros. 

Será possi.vel que toda. essa enorme população escrava, originaria do norte~ seja o pro
dueto da procreação da mulher ~friuana com os indig0uas brazi!eiros? 

E' sabido, e isto foi confe"sndo pe\os eontem~oranecs, que nos se cu los XVII e X Vlll a impor
tação era somente do homens. As mulheres africanas aram importadas em diminui~ ~scala . 
· No ultimo aecnlo, vrincip•lmente, a indWltria • • limitando á exploração de minas e d expor

ta.ção do pau brazil a outras madeiros p1•eciosns, o tt•abalho demand~va principalmente o es
forço do homem e não o da roulb.er. 

· Tudo no• leva, portanto, a crer que a mestiçagem da afdcana. e indio operou-se em pe-
quena e>cala. . · 

Entretanto, o ultimo rela.torio· do Sr. ministro da. agric"ltura apresenta, nas p•·ovinc\as do 
norte, o alg&riswo formidavel de mais ele 3i7.9E4 cscra.vos. 

Cumpro tambem obsprvsr .que, s i houvesse proporção razoavel ent re a imiJOrtação de ho
mens e mulheres, o de•~n-.olvimonto ela poplllayão escrava não podia de fórma algumn se 
manter nos limites actoaes , attandendo-se alarga introducção conhecida pelas e>tatisticas 
do trafico, geralmente aceims. 

O que ae conch•e, JlOrtanto, é qae um legislador sincero o imparcial póde decretar imme
diata.mente n. aholição da. G!3cravid.ão do nort!~. 

A escravidão d e origem "fricana tein contra " sua l egalidade oa mais irresistíveis a rg-u
mentos . 

Governos e parlamentos 5e incumbiram de declarar que oe violava • le i de i 83i, isto é, 
que se prati.l!aya o c-rime de p irataria pal'a engToss!:r a popttlação escrava. 

O projecto da •~nado, de 9 de Agooto de 1837, pedia a amnistia para. os réos dt. lei de 7 de 
Nove e>b1·o d~ l83 l. 

,Diz o art. 13 desse mals inado projecto: 
« Nenhuma acr;ão poderá ser intentada em v irtude da.loi de 7 de Novembro de i83i, qu e 

lica revognda, e bern assim todas"" ontras em contrario. " 
A camal'a dos .depu1ndos supprimi \l o artigo qu.e aconselhava ull'a de~lealdade no cumpri

mento da palavra nacional, bypothecada no acto do reconhecimento da sua indopendencia. 

(lJ O eon.selllcir<J Rob.ouç:u, ontãt~ d-eput=.tl-o: pelt1. n:r.hi~, fez. uma rcclama.~.:i.o na. sossio a:estc anno. 
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Não foi sO:pp~imida, porém, ess~ declaração ÍQrma.l de qne havia q uem estivesse ineurso 
na penalidade da lei •111e a~ pretendia revogar. 

Viera•u d ' Pois ;u leia de 4 de SeLenlb,·o de !850 e 5 de Jonbo de 1854 t<>rna, ainda mai• 
dar"' " eon~inua<}ão do cri me de pirtta.ria. Essas leis erearll!n uma especie de magi•tratara 
aduaneira paoa n. puniçãQ dos réos de coutraba.ndo humuno. . _. • . 

Não póje ser suspe1to aos olhos do parla.m~nto, sob o pauto de Yl8~ aboltctowata., o 
eollec:~Í.Olil<tdor Pereit·a Pi11to, qne apre:!l~n.ta. a .seg1.1int.e ·e.statistica da i.ntroducção · eri.lu.ioosa 
de a.frica nos : 

184~ . ........ ... ................ . .... ..... . ....... ....... . 
1843 ................. . .. . .. . ..................... ... ..... . 
:l$-H ........................ . : .............. . ......... . . . .. 
1845 . ........ : . ...... . ....................... . ............. . 
18!6 ... . .... .. " . ... .. . ..... . .... " .. . ..... . .. ... .... .. ... . 
1817 . . .......... . .. . ......... . ........ ........ ... , ........ . 
tR4S ... . . ... . ......... . ... .. ... ~ .. . ......... .. ..... . .. • ·· .. 
1849 ............... . . ....... .. · ...... ..................... . 
1850 ...... ......... ... ..................... : .... ......... . 
1851 ...... .... .... : ....... ............... ••·· · . ...... .... .. 
:1852 ....... . ... .......... .... ....... ........ .. .... .... . .... . 

17.435 
19.095 
22.849 
19.453 
50.324 
56.172 
60 .000 
54.000 
23.000 
3.287 

700 

326.315 

V e- se, pois, c;ue uma consiàeravol somma de ltfrics.nos foi importada, cem. o m.ai• a.ssom
broso do•re-;peito e " mais o uaada violencia da lei de 1831. 

Gumpr~·no•· acres~ntar ama olJserva<jão de Euz~bio do Queiroz: 

~ !:. !n')'lat er:-a viu que tendo nos anno~ anteriores orçado por vinte mil o numero de a fri
canos annualm ~nte importados no llr.ttil, eSse numcno, ()nl. vez da diminuir, a.ugme:a.to11, che
gando em ~~~6 a 50.000, em i847 & 55.000, em !848 a 60.000 !" 

Tomando como ba<e do o:.loulo o n'uuero de 20.00:'> afrie•no;, annaalmente importados. de
vemo• au::mentar a es\e algarismo a sommo. ~c 220.000 ofriennos, p\r.t~adog de 1831 a 
!842. -

Deu-•e este t1·afico ? J.. dem~nstraçio é a portaria de Sonza França. 
O num·•ro <te o.fric~nos iwportado• ct•iminosamente foi portanto de 546.315. 
Este al~orismo demonatu que o. maior part> dos escravos ciiatentes actualmente, n a zono. 

compreh·on lida entre o rio S. Fra.nci'<:o e o arroio Cb.uy,-ó prodazida p eln pirata-ria impune, 
que elo.zeu o sul do lmJXlrio para o sen porto de desca.r~ . . 

Compa!'hlldo-se o aljrarismo 546.315 com o da 1.136.643 eacravos, apresentMo 'pelo ul
timo rol •lvrio do ministro da S.~ricult ·Jrt, ve-se qlle S. escr&viúlo nas províncias do SIÜ tem 
o cunho d& =is revoltante iJlegalidad'. . 

P,;.ro. que ;;e apprehenda melhor a verd1de dess t affirma.ção, eitareinos aqni o.s palavraa de 
José Cle!ll,nte Pereira, o:. se<•ão de 4 de Julho de 1~'27: . . 

« Si .-emos todos os dias com dor e m·•go~, descere<n moitlls fàzendas do estado prospero, 
l\ que subir;\tn, aO grau da rn3.Is deploraycl deca.dencir.. o viveo.do em pouca fu:rtuna os 
ll~too; e muitas vezes os ftl bos d~ poderosos laV!'~doYes, este m~L. Sr. presidente, é d·,;-ido 
ao de<groç>do co!Ilmcr eio de escravos, pot-q ue estes morrem todos o• anno• uns pGlos outros 
res-uhrm ·nta n t ra•ilo de 5 'i• ao menos; e so.lrem a.lém di•to mortandsle extr~órdinaria 
Dtl. ro•iío de lO, !5, 20 a ma.is por c~nto •c auno, ros~lta.ndo d'a.qul. por um csleulo l'au<Ldo em 
e~porionda, 'l''e toda.s ~~ fazcn las, 'l. ue não ree.> b~m n~~os braços na ?roporçlo de sua 
JlOtdn, Ir> o d.. acabar indofccth ·el.nente em . mui Lo poucos annos ! E eo1n br,:ços tão pre
earios, qu' O&to.belocimcntos pe•·•n•nente< se pod1m espr: rar I, 

Senõo t-un .. nba n mottnlidado. e demais dia;o o facilidade do trafico até 1830 não prevenindo 
os propri"t:.rios para qQe eaes lr:tttssern ~o desenvolver a pi'Od•icção humana, importando 
mullle•·es: e eli\ro que a pop•dação eocrs~ ·til ri" diminuido consid-~raval.ment~ si nio ti-
vesse o concurso do contrabando-.. · 

Diante destas p>laTras, é de faéil intuição que, s3 depois de ameaçado o trafico, se procu
rou augru.e~tar a· esorovid~o c.-ioula <JUe é, portt.ntn, filha de mulheres africanas pirat~a las. 

A conclusão que 3. ío.talidade dos nl~'lit'Í.smos e o~ ensinatnelltoS ethllologicos impoem, é que 
a escr;.tvidão actual não tem uma. origem genuinam1Jnte legal. · 

Ora. é p rincipio juridico que " (ll'OV& incumbe MS 'JU& são cont"" a liberila.de, porque . 
a. seu fa1•nr estlÍ. a preillmpç!o plenissima do di reito. 

Este principio, quo â tr~dicion.t em juri.aprudenci~, obriga o ·poder publico, repl·essn-
·to..do n~ ma.g:stratura. a. inclio.nt"-se em favor do esc-ravo. . 

Jui7. lle3te pleito de honra n"donal e desatl'ronta da homanidade; n!io se pódo pen s•r qué • 
o parlamento brazileiro hesite em r ronunc.iar .. sua &ell,tença.. 

Augll8tDs e digni51imos senhores repr esentantes rb nação brazileira.. 
A lei fan damental do noseo paiz garantiu na su .. maior amplitude a pr<>priedade; e n enhuma 

mrus a~luta do que a liberdade natural de ea:1a homem, - · 
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. Desde qne a pro]>neda~e escra"a éstá eivada da m&ia. flagre.nte dlegalidad•, e que, em di. 
r. 9llo, ~ duv1da da autb.entic>dada da p~sse ~•voree? n. hberd.!'de, é eL.ro que vós não podeill, 
som que vos ~esautorets ]larante a e>vil.•açao e a Jtt•tiç:>. untver•al, dlflicu1tal·•. 

U,ll~ CODSidoraçio n\iosa T91ll a.qui a paliO, • 
A constituição brazileira 'não 'falia rm escravos, mas ttnieamente em lil!>ertos. 
ON. o espirito erna,.eipador, que p1'osidiu á n.osa ' indepoadan~ia, é iocont·,stavcl. 
A reyolução _do 1817, em Parn!'rubt;eo, foi eoagid• a defloir-oc 10bra e.ste ponto. A metro

pole oxplorott os 1n~resses dos propn,,ta.rJos de escravos em sen favor, apontando cowo radi· 
ealmente abolicionista o novo governo . · 

. A republica, em vez de repellir com e•forço a accus~Ç(o, res~ond<> pelo seu aecret,trio : que 
o sao go~ft. 'HO ar,rGdece tlma suspeita qut o hon.~·o . .. e si é ve.rda·to que affianÇ;a niio qaerer 
uma ernaueipe.ção prepo•tara, é igualmente v"rd •de que a promette gradual e prudonte, por 
so.r ·a pro~riedade escrava uma das m oia oppugnantes ájustiç... 

No t"'balbo gen esiaeo da noeaa n•eion .. Lidada s~nt.e-<1• viver a cetlula d• emancipação. 
A carta de lei d • 20 de Outobro de Ul'l3, expedid• pelo I mpo.rador, por decreto d~ • <:aembléa 

constituinte, esblbele.:o no seu al't. 24 § 10, como obrigação do presid•,nte de proviaeia : 
"' cuidar em promorer o bom tratamento dos escravos e propor arbítrios para facilitar a su<l 
k~tta e grad.v.til emancipa· ão.» 

. Eote ~rtig~ de lei não 9 san~o u m rê;ultado dn u i. 254, do Til. X1Il do primitivo projeeto 
de Cons t ituição: <Terá ig oahnen te eoid"Jo de eraar estabelecimentos pa"' a eatechese e ci
viheaçio dos indios, omaneip3Ção lenta dO!! n egros, e a sua ednca.ção religiosil. e indu,.. 
trial.• 

E' vel'daie que a dissolução da eonstitointc póds ser eonsideroda á primeira vista C()IDO . a 
condemnação da.• suas idéas ; o mais l eve e~a10e, porém, deixa ver que e lia foi sómente re$altado 
de uma questJo da suprerua,ia entre as prerogatins reaes e~nlares. 

E, ainda ·mesmo que· assill'1 f os_;; e. t.o ..!a~ iU irléas libet·a,e s iom ser condettn:t:bs, e~copto 
as quo d i•ia<U respei to ã. e ,nancipação, _p o~õJ.•e a hi est•va a ngb.terra, ehave da abobada da 
inJ. pen :encia, para não adruittir a retro~rsdação. 

A l ogica man·la mesmo vor na constit"iç:Io em si o decreto de emancipação gera\, por'fUG 
de ttm lodo elh só estab·leoc como condição parn nacionalidade o n asci"1ento em terras 
braliloicas, por outro lado a~tingne todas as penas e castigos, qne se julgam necessarios 
P' r& submetter o homem a eac•aYidão. Si no me ;o desses .dous estatutos se restrin:e a li
berdade de voto aos "liberto•, esta restrieÇ~O é fei ta pela posiçl!o de inferio.rida.!e m•,atal e 
n ão ptlb condição, visto corno ella eo esteada tarubetn a ela.sse& originarilmenle livre~. 

Essa ràstricção me,ma deve ser considerada CflrnO uma confirmo.çio d~ emancipação, poi• 
que pqr ella entrava na aoeiedodo uma m•ssa enorme de cidn...l!os, que poderiam, redamando 
oa s· Ui direitos, aervir de arma a. a.mbiciosos politicos. · 

lia algum fundamento para esse modo de ve~, eonaiderando·O à lttz dos aeonleeímentoa 
eontelllporal).eos ~-

Qu~<oto a emancipação total, não ; porque. se t ratava ao mesmo tempo da abdli\'ão do trafico 
e o gny·~rno proouran\. obter eondesc~n Je:ncia.a p:~.ra. eon.t.inua.l.o, mas o que 1ica fóra do du
vida. é que a snp presollo da p:U&v"a - escravo - em toda a constitu ição não foi um lapso de m&
moria, mas um recul"80 premedita. .o-parA captar as sympatbias do governo ind &•. 

As .:iitllcaldade~, oppostas pala Inglaterr,. ao r !COnhecimeniO d1 nossa. independencia., deviam 
ter anstmentado C()m o aeto de•potico da diss~ltt çilo da eon,tituinte, aeto que pr. duzio um ab >.lo 
immenso no paiz e quo teria como ,.esaltado cer to uma re•olução. · . 

Na simples ·Oillissão da pllavra - escrt.vo - estava o penhor cl.a n os!a boa vonts1e em•n-
eipadora. ·A orni&São foi, pois, prQpoaita.l e consciente. 
· O tinndo Perdigão Malheiros. d e sa.udosissima me mor ia, dir. 11& sua obra- <i .. cracidac 

110 Br~:;i& : . · · 

._ Declarada a independ•ncia e eontinu~ndo o tr~fico, contr~ as convençõe• referidas, o go
verno inglez. que havia. tom'ldo a peito leve.r a c~bo empresa tio gigantesca, qual a da abolição 
de~se infa me commercio no mu ndo, ent:ou etn ajuates com o D&scenta lmperio, desejando 
mesmo a a.bolição d• propria escravidi!o. , • · 

O offieio, com qu • o M•rquet de Quelll.Z acompanhou a remessa da convenção de 26 de 
Maio de i 8Z7 ,;· """mra do• deputados em 22 do 1\hio de i S27, é de uma importaneia transcen· 
dente, e faz entreva r a seria de compnmi>oOS tornados pG]O governo brazileiro, compromÍS508 
a que o g-overno faltou,.embora apregOe s empre a su a leald:>.<Ie·. 

Diz o Ma.quez de Queluz: · 
~ Logo qtte o plenipotenciario bri ~annico apreMn tou o seu projecto para a dita cvnvenç~o, 

os'plenipotencia.rios bra.zileiroa lhG ob~r-?ara.m que h.&via.m madado muito. as cire~ur.sta:nc1~s 
depois da época de 18 de .Ou~u:ll'o de 1825, em q ue fôrL a.saig n&d& a convenção feita com SU' 
OliarJas Sta:Lrt, e que não foi . ratificaJa por S11a ·Magutad.e Brita.nniea, póis que ~.•o e.stava 
reunida então a as~embléa, e o governo. polia. a! tender aos mtel'esllea geraes da naçao ; e eon
sogWnt.ernent~ a.cbavn-aé a.gora o mesmo governo emb&raç.ado de concluir sjUste ·algum a. eSte 
respeito, VISto 9."e na camara dos deputadçs jõ. ·havia appa!ecido uw. proj ecto do lei, em qn.~ se 
pro~uaba a a bohçõo do tr-afico dentro om se1s :1-nnos ; eon vtndo por toso esperar pela pronma 
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reuniã:a da assemhlêa, par& proceder o governo com toda a . circnmspecção em um negocio de 
im.porta:ncia .,rítal para a nação. 

<O pleuípotenciada brit~nnico res~audeu que elte pensavs que Saa Magestade o l mpe• 
rs.dar não .havia. w:udado do• seus sentirnent<Js de justiça e humanidad-e, que tantas vezes ma.
nifest:-ra sobre a abo~iç;;:o da cse.·a,at<wa, ~ ue não fóra. nu\ndado .!!ela S<;a.. côrte para alongar, . 
mas mn para abrenar o prazo, e que, alem d;sw, achando-~ e Ja prohlbtda o tra:fico de es
cravos ao norte do equa.dnr, Sna. .l\fa,qe:5ta.de 'B:r.itannica querendo mostrar toda a contemplação 
para ~om os int~-resses deste lmperio, que ·desejava j}romove~, não qniz. depois do a.~to d e sua 
independencia, r.;querer ao gol'erno portuguez o cumprimento doa tratados existentes colll a. 
Inglaterra, pelos quaes o mencionado. lra.Jico é geralm•nte prohibido O.s nações estrangeiras. 
Que S€00 isso, talvez denlro em seis mezes, o Braz.il nãG tivegse porto algum onde fizesse aquelle 
trafico, a não slr por contrabando. Que~ res\stenda da parte do governo bJ·uHeiro seria coo:;.
pleú>.rnento io.uül, porque assentado, como está., entre tod.ts a~ naçõ~s culta• acabar OO!ll esse • 
traiico geralm,~nte, e tendo el-rei fidelíssimo promettido fuel-o t=bem grod.oalmente, pro
messa que não·se cumpria da maneira :1-lgum.a., o goYerno britannico ou faria que Portugal 
fechasse os portos aCrieanos ao comroer~io brazileirc da e:s.cravatura. ou embara.ç.a.:ria. c_om suas 
esqua!l.ras o ~ccesso aos ll:lvios brazilairosqoe par& ellas se dirigissem. 

"- Dest'arte o governo a/tentou pelo be11t da lta·:ao, ceamdo por bem o q1•e lhe seria; t ira:-
dopelo .. força, poupando até a3 1)e:rda-sqne teria em caso contrar-io., ..., 

Dessas pal•nas franca', escapadas á verdade dos acontecimentos, por quem muito os aonhe
cia e era n:elles grand9 parte, vê-se que o govern~ hrazilciro se compromattera a mais do 
que a extinguir o trafico:- a abolir a escra"ridão. 

co~no de9em:pen bou olle o compl·ornisso ~ 
O lJ·<r lamento hl·a.z_ileiro sabe <J.Il9 uma gra.nde rea cção se operou no paiz, perturbando-lhe ·a 

cotstituição dernocrahc8. e substituindo-a por uma tellocraeia, que subjugoll tqdas as for~~s 
vi1·as da naçõ.o. . 

Uma. época de agitaçõi.Js, que it"ro:mpia.m em ~urtos P·l:!rioào.s, se e.stenaa:u àuran.te vjnt.B e 
quatr0 annos, revolvendo o paiz no sul, norte e centro. 

Para domnr a insubor.li.nação altiva das proviltci~. o governo sà podia dispor de Q!ll meio : 
o proprietario de escra.,ros, o fazendeir~ qa.e estava. na ~ua immediata convi vencia por intermedio 
do parhmento organizado por leio viciosas de el•ição. 

Efil vaz d~ tratAr de ca.mp6r os seu• compromissos, vimos o governo brazüeiro, não só 
archiv~r leis ditramatorias dp• nosso~ so:o.timento~ de humanidade comq a de 1835, lll as ainda 
vangloriar~• de ter •ubditos capa~es de competir com cs aoligos La~edemonios, M ast~cia, e 
como os s.rgeEnGs nas petula.ncias da pirataria . 

• 'l.in:la maia, quando a imprensa da época. de:o.onciava não s6 os !Uivios, mas os tratl~ntes, 
escrev~ndo-lhcs por e~tenao os nomes, asaigna.la.ndo·lhes oe deJlositos, o govcro.o brazileh-o tem 
desaml:Jaraço bastante para negar toJos esses factos, e amnistiar assim os criminosos. (2) 

O St>. PAulino José Soares de SoQza, depois Viscond6 do Üru:;uay, n~o irepid~. e~cra~er ao 
gove·ru.o in.gll'l~ ca.ntrn o qualprotest:~.: 

«o ab:dxo assignado não desconhece que o trafego tem continuado oom mais ou menos 
força, segundo a.s maiores ou menores alternativas de lucro que oiferece e!Il diversas épocas ; 
mas por certo que n~o tem chegado ao ponto, figurado pelo Sr. Hamilton, à a conàu~irem.-se 
pelas ru~s desta capiLnl em dia c~~ro, á '\'ista de todos, negros bo~aes , de haverem deposllos 
onde sejam e:><:postos a veJlda public~. O governo imperial nã~ tem conhecimento de taesfactos, 
a muito molhor fôra que a p essoa que deu taes informaçõe• ao Sr. Ham1lton as hauvease 
ta.mbem communicado a.o ·governo, que. tem :i. su~ dispasiçD:o- os meios conveuiente3 para 
al'"rig-uor, e reprimir, si fot•am verd•deiros, e de eonvencer àe falsas taeo notiaills q11ando ·o 
s~jam. O abaixo assignado d11.,rHs. de que o numero de afric•nos, illicitamente importados,.euba 
tan.to quant~ pretende o Sr. Hamilton, e uma prom da e:tageração do seu calculo é o preço ex
lr.lOr<linat·io, e sempre crescente do• escravo• nesh província. • 

Entr: bnto, na sessão de 5 de Junho de i852, o St•. Paulino de Souza declar.lVa que era nr
dade que toJos os mini•tros. tolos os governos, tinham tido lll!li& o o. manos ~le.çõe> com o!' 
agentes do commercio de escravos. . . . . 

O gov~rno., porém, esca.dou-.se n'um f:dso p11ndonor naetonal, para satlsf.s.zer aos Int e-res
ses de uma poli ti~ ~em horizontes, além do eito da faz~nd•. 

(:Q Lt!-io nc Phi.!a1~troprJ. c Grito N~ía11ai : 
• lb om Nictharov os sag11íotos dcposius d!l a.fricano:di'itos, quo :se Tendam como ~s<:rarO$, c:ontra !I lei do i de 

Nov'N~b,\~ d1o*~!;po ~o S. B~nto, orn. casa du fil-llc.eido Jos:ci de Son:t a fra.r.tva, _ptrtonccnte õL C.lemcmt-o&. Andro,.do. 
Na Juru)llha., om r..1sa. d~ J orgc.. 
No Ie:n•.tl:tv. em e~a da. via v-a.. S:t1gue-ir.c. 
:'in. ehn..e:n~a do1 Sant.'.4.nrt:t, et~.~:! do :Ma.noet Jo!é Co:rdo~>o. 
Nn subida do Sall.t'Anna. 
Na. pr.lia J.il ~~a.~u.b-y, em ettsa. de M•ndonç:l &. C.;,.. 
~o rrindpio il.a. tua. NMa, em C:\..U. de LeaL 
No morro do Cna.Hão, om ca.sa do M:aebdo. 
Na Po~La. d' ..\.r~ a, Bm M.Sa. dB Fr.a.11cisco Xa"ll(lr B;ptist:~.. . . . 
~~ .:t ~ôrt.e el'a.m eonbcúd..os eomo priDeipae;; trafi.cantes : Ma.uoel Pin~Q FOlltiCea., J o-a.quun Pt.nt-o d!-. fooser:~~ 

.José D<lr!l~rdi.no de Sâ, Riva.!'osa, .tnlooio .Pinto da Coil:l Sara.iv~, Amaral & Bash, Ma.ncol Forr.Cil'3. Gomos, 
R.:1m0$J 1Jl<JD9t-3.."' · · 
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A verdade é qu.e se f~zia. o t~fieo escandalosamente, porq~e a. lavoura br:uileira 0 queria, 
e o governo entre nós e exclusivamente 11. somma. daa "VOntades da Isvoura . 

.As•im pe~sou Nunes Mae~do, qun11~o, pinb!ldo o Mtado do p 3iz no proble= da repressão 
do tr~co, las t~mando qu? se v1olasse n let de 183!, que, executada, teria melhorado muito as 
cond1çoes da ru1.ueza naciOnal, excla mou na. se.ssão de i de Setembro de 1848 : 

< Infelizmente, por .umo. d.essas c•lamidades com que a Provid~nci~ BG apraz d e castigar 
~s homens, o que prevaloceu fo1 :''lU GJl~ desgraça<lo er~o. Os ag-J•tcultore~ , oo~>sida>·a.•do-se 
:1olada~e~tê, cada um de ?&t• •u, fa~t?tnados pell) ~G?~lO de não poierem progredir em sua. 
tnduatria. sem os br1ços ofneanos , ?a laram no preelp>Clo, e o paiz .sera p>ra elle arrastado si 
a sabedoria dos poder es <lo Estado, Sl o bom senso da nação nio tratarem de o evita~ . 

Para ver q ual a. p~são, exercida pelas ·com;mienGias nessa m:llfadada qo.estão basta di-
zer qu a Nnnes Machado, que sonbe morrer pelas suas convicçilas, exclamou : ' 

~ Si pois nllo_ lia escravos _ no aentido que. o Sr. m~nistro diss e ._., O mal e tama!lho que 
para tratar doe m e10s d~ remed1al-o, n~m se pode ter a h berdad0 de pensamento, ~ liberl ade de 
discussão :. o . meu penumento e outro, mas eu não sei como o hei de exprimir aem offender 
as con vemene1as . P 

E', finalmente, desolado: para. u ma . C<?nsciencia. _p~triotico reler essas paginao, de onde 
aurge como e~pectro a. eonn1vencul en m.tnos'l d01 mtmatros com os contr:a.ba.ndislaa da merc:a· 
doJ:i.a humaD~. . · · 

. Accnsaçl!es cruzam-re de portido a par tido, porque os millislros eram comtllensaes. parentes 
dos p rofissionoes da pirataria e haviam chegado mesmo a conrleoor:>l-<ls. -

Bm vão, desd• 1852, começou um trabalho persis tente de alguns repressntantes da nação 
pa.ra.obter do g overno a emanci[l2Ção gradual. · 

Ora ç, projectos não eramjulgados objectos de deliberação, como aconteceu aos de Ped ro 
· Pereira da Silva Guirnariíes, al'a eram ! epultadoa nos archivoi ou regeitados como os dos sena
dores Jequiti11h on ba e Silveira da Moita . 

Em Tão, desdé 1823, escriptores n otaveis, poel .. s e jornolistas se esforçaram por fazer en
t rar no parlamento a idéa da emancipatão . E ntretanto n:o numero desses evang el isadores estaV9.lll 
José Bonilàcio, o maior coUaborador na obra da oossa naeionalidade ; Tavaroo Bastos .., das 
mais poderosas org onizações intelleetuaes da nossa p at ria. 

De todos esses proj ootos, sahiu :>. lei de 28 de Setembro de i87i, e "\'ós b3m sabeis, nug <Hto; 
e dignéssimos scnhoree, quanto sacrificio custou ossa quinhão de gloria no imrnortaJ· Visco nde 
<lo Rio Bnnco. · 

A lei de 28 de Setembro não Q:tislir ia , si, do alto do tbrono, não viesse suetentar o braço do 
estadista • confian~ patrrotica. de Sua :4\ia.geata.d~ o Imperado>'. 

Aindouma. vet uma opposição de f•zendeirosse quiz oontrapor aos comprolllissos .olem.ne.s 
da patria . . 

- Augustos e dignissimos sen h ores represenl.:ntes da n açfo brAZileira. 

A experiencia da lei de 28 de Serem oro demonstra. que nem mesmo hoje, quando somos 
na. Ame rica a unica na~llo qu o possuo cscra.vos, quando a his toria já cobriu da l ouros aqoeltcs 
qae trabnlharo.m na o~tincção do tranco, ou de maldições aqne!les 'lue sustentaram a esera• 
viâão, se l'<irle conseguir da parto dos possuidores de escravos boa fé e patri>tismo. 

Leis irrevoga1·ei s, como são as de liberdade, accusam-nos de um crime, q tte a loi de i83i 
chamou pirataria, c1uo ocodigo criminal chama. reduoçllo de p.,soa. livre :i eacravidõo. 

No.emtanto, 011 róos pronunciados pels propria. flagmncta do delicto, se revoltam cootr.\ a 
propaganda abolicionista, que n ão ó ~enio a honra nacional fei ta j uiz, e ousam annunciar á 
vendo. homens livre• . 

_ Aceus&tn d& anarchiea, d e anti-patriotica, de criminosa " pa.lavra da. justiça i rrefutavel, n 
authonticidade do facto . 

Tudo lbea foi concedido: o indulto do crime. dec~etado p llo facto, a exploraçlio tranquilla de 
umn propriedo.de q':'e não tem titulo legal quo a defina. · . . . · . 

Decretado. a.ln1 de 28 de Setemb,o. supremo f•vot·, deoreto da e>S.lS 1ne~phc:>:vel toleraD.e•a , 
em vez do se mostr:~rem gr!lto•, os possuidores de escravos tratam de fo.loe&!-~, eommeLtcndo os 
llllloÍS clamorosos crimes. . · 

Nas eidaies, arl'3llc&m- so DS eriancinhas recem.-na.seilas aos seios !Da.térnos, e fazem do 
leite dao mulheres reduzidas :i. eac' avidão o - is hediondo comroercio, ernq aanto Ol crian
cinhas vão vag ir a su orphandade sem c:~rinhos na ro<la do> hospícios ou morrer de fume om 
casas que " baixo preço se encarregam de i nfanti cídios e~m yestigi o• . . 

Não obstante o aviso de ii <le Abril de 1846, que prohibl ~ o aluguel dn africa na • serviÇO, 
tem todo. applicaçi o a mãi escrava d e hoje, porque a sua concepção e todas as funcções 
de!Ja derivadas jà n~o são propriGda<le de terceiro. · 

As cria nças, que sobrevivem, uemonstram pelo s~u organismo uma constituição fraca, 
cOmpletamente depaup<rada. . _ 

Depci. são educru!as com eseraros, e como escravos apregoadna em editaeJ e ven1ida.~ 
N a. aoresen lação dos escraYos por & emnncip.o.çõcs offic=•, preferem ~ escravos i nnlidos, 

aquelles qna devem ser ero breve recolhidos pelas C&!laB d 3 m:saricordia .. 
V. IV .-D 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 03/02/2015 15:08+ Página 37 de 57 

26 HISTORICO 

Pt\r.s. defi-auda1· (I fiseo, matriculam como de .serviço rural escravos. que vivem nas cidades 
ganhando alugueis enormes e aç~ q_ules nem ao meno> é dada. uma insignificante partG do di~ 
nheiro ganho. -

O. commercio da pro~tit11ição da mulher escrava. tem 5ido explorado na maior escala, 
como se póda demons~rar pelos annaes da polich das~a córte. 

Obsccadas pel~ id·>a de que lhes foge a preza, desenvolvem sentimentos os . mais deshu~ 
nll\1108. 

~·· assim que, não conseguindo mais ver na praça. publica <> pelourinho e a forca, elles 
ap~lic1m a. lei de_ L:yn~h aos _esoravo~. qu~ perpetram o cri!"e de homieodio. Rasgam 
assun a< lets que tnstttutrnm o Jury, e 1nvestu-am o supremo mag1.strado da nação do direito de 

~ commutar as pen~s. 
Q~et isto dhor que os possuidores de escravos, criminosos de violaç!o da l ei de :183:1, 

qtte não lhes admittia baa fe, nilo consentem nc; pai" nenhuma von.tade que não sej~ a sua. 
El!es oh·cumscreveram a n.açllo dos seus interessas, a haman.idade, a civilização, o. justiça á 
sua. avareza~ 

De modo que a lei de ~8 de Setembro, long-.1 JG ter sido uma aurora do esperanl(a 
para o< míseros espoliados da liberdade, roi pelo contrario nm decreto de extermínio de 
crianças, de prostituição de mulheres, de hecatombe de uma raça. 

A' vista desta ""posição tão succinta, quanto exacta do elemeato servil entre nós! jul
gamo-nos com o dirdto da Jll!dir a extincção do. escravidão. 

A voz irrefutavel da estatística vem em nosso att:s:ilio. 
Tomando como base do nosso c~lculo a pçp:u-I•ção escr.~va d1 capital da n ação, em . que ha 

4.0. 000 escr,wos occupados em serv1ços domesttcos, não e exagerado suppor que pelo menos 
um urço da população escrav:l. está concor1·endo nas cidades com o trabalho livre·, em pura perda · 
do progre~so uaclonaJ. . · · 

Si a lavoura e que precisa de braço• esCl'avos, e si ella. disp~nsa toda essa enorme 
somma de escravos existentes nas cida1es, qual sera o perigo d> decretar logo a emanei· 
pação destes 1 

Nenhuma consider;ção de ordem economica ou polit:ca se oppõe a que 8e tome e•ea medida, 
que é ali&.s um passo ~xtraordinario no caminho da jusLiça.. 

Quanto á lavvur.a e daver do parlamento conve.acel .. a de que, lo.age de cavar a sua ruina, a 
•bolição da escravidão vem dar-lhe. a maior pujança' 

Dizia :> lavoura que a e~tincção do trafico era a soa ruina, e 11.0 emtanto o algarismo da 
sua p1·oduc~.ão cresceu com aquelle facto, como provam os seguinte• algarismos : -

A e~po~~ação, que não eYcedera até o G"-e?cicio d& 1~9-i850de 57.926:<lOO$ (em 1847-
!848), e levou-se em 1850-!851 a. 67.788:000$, e assim progressiv!lmente, sendo a média por 
quinquennios a s'guinte' 67.989:600$ (de :18!9 - i8~ "- 1853-1854) de i00.5i4:.000~ (i 854· 
18551 a ·1S58-i859); :12L97B:800$ (1859-1860 a 1863~1864); elevou-a~ a 141.000:000$ 
no exercido de 1864-1865, e a 157.016:485$ no de 1865-18.66. (204 b.) 

Os adversarios da abolição da escr,>Vid~ oppoem a este facto eloquente, a crise que tem 
abaüdo as provineias do norte. Dizem que a e:s:portação de escravos é a sua. origem. 

Não ha objecção m1is faoil de ser removida. 
A crise do" norte tem a su& explicação no facto o mais na.toral de eoonomia ' a ruina de 

que •empr8 são ameaçado$ os povos que •·e enteegom a uma. rrodncção exclush·o.. Pern~m-. 
buco e P"rahyb~ ee limitaram ao se a assuc•r; Ceará, Maranhão ••o norte, e Alogõas ao sul, 
limitaram-se ao algodão. 

Appareceu n.o merc:1do por um lado, <lOnco..-rendo co"' o assucar, ~beterraba, que, preparad& 
por molhares processos e mai~ bõlratos, attra.hiu o comprador, por ontro1 03 Estalos-Unidos, 
produzindo <~lgodão pelo trabalho livre, ém proporçoos c:xtraordinaria& e por preço mais 
commodo, monoroli2ou, por assim dizer, o ruereado . 

Demais, a unidaJe temponria no mercado, dando grande preço á produc,ão, oo noosos 
agri~ultore:s não s ~ lembraram de garantir o futuro; pelo contrari<>, tra.ta.ram de dissipar cs 
lucros obti los. · 

O escravo do norte foi eiportado depois da ~rise ; era elle o desgraçado, a unica producçCo 
que restava. . 

O aul·é a. contra-prO\•a. Apeza:r de se·r o grande r~se:rvatorio da escravidão, vê·se a braçüs com 
uma crise não manos tremenda. 

A causa é a m.e>ma. A· agricultura limitou-se ao café. 
Nem os cereaes necessarios para. a sua alimenLação ella prodn~ ; prefere importai-os. 
O app&rocimento de concurrentes no mercado, trabalhanJo melhor o grão de ouro e com· 

m enor dispendio, trouxe a ag-ricultura a bai:<a de c1ue ella. hoje se queixa, e. que e!ln. não pó~e. 
fa2er cessor. (3) 

Não é pois claC"O quo a crise do norte provenh3. da expothção do eseoravo. 

l!l) R llato:ia de. LSSl.do prosiJ~tto d:1. provinda do Rio da Janeb:o. 
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O qo.a ó claro·, o que _está. ~x:peri~e!l~almenta d&mGn-;trad? é quG a esc~avicUo, afGrrando l\ 

lavoura á cultura extenmva e Impossibilltando a coneorrenCH1. da íatens1va, prepara para o 
paiz o mais desastrado futuro. 

Por um lado não se póde crear um pessoal !in-e educado ll3 hyo~ra; por outro se pretende 
conservm· em funoçil'o uma machina desorganir,ada, gastando uma a uma tod:LS as suos ne~as de 
modo que o resultado será. extinguir-se a machina com a ultima peça. ' ' 

A lei dQ 28 de Sotembro se propo~, auxiliada pela collaboração da morte, sup?rim\r o traba
lhador escra.vo. 

Como se effeotua' esta suppressão ~ Lent~mentQ, abrindo claros aqui e acol:i , mas de 
modo que não obriga o lavrador actnnl a reform'r o seu syotoooa de trabalb.o. 

Atei nao vai tomar um município, um~ r.onn par~ transfot•ma.l~o não sà no systema do tra-
balho, como tambom !lO regi mo o da l"'o p1·io la~ a, . 

O que elb Cz é tirar à lavoctra os instrumon,Jos julgados oecess>rloa, deixando intactas 
a. cultura oxtensiva e a grande propriedad~, 

Cada. fazendeiro e privado de um, aous, ou ~r~e: tralmlh::l.dores, o que, nlo causanJo sam;iycl 
abalo á ~os. producção, não lhe ehamaa attonçuo parn um1 r••forrna de meios dJ produzir , 

Este mal é de bmaoha gr:widade quo c:tig~ remedio o mais ptolllpto e efficaz, 
Em 'L uan to subsisti1•em a escravidão c a gr.-n Jo propr ieoade as populações do interior niia 

se affeiço<~.rão ao trabalho agricola.. 
Desde qua a pagn não indomniea o trabalho, o trab~lbador desáppo.t•ece o a indu•tria e aban

donada, 
Ora ójustfimcnle • ~ue aCDntec·o ~o trab~IIJo agriccla. 
O afastamento do mel·cado, a. f;tlta. do consnmidor, porh.nto, faz com ri ue a p:roducç.ão di .. 

minu.a de 'l'alor. O transporte por si só ab•or~a o lucro q~e o tr~balbador pcd~riR a uferir. 
O resultado é quo as topubções preferem p~dir ~ ~,ça e A pe~ca os meios de \'idu que ellas só 
obtêm do solo com granJa esforço a sem lucro. 

Os Llroprios fazendeiros têm r.rtlculndo r. q_n9ixa. d.t! qlle o caf~ ri.ão cowpen~a o t rabalho, 
desde que ~lle tem de •ee transport<Ido .de 20 legt1as 1\e litoral. 

Não se consider~! porêm, !l c.acs:-. do phenomeno. o, Gtltre~au.to, e dR. :!az.t!nda q:te ve~ 
o mal. 

O fazendeiro monopoliza. a vida do interioL".· Com a. gr11ond~ pNJpL'iedad~ elle impede que a 
populllÇM se condense. 

Ob>tando a creação dr, nncleon de popul&çii:o, ellQ afast~ os mercados e, quanto >n~is afastado 
é o mercado, tanto mano r valct• tem a prrniltcçil:o agricola. 

A bvoura. peqltcna. é, pois, incompnti11el com a escravitlã.o e com a grande p;·~priedad.! . 
O tr:tbalhodor ruralliYl'e não póie concorre~· co:u o fazendeiro se,·vi(lo ?·llo escravo. 

Entreta.nto, a lei de 28 de Setembro contínc\a na sua murcha contr~ a funcção conservando o 
ot•gão fu tal ! 

Qual o futuro que espera o pliz, collocodo em t~e• circumstancià• a inde1stria agricol;, ~ 
E' avide:lte que h3. ~:e ser .n:rrr~.~tado nn. r-oilliL .~os que exploram a grande propríeda~le e a es
cravidão, 

A lei de 28 de Setembro, querendo subatHnh o trabalhador, n.ão eonseguir5 senão coop~rar 
com ~ escra .. li~lão e a gra.nde p1·oprieda.de p:l.:ra. extingui!." um·t in.tlu.strin.. 

Para mais evidenciar o perigo com qu1 aa duas fataes lnstiluiç5esnos amea~am, tomemos 
eomo basa de c~lculo as hypotheeas ruraes do Banco do Bl'a?.il. 

Este banco tem- emprestndo á l'roviucia do Rio do J.neiro i3. i4i :909$928 sobre 356 fa-
zendas e :1.9 .657 escravos. (4) 

A' proúncia de S. p ,,u\o i0.220:617$ZOO sDbre 245 fa.zand~s e 9.417 e•cravos. 
A' pro·.tinda 'le Minas· Geraes 5,027 :734$740 .•obre 5.229 escra..-os e 145 faz~ndas. 
A' prcvincia do E~pirito Santo 2i4:2G6$SOO sobre 569 escravos e 12 fuz end.as, 
O que se conclue é que uma populaç•<o de 34.872 trabalhadortJs, n'u,ma área de 758 

fazendas, aó te:n o valor byotbeeario de 29.204:468$468, 
• . Qu~lquar que seja o lacjo pe lo qnal encaremos este fa~to, elle enche de magna o observadol' 
unparcllll. 

Cal<u1ando o.o trabdho do cada escra.vo ul'!l salario de 240$ annuaes, temos que este sa
Iario re_ore<enta o valor annulll de 8.469:280$; o quo é o ,jnro annual de 6 'lo do eno1•me e~
pital d0 i4i.i5!:66f,$, valor detido em trabalho nas mãos dos devedores hypothecaríos do Ba nco 
do Braúl. · · 

Para. s e calcular o emprego de!!Sa ca pital, basta a cifra que elle obteYe do b•nco, e, de-
ma.is disso, acomp:l.nh a.do de uma área. de 758 fazendas. · ~ 

O àepreciumento da terra e do trab•lho não póde ter m&is olara e mais evidente de mon
stração. 

A. grande proprio~ade e a cscravídão s~ a.prosentam diante dos alga rismos em t oda a sua 
tremenda estatura amea,çadora. 

(4) Rolator io da -188~. 
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Por um lado ellaa afastam a popula~ão mata3do o ~stimulo do trabalho ; por outro lado 
cllas não sabem utlli""'" o capito.l social rcpreseabdo pelos t rabalh1dores csc~avos ; 1\nalmcn
te e ll:s a.ssentam o l'.:1 iz. n'uma econo!llia 'fictieia, tlue o vai arruinando constitucionalmente, 
como imeomhativelmolestin. hereditaria. 

Assim pois, augustos e digni•simos senhores rQp.resontanteB da nação i;~azileh·a : 
Considerações de dixe\to positivo, oriundo ·dJ leis. como as de 1755 e 1831; considerações de 

ordem nlO,al, como ae que resultam do historieo do nosso parlamento e da lei de 28 de Setem
bro do i Sii ; conoidcrações de economia política, evidenciados pelo àcpreeiamenio da terro. e do 
trabalho. nos obrigam. a ínsislir na urgenci:l da "boli1>ão da escrl vidio. 

O bem· da patria :1. exig?, e nã~ h:tint<Jre•se maior que elle. 
A extincção do t ro1lco de africanos foi entre nós realizada. M cltrão dos morr<Ses do. <:squll

dra ingleza, em 'luanto a nosso bandeira quedaya enrolada em funeral, E;Ob o tumulo dc.que!lcs 
que B~rn,mlo de V•scoocellos chamo a :-os opel'ario• da nossa. civilização . . 

O direito não ac deix:> esmag:>r, e dcs1~ que algu~m tem delle consciencia·não o abandon& 
senl!o peln violeneia. · · 

O escravo tem aido o resignado secular; mas tres •eculoe de dor são de mais paro. formar 
uma hora d,, d~sespero. 

A loi as 28 de Setembro de f87i enxertou n libetd1d~ na arvore negra, O ingenuo é uml 
lloração fanod3. ao naace'l'. NID obstante ella sab3 que ha um prazo U.~l para o s~u dembro
eb.amon to. 

Teró o ingenuo a. resign:.ção necessaria para. esperar esse prazo 'I 
O que d~ve cllea.o senhor de seus pais! Noções rle mora.l 1 elle foi erea<lo na senzala. No

ções da bondade? negaram-lhe a.tó o Jeit~ materno. Noções de civilização! elle é analpha- · 
bGto . No~õe3 do sodoiogja 1 ~lle encontra. os seus vrogenitoree no eito, seviciados . famintos, 
como recompens:> de b:~.verem formado o patrimonio de um povo. 

A proprh dignidade do genero humano o fará ter o. sagro.da impaciencia dn posse da 
si me.sw.o. · 

,\inda uma vez se ha. de oper ar a. falalida-!c das legisln~.!Se• de interesse~ de c.la..<se, · miii 
secular d:~. auarehia. 

A obra. da civilit.aç1io se ha de effectaar cégamente, si vós, a.ugustos e dignissimos senhores 
representantes da na~.!o brazileim, n~o vos propuzerdes a enca.miubal·a pela. e~trada larga. da 
experiencia dos povos e do àirei~o po•itivo . 

1osó de Alenc.r; estudando a. proprioda:le, historia a evoluçlto do direito, acomp~nha-o_do 
se11 berço -a naç~o das nguias - até o alt? d o Calvario. De H desce p ela tor~onto de dezOito 
aoculos e quando ebeg~ a esse oceano enor:x.e, qu e inundou o passado, e deixou · o sedimento 
para o nosso seculo. ~clama : 

c A revolução franceza cón>ummou o quo o cbrist\nnismo iniciara á redempç!lo dR b umanid2-
de. A l"elig ião começ~ra reduz-indo o bom~m interior,. o cu, a eonscienci~ . O direito ncabara. 
resgatando ao des[>OIÍ6mo o homem externo, o meu, n personalidade . A gailnotiua ha. de 
ãcar na posteridade como a cruz, instrumentos de supplicio ambos, transformados em symbolos 
veneraveis de um sul)lime sact'ificio. Na primeir'l Jlnde~~u o homem- Deus Feia sua cren-
tura; na segunda o homem-poTo pela saa liberdade, · 

Ainda · 6 cer to. o suor e o s:mgue dA creaturo, opprimida pela lei parriei.la, gottejam na 
t grra que De" s foemou par~ a e::s:is teneia iaviolavel e o irabalho livre. 

Cada gotta., porém, que derrama é uma lag ri;na da humanidrule e vai arrancar um g;ito 
á eonseieneia univers~l. Ha um r&morso de povo, Uin& ver~oaha de nação. S~ntem·n·a o• 
pni%61, ondõ a escravidão e n pen~ de .morte j!. não .. foram, alem de abolida•, eomplctruneute 
extincta.s na mcmori~ publica, 

Mas que import~m estes aobejoB d~ tllll3. sociedade tranzida 1 A escravidão e a pena de 
morte j.t estão condemnadas pela scianci a e sem appcllo. Sô falta que a. legislaçõo arranque-as 
do ~au oodi:;p para inhumal-as nas miseri.as do possado. A redempção do homem, primeiro 
marco >nilliario da humanidade, que caminha incessante para. a perfeição, estã comurom.ada ns 
r azão univer~al , no mundo das ida<!as.» 

Augustos· e dô~nissimos senhores re?re>eutantes da nação brazileira :-consumm:ú-a na 
lei. 

Rio de Janeiro, H de Agosto de i883. 

·Representantes do Clnb dos Libertos de Nictheroy.- Jo~o F . Cla.pp, Joll'll Augusto de 
Pinho . 

Re[>resentantes do. Ga.:eta tla Ta•·de .-1osé do Patrocínio, João F. Serpa Junior . 
. R.epresen~nt!!l da Sociedade Brozileira Contra. a Escravidão: - Dr. And!·ó Rebouças, 

:!.hQ'Uel A. D1as . · 
R.epr.,..,ntantes da. Libertadora da Eseola. :Mi!itar.-Tenente Mano2l J. Per eira, Alfe7es 

João P. Jnrqu9irn N'abaco, Dr. Luiz Valentim dn Costa. 
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Representantes da Libertadora da Escola de Medicina.- José Onofre Muniz Ribeiro, Me
deh·o5 Mallet, Amaro C. Rodrigues P. Cintra. 

Representantes da Cai= Lihert•dora José do Patrocin!o.- Capitl!o Em.iliano Rosa de 
Senna, Domingos Gomes dos Santos, Ab>l da Trindadê. 

Representantes da. Aboliciouista Cearense. -Leonel Nogueira Jaguaribe, Dr. João Paula 
G- de Mattos, .Adolpb.o Herbster Junior. · 

Representa.ntes do Centro Abolicionist.a Ferrein de Menezes.- Julio do Lemos, Procopio 
Luci o R. Russell. João F. Serpa Junior. 

R·~presentantas do Club Abolicionista Gutenberg.- Alberto Victor ()'. da Fonseca, llvaristo 
Rodtignes da Costa, Luiz Pires. 

Reprõsentantes do Clu.b Tiradentes.- Jerouymo Simões, Joaquim Gomes Braga. 
Representantes do Club Abolicionista. dos Empreg-ados do C<Jmmercio .- Ataliba C!app, Joilo 

Bento Alves, Francisco Joaquim Braga. 
. Representantes da Caixa Abolicionista Joaquim Nabuco.- Ja1•bas F. d•s Chagas, José do 

A. Silva, Luiz Rodrigues d3 Sil Và. 
• Repre•entante da Libertadora Pernambucau.- Eugenio Bittencourt. 

Representantes da Abolicioniota Espirito-Sa.litense.- Alferes Antonio Borges de .Atbayde 
Juniot•, Antonio Gomes Aguirre, Urh.no Ca.ndido de Vasconcellos. . 

Representantes da Sceiedade Libertadoro Sul Rio-Grandense.- Bruno Gonçalves Chaves, 
Joii:o Pedro Machado, Franci;co Octaviano Pereira. 

Ainda nesta sessão, a. camara ooncedendo Ul'go acia ao Sr. Ferreira Vianna para tratar 
de negocio urgentissimo, ouviu a justificação da seguinte moção que, considerada pela prG
sidencia um requerimento, como tal foi lido, apoiado e a. discussão adiada por ter p edido a pa

.'lavra o Sr • ~rartim Francisco: 

>lOÇÃO 

A c,mari dos deputados está m>l impressionada com a recnsa dos Srs. N. :111:. Rothsehild 
& Son de ent~egar a commissão do ultimo emprsstimo reclamath pelo conselheiro Rozario por 

ordem do governo imporia!, e declat .. que tal p<-ocedimento doquelles negociadores sorprondeu 
a confiança publica. 

Espera a Mmara dos deputados que este facto servirá de e~periencia e prevençüo. 

Sala das •essões, 31 de.~gosto da 1883.- Dr. A,;tonio Ferrei,·a Vianna. 
Neste poriodo parlamentar a c•mara discuti~ d e mais importante o projecto d& réforma 

· ju.diciaria, cs orçamentOs da. g uerra, justiça e estrangeiros, al guns credit~s su.pplementares a 
divErsos m.i.n~sterios a a cornmissão de: or~.arnento deu pa~3Cer sobre as propostas do governo 
fi4ando IIS despczas dos ministerios da fa•0nofu e agricultura, para o exereieio de 1884-1885. 

O nrt. 2• do projecto da reforma judiciaria foi discutido ew 2• discossão pelos Sts .. : An
dmda Figueira e Candido de Oliveira, na sessão de 6; Tertuliano Elenriques e Tarquinio de 

Sou' a na de 7. 
N::> sessão d e 9 o Sr. Ildefonso.rquereu e a cama.ra consentiu. no encerramcnw da discu s

si!o ; o ar L 2' foi approvado com o3 seus p~ragraphos e a emenda da. commissão ao § 3 . • 
Entrou em discussão o art. 3', que foi contrariado pelo Sr. Andrade Figueira e sustentado 

pelo Sr . Candido de Oliveira. 
Na s essão de 14, o Sr. Mac-Dowell criticou este artigo e discutiu o substituti..-o do Sr. Ra· 

tisbona, sobre a- comp~teil.cia do SU?romo 'tribun•l de justiça. 
O Sr . 1\lontandoa, na sessão de 21, L"eg_ueren e obteve o encerramento da discussão· ; em 

•eg uida foi npprovado o art. 3' com as emendas da commissão, e regeitado o substitutivo do 

Sr. Ratisbono, á excepção do § 9 . • 
. Entrou em discus são o art. 5o que foi co"'batido p elo Sr. Andrade Fig ueiro, susten Indo p elo 
Sr. Ca.ndido de Oliveim, e a r equ erimento do Sr . Meton, na sessão de 23, a caroara permittiu no 

encerr•mento desta discussão G approvou o artigo com as emendas da commissão. 
O att. 6" entro11 em discussão ' c EobrG elie fallarO.m os Sr.. Fernandes de OliveiNt contra, e 

Carneiro da Ro~ha a fnvor; ·sendo a :discussão encerr'ad~ , na sessão de '.!:7, a 1·equerimento~o 
Sr. Mar tim Francisco Filho e o artigo approvado com as emendas da commissão. . . 
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O• Srs. Tar~uliano Henriq ues, Mafra e Andrade Figueil·a diseu ~iram o a.r~. 7•, sendo ancér

rada a discussão na sessão de 30 a req uerime11to do Sr. Generoso !lfa.rque3, e approvado o artigo 

com as respec!iv~• em.enJas. 
O art. 8• foi batido pelo Sr. Andrade Figueir~ na sessão de 30, sustentado pelo Sr. Candido 

de Oliveir~ na de 3!. 
Ficaram porlanto discutidos ~ appron.dos em 2• discussão, os arto. 2 •, 3>, 4•, 5•, 6o e 7•, 

do projGcto com todas as emendas da commissão e mais o§ 9• do sub•titutivo do Sr. Ratísboua 

ao art. 3° da proposta. 

O orçamento da. jnstiça para o exercício de !884-1885 foi discutido e!ll Í:' ·discussão pelos 
Srs.: Ta~quinio do Souza n• sessão de 2i; Generow Marques é Tertuliano Hen-,.iques na 
de 29 ; 1\Iafra e Manoel Portr.lla na do 30. A discuseilo ficou ~noerroda p<>~ falta de oradores in

s<;_riptos na ~essão de 30 e a proposta com as emendas da c~mmissão de orçamento foram ~ppro
vadas n~ de 3L 

O orçamento da guerra. paraoex.ercicioJe 1884-1885 começou aoerdisoutido em 2& discussão 

na. sessão da 10 trela Sr. Cantão; ioi sustentado na seasão da i7 pelo Sr. Camargo, contrariado 

pelo ~r. Severiuo Ribeiro c a discu>&ila encerrada a requeriment.o do Sr. Condido de Oüveira. 
A proposb. do goYeL•ilo foi approva.da elll. 23. discuàsilo com as emendas da com.miooão, tendo 

antes obtido o Sr. Camargo a retirada de seu a.dditivo. 
Em 3' discussão, foi o orçamento discutido pdo Sr. Carlos Affonso, comba.tido pelo Sr. E. 

Taúnay. Restabelecido nesta discussiio o additivo do Sr. c~mat•go, o Sr. E. Taunay na sessão 

de 22 rompeu o debate, o Sr. Ulysses Vianna, membro da eommissõo de orçamento, def&D.deu o 

seu parecer; o Sr. E. Taunay ainda. atacou ~ argument:l.ção do Sr. Ulysees Vianna. na ses~ão 
de 24, na. de Zi o Sr. Ribas restabeleceu a defe:.a da propos~a e na do 28 o Sr. Ulys•es Vianna 
re'lüereu e obteve o encerramento da diacU<Jsão. O orçamento foi approvado com as emand&s da 

eommissão e mais a do Sr. Ribas relativa 6. creação dG -uma escola de tiro na provincia do , Rio 

Grando do Sul. 

Foram app:ovados os seguintes cred.itos supplementares : 

!.9-2:722$575 ao ministel'io da guerra, para pagamento de dividas de exercícios findos ; 

133:516$613 ao winisterio da justiça para ser applicado :is rubricas- Juntos comr:nerciaes - . 

e outra•, do cxercicio de 1881-1832 ; 

9:635$182 ao winisterio da ma.rinha, para 'pagamento de di-vidas de exeroicioa findos 

de 1870 a. 1881 ; 

53S:820$"28i ao millistetio da. marinha, p~r:; as rubricas- Arsenaes e obra.s- do e~ereicio 

de 1881-1882; 
32l:73ô$749 no ministeriod~ marinha, para as rubticas doa §§25, 28 e 29 do orçamento d!' 

marinha, nos e~ercicios de 1881- 1882; 
105: 284.$515 ao mülisterio da agricultura (illumiuaçilo publica) ; 

123:243$600 (id~m idem); 
Pat~ os e:tercicios de 1882-1883 e 1883-1884, 20J:OOO$ J).3'Nl. a continuação das obra.a de 

desobstrucçiio ds.s corredeiras do rio S. Francisco; 

50:000$ para a continnação do prolongamento d~ linha. telegra phica na província do 

Paranà; 
33:000$ ao nünistGrio do imperio, para medi9iio e tombamento de terras : destinadas ~o 

patrimonio dotal de Suaa_Altezas a Princeza Imperial e seu augusto esposo ; 

~2:032$438 ao ministerio do imperio, para a. rubrica- Obras-do e:~:ercicio de i8B2-i882; 
551:314$889, para despezas com as veJ•bo.s- Subsidio dos senadores- e ou~r.as no ~:.:ercicio 

de Hl82- 1883, .e com a verba- Melhoramento do astatlo sanitario- n o excarcicio de 1883-1884; 

35:643$666 u:. minlsterió' da marinha, para a.ugmento _da verba .-. Batalhão na'l'al- no e:!:er
cicio d G 1.883-!884-~ 
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i50:000$ para a continua\}ão dos est!ldos da ferro--via do Madeira e Mamoré, durante o exer-
cicio de 1883-i884 ; 

226:000$ p'l.ra o custeio da ferr~-via de Paulo Affonso no. exercício de 1882-1883 ; 

280:000$'para·o custeio da. mesma estrada no exercicio de i883-i884 ; 
67:115$ para os serviços accres~idos aos)revi~tos na verba- Esgoto da cidade-, exercício 

de 1883-1884 ; · 

60:488$800, supplementar à verba- Correio geral - do actual exercício, para acquisição de 
carros destinados ao serviço do correio ambulante, bem como para a elevação do correio do 
Amazonas, a qual poderá o gov~rno decretar, d'l 5a para a. 3a. classe. 

Todos estes. cro)ditos for.1m impugnados pelo Sl". Andrade Figueira, e defendidos pelos 
Srs. Candido de Oliveira, Maciel (ministro do imp3rio), Affonso Penna (ministro da agricultura), 
Prisco Paraizo (ministro da justiça), Almeida Oliveira (ministro da marinha) e Passos de Mi
randa no que se refere aos estudos da estrad~t de ferro Madeira e Mamoré. 

Durante este mez a carnara dos Srs. deputados tomou conhecimento do seguinte expediente : 

Officios : 

Do ministsrio do imperio .........•...••..•........••.•...•....... 
Id·:m da fazenda .•.....•..•....•.••...••...................•. 
Idem da justiça . , •.•....•.••....•.•.........•...••.........•. 
Idem de estrangeiros ...................•............•. , .....• 
Idem da marinha ........................................... . 
Idem da guerra.. • .. . . . . . . . . .........•...... ; •......••....... 
Id3m da agricultura ...•.••.............•......•..........•... 

Do senado •.•....•..•...•.•....•.•.......•.••......•.•.......•• 
De deputados .......•...••.•.••.....•• · •.......•.....•.....•... 
Da prasidentes de província ••...••••... , ..•.•.... ,. ....•..•.....• 
De junta apuraiora .••...•.•••••....••..•.••••...•.•.•.•.•. · ..... 

Total ....•••.•••..•.•..•..•••...• , ......••..... 
R')quarimentos apresentados por deputados •.•.••.•......•••..•.... 
Idem por di versos. . . • . • . . . . . . . • . • . . . • . . • . • . . . • . . . . • . . • . . . . . . .• 
Projectos apresentados pehs commissões .......•..... • ....••...... 
Idem idem por deputados .........••......•...........•••......• 
Ps.rec;,res .........•...........••.•.•...•......•......•........ 
Redacções .....•........••........•....•..•..••...•.•......•... 
Propostas do poder executivo ..•.•.•............•. , ...••......... 
Decla.t·ação de voto •.•.••• : ..•••.....•. o ••••••••••••••••••••••• 

Interpellação ...••....•....•......•...•..•..•..•......••.••. ·. · · · 
Representação ..•..........•.•....•....... : .••................. 
Manlf3stos .............................................. · . • · • ·· · · 
Moção •..••.. ~ •....• o •••••••••••••••••••••••• : ••••••••• : • •• • •• • • 

Rio,. 15 de Setembro de 1883. 

JoSE CARLOS DE CARVALHO, 

Rodar.tor da acta o dos annacs. 

--------~~~·~-------
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lles~Sões c 
! no dia 8 de Agosto, pag. !. .Approvada na 

seSS<lo de G. 
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~- . 9 51. . 10. 
5 . > lO . 78. H. 
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·13' » 24 ~16. . i1. 
u .• • ~ !66. . - ~~ . 
!15' » 28 !93. . '!9. 
16 ' • s~ 3!9. . 30. 
17 ' •30 3~J. 3( . 
!8' > 31 n 361. 

A.eta• :i 
l no dia~ de Agosto ( Aprrovada nn sess;io 

2 ·, 8 
de o·. pa~. u. 

• Idem de 7, • ~9. 
3 . u de H , • !18. 

' . ~~ de 14, • 10!. 
5 . 18 de~. > !i6. 
6 . 25 . > de 27, . 2t.i5. 
7 ) j de Se tcmbro de 27, ' 387. 

Projeeto& t 
N. 62 de tS83. - Do Sr . r,.,,nk lin Doritt, ~obr~ 

uuo .Uus~u i.sco/tw N 1ci0nol na ca~ital d•> 
l mpcrlo.-A pr!s~nt~~o ~ju~tlUea•IO na SI'SS.1o 
de 3. P:\.r\!cer d.t cummit:s:io de instruccão 
publica apresentado na ie>São de i2, pag$. 3 · 
e 193. . 

N. it A. de 1883.-Da commlssllo· de pens~es e 
ordenados, subre :i liçenç.~. ao JUiz , d d direito 
de S. João d~ Bat-r~, Atl1 Pht lopbio Bolelho 
Freire do Cnrvo lbo.- Apresen tado, na sess.ta 
d~ 4, (l~ !(. 42. . 

N. 83 do• f 8~3.-D~ mesm.• commls<M sobre a 
licença ao> h•eha.rel Jo.;, Tl1omé dá Si I"" , 
juiz tle dirP. ilo d• cotuarca do I :•ú, n~ pro
~incla rto Cear.I.-Apresenl~du Pl\ ~o de 6, 
pag. u . . . 
y. IV,-E: . 

N. 8,1 de 1883.-ldem, licen~~ oo Dr. Albino 
Gnnçnh·es Meira ele Vasconcello:, lente da · 
fn culdadc de direito do Re"il'e.- ldem · idem, 
pa:::. i*· 

N. 86 ~r !883.:- Do Sr. E. Taunay, sobre a 
Gl'ancls Nalu•·aü•~ção. -Aprcsontado, j us tlll
cado e retuel tido a comm~<s!.o de consUtui
ç.-.oc pod•r•s na· sessão ele 9, pag. :;~. 

N. 87 •le 1883.-llo Sr. lo•~ N.tria uno,. sobre 
isen~~o de illlfJOStos geraes· para as loterias 
concedidas peln asscmb léa proYincial de 
PerMIIlbneo p~ra um fundo especial de 
eman eip~ç:lo.- Apresen~ado e rernetl ido á. 
cnmonlsS>lo de f~zenda na s~s.são t.e 9, pag. 33 • 

N. 88 de 1883.- no S•·· Martim Francisco Ju
nior, sobre a watricula do estudante &larti
nbot:arlos de Al'llnha llolelho.-AJLreY-nlado 
e remcttido á commissãa de instmcl)âo pu-
blica na '"e~ão de~. p:t.J.! . 53. 

N. 89 ~e 11583. - Da rommiss~o de in-trucç.1o 
p11 bl tea. soh•·e " ntatricula do estudante José 
Gotues Vlll n t' .-!pt·esentn~o na >essao de,IOe 
a pprovado nn de ~0, pa.gs. 79 e :15\. · 

N. MA de 1883. - l.l;\ cOtnllliSS~O tle instruC\.ÜO 
pubtiea, ~~bre dispens 1 de hJ~t1e para a mn
t rieuln nos curoos;u periores.- Apresentado. 
no sess;lo •le 11. pog. 99 . 

N. 00 <I~ 1&!3.- Da r.nn11nlss.lo de nm rinha ·c 
~u .. rr~~ relativo a. licou(.a ao estudt~ule Iu:io 
l~r.lllclsco dos a~is Junior para se nta~l"icu lar 
nn eseola li e mnrinl.ta.- Apres~ntndu na ses
s:1o <1 ~ H. pag. llll. 

N, Gl de ISSJ.-Oa commiss[o de pe.nsüe; e 
ot·J•nados, rel;ttivo a licença ao ll.1cl•arcl 
Auton i o lo~ LI!! Sunz:~ Frei tas» jutz C:e dtreito 
da e<uuHc:l ·lo AI ~>-IIapicurll, na provi neta 
do Alar:tnMo.-Ideou Idem, f>ag. !OO. 

N. 9! de l llll3.-D1 colnuois.<ão de orçamento, 
$ObM G despeza rio ru in istc-r lo à a justiça par~ 
o Clter cicio de JSSi- 1883.- Apresentado pa 
sess:to de M, p.1g. i OJ. 

N. llt de 188<!.- Da oommiss;to de fnz~n~~ 
soure Isenção de dir~itos para o mnte~iaf 
destina~o a illumins\;ã<L a ~az na cid3de da 

'"ViciQria, provine. ia do&plrito S•nlo.-Apre· 
sNllodo na se.<•~ o d e H , pn~. !09. 

N. 93 1h• 1883.- D1 · cou11uis;.'io de marinba 
e guerra, relolivo a tOt)Co~v ao lejlente 
~enrique Alfonso 4e. ,4raujo ?dac~o · p,tr~ 
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fazer exame na escola militar do Rio Grande 
do Sut.-~Apresentado na sessão tle !6, 
pag.H9. 

N. 96 de iSS3.-Da com missão de pen~ões e 
ot·denados, sobre á pensão ao parire Felh:_ 
Fleury Alves de Amorim_. parocho <la fr·e
guezia de Santa Rita do Paranahyba, em 
Goyaz.-ldem idem, pag. H9. 

N. 97 de 1883.- Do Sr. Leopoldo de Bulhões, 
relativo ao privilegio para la\'rar minas na 
província de Goyaz.- Apresentado, justifi
cado e remetlido á commi.ssão de constitui· 
ção e poderes na sessão de i7_. pag. f3-i. 

N. 9S lle !883.- Do Sr. Barã.o da Leopoldina, 
concedendo· loterias par·a a construcção da 
igreja matriz de S. Paulo de 1\Iul'iaué, em 
l\linas Geraes.-Apresentado na sessão de i7 e 
remeltido á conunissa.o de fazenda. pag. i33. 

N. 87 A de !88:~.- Da com missão de fazenda, 
sobre o de n. 87 deste anno do Sr. José 1\Ja
rianno, relativo a isencão de impostos geraes 
par!l as loteJ'ías concedidas pela assembléa 
provincial de Pernambuco, pa1·a um fundo 
especial de emancipa~ào.- Apt·esentado na 
sessão de 20, pag. U8. 

N. 99 de i883.- Da commissão de pensões e 
ordenados, sobre a licença ao nr. _Joaquim 
Pinto Netto Macllado. diredor da 2a directo
ria da secretaria do imperio.-ldem idem, 
pag. i~9 .. 

N. WO de !883.- Da commissão de marinha e 
guerra_. sobre a matricula na escola -.de ma
rinha ao estudante Eduardo 1\Iiranda da 
Silva.-Apresentado nasessão de 21, pag. 162. 

N. iO:l de !883.- Do Sr. E. Taunay, sobre um 
· auxilio ao compositor Leopoldo :Míguez. 

-Apresentado, justificado e remettidoá. com
missão de fazenda na se~são de 2!, pag. i67. 

N.I02 de:!883.-Da commissão de pen~ões e 
· ordenado~, sohre a. Hcen~a ao desembargador 

Victoríno do .Hego Toscano.-Apresentado na 
sessão de 2l, pag. !62. 

N. t03 de !883.--:_Da. c.:·mmissão de instrucção 
publieo, relativo a matricula do estudante 
T.homaz de Lemos Duarte.- Apresentado na 
sessão de 21, pag. !62. 

N. 82 A de 1883.- Da commissão deinstrucção 
publica, sobre o Museu Pedagogico Nacional 
na capital do Imperio.-Apresentado na ses
são de 22. pag. 193. 

N • .i05 de !883.- Da commissão de orçamento, 
sobre creditos ao ministerio da agricultura, 
para estud.os da ferro-via Madeira e Ma.moré, 
custeio da de Paulo Affonso, esgoto da ci
da~ e e correio geral.-Apresentado na sessão 
d~ 22, pa~. 200. . · 

N. tO~ de !883.- Do Sr. Coelbo Campos1 sobre 
o melhoramento da barra de Cotinguiba, em 
Sergipe.-Apresentado, juslilicado e rernet
tido á eommiSSâo de commercio, industria e 
artes na sessão de 22, pag. 205. 

N. !06 de !883.- Da commlssão de orçamento, 
elevando a 33:0001) o credito de !8:000~ ao 
ministeriodo imperio, para m'edição e tom
bamento de terras destinadas ao patrimonio 
dotal de SuaF. Altezas a Princeza Imperial e 
seu Augusto Esposo.- Apresentado na se.ssão 
de 23, pag. 226. 

N. !07 de !883.-Da mesma commissão, sobré 
o credito supplementa.r de 92:032~i38 ao mi
nisterio do imperio '(lata a verba- Obr·as,. 
do exercício de !882 - l883.- Idem idem, 
pag. 227. 

N. !08 ·de !883.- Da. com missão de orçamento, 
sobre a despeza do ministerio da fazenda 
para o exercicio de !884: -!885.-Apresentado 
na sessa.o de 'J.7_. pag. 267. 

N. 1.11· de !883.- Da mesma com missão, sobre 
a des_peza do ministerio da agricultura para 

o e-s.ercicio de -i88i- t881.- Apresentado na 
se~~ão de 28, pag. 29i. _ 

N. --. H2 de !883.-Dt commissãode fazenda_. 
sobre favores á exposi~tào agrari:t artistica e 
industrial etn S. Paulo.-Apresentauo na ses
são de 28, pag. 302. 

N. H3 de 1883.- Da com missão de orçamento, 
sobre o credito de 35:6~3~666 ao ministerio 
da marinha para a vet·ba.- Ratalhâo n:wa1. 
-Apresent~do na se~são de 28, pag. 302. 

N. HO de 1.883.-0a ·eommissãode.marinba e 
guena, sobre a refol'rna do 2~ sargento de
voluntarios da patria .João Dias Ribeiro da 
Silv:t.- Idem idem, pag. 303. 

N. lU: de 1883.- Do Sr. .Joaquim Tavares, 
sobre a- reforma eleitoral no sentido de am
pliar os distdctos.-Apresentado, justificado. 
e remettido ás com missões de eonstiluição e 
pode1·es e de justiça civil na sessão de 2S, 
pag. 30-i. 

N. Hõ de !E83~- Da CO!nmissão ·<le fazenda, 
solll'e garantia de juros á Brasilian lmperiat
Centml Bahia Raitway Comnany.- Apresen
tadn na sessão de 29, p:lg. 330. 

N. H6 de f.883 .- Do Sr. Barão do Guaby, sobre_ 
a extincç:lo do papel-moeda.- Apresentado, 
justificado e remeltido á eommissã.o de or
çarnPnto na. sessão de :9, pag. 332. 

N. H7 de !883.--Da eornmissào de assembléas 
-grovinciaes, revogando a lei prov-incial de . 
:ser~i pe que estabelece o i rn posto de tí:Oboa 
sobre os trapiclles e armazens de deposito. 
-Apresentado na ses~ão de 3(), pa~. 351. _ 

N. 97 A de !883.- Da cornmissàú de constitui- -
cão e poderes, sobre o privilegio para lavrar 
ininas na p1·ovincia de Goyaz.-Apre5entado 
na sessão de 30, pag. 351. 

Pareceres: 
N. 78 de i883.- Da commissão de pensões e 

ordenados, sobre o tempo para a.pose11tadoria 
di311Ianoel Joaquim de Figueil'edo, lançador 
aposentado da i·ecebedoria do Rio de Janeiro. 
-Apresentado e approvado na sessão de 7_. 
pag. 38. 

N. 81S de !883.-Das commissões reunidas de 
justiça cil·il e orçamento, sobre a proposta 
do governo relativa à localL>ação d.o ele
mento servil e o augu1ento do fundo de 
emancipaçào.-Apresentado no diaS, pag. 50. 

N. 80 de !883.- Da commissão de faze11da, 
sobre o plano de reforma das loterias da 
eôrle e província do Rio de Janeiro.- Apre
sentatlo e approvado na sessão de f.O, pag. 79. 

N. 81 de !883.-Da'mesma com missão, relativo 
á isenção de direitos para urna fabrica de 
J)apel de impressão, pertencente a Octavia.no 
rereira .Mendes.-ldem idem, pag. 79. 

N. 8:2 de i883.- Idem, sobre a dispensa do J>a
gamento do imposto de 2% aos sen-entuarios 
dos offic!os de jusliça. da. côrte.-Idem idem; 
pa~. 79. 

N. 83 1le !883.-Idem, sobre dispensa do paga
mento-aos empregados da caixa economica e 
monte de soccorro da ptovíncia de l\Iinas 
GeTaes.-lclem idem, pr~g. ·79. 

N. 8~ de !883.- Idem, sobre os terrenos de 
marinha para o patrimonio da carnara mu
nicipal de Nictheroy --Idem idem, pa.g. 79. 

N. 83 de !883.- Idem, sobra·a isençiio de di
reitos á. empresa predial 11a p1·ovincia do . 
Arna:r.onas.- Apresent11do na sessão de U_. 
pag. 99. 

N. 85 de !883 • ....;.'Idem, relativo ao meio soldo 
a D. Felisberta Amelia de .Abreu Prado.
Idem idem, pag. 99. 

N. 87 de i883.- Idem, relativo ao meio soldo 
a D. Rita ConstanciaFerreira da Camara.-
Idem iaem, pa.g. 99. · 
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N. 88 de !883.- Da. comm 1ssao de fazenda, 
sobrfl o collegio· de meni11as desvalic!as na 
capital do Pará.- Apresentado e approvado 
na sessão dl:l iii, pag. !08. . 

N. 89 de !883.- Idem, sobre o troco de notas 
do tllesou•·o nacional.- Idem idem, pag. !08. 

N. 90 de !883.- Idem, sobre a pretenção de 
Rnymundo Feliciano Alves Set·rão, to .escri
pturaJ:.io. da casa da moeda.- Idem ide;m, 
pag: i08. 

N. 91 de !883.- Da commissão de pensões e 
ordenados, sobt·e a pretcn1:ão dos ajudantes 
de fieis de annaz1ms da alfandega da côt:.te. 
-Apresentado e approvado na sessão de ~6 .. 
~ag- U9. 

N. 92 rle f.883.- Da com missão de constituição 
e poderes, sobre a Licença ao Sr. deputado 
Lourenço de Albuqner{Jt,e.~ Apresentad<: e 
approvarlo na sessão de 20, pag. · !49. 

N. 93 de !883.-Da comrnissão de fazenda. sobre 
a pretenção de .José An tonío de Ara ujo.~Idem 
idem, png-. ili9. . 

N. 91 de 1883.- 0:1. mesma com missão, sobt·e 
isenção deâileit.;s á companiJià da e,;t1·ada 
de ferro de Juiz de Fo1·a ao Piau, em l\linas. 
-'-Idem idrm, p::tg. 1.119. 

N. 95 de- !883.- Idem, sobre terras devolutas 
para a estrada de feiTO D. Tllereza Cllristina,. 
na provincia de Santa Cathat·ina.-IJem 
idem, pag. U,9. . 

N. 9ô de !883.- !dPm~ sobre loter1as para ns 
-obras da matriz de Alhandra, na provinci:) 

da Parallyll:tdo Norte.-Ia~.m iden~, pag. 14_9. J 
N. 97. de :1.883.- Da comuu,;sfi.o de mstrucçac) 

publica, sobre o ensino ngTicola com app!i· 
cação ao B1·azil, pelo Dr. Luiz Mcnteiro Ca
minnoá. Apresentado na sessáo -de .2:1., 
pag. :163. · 

N. 98 de !883.- Da com missão de fazenda, 
sobre isencão de direitos para um engenllo 
central e f1•rro-via Prn comtrucção em Ma
cahé, província rio Rio rh~ Janeir·o.- A pre
·sen tado e approvado na se~sào de 23, pag. 226. 

N. 99 de 1883.- Da n.esn;a cornnlissãeo, sobre 
a pensão ao padre .José .Augusto Duarte. 
-Idem idem, pag. 226. 

N. iOO de :l883.- Da comrnissão de snnde pu
blica, Sl·bre a Jinq,eza dos navios surtos no. 
pnrto do Rio d~ Janeiro.- Apresentado no 

N .di~~i5J/fs~3-~6oa com missão de estatística, 
·sobre a elr.vacão á freguezia dos bairros de~ 
Andarahy Gi·ande, Tijuca e Villa Izn.bel. 

·-Apresentado na sessão de 27, pag. 279. 
Eleição (~a mesa: . · 

: Feita na sessão de· 3, pags. 5 e 6. 

Declaração de voto: . 
Declaramos que, si estivesse !li OS presentes 

!Jontem á ca1uara,votarian•os a favor do pro· 
jerto do S1·. depu ta do Zn!na~sobrc l"t'fot·ma .~e 
alguns artigos da cnnsti!Ulçilo do lmper1o. 

Em· 8 1!1' A~oslo de t8~3.- Adriano Pimentel. 
-Vianna Va.:::.- Se1·op'dco.- Sitl:iauo Bmn
dão - Sil.ta "ll.fra.- Paltia Son:;;11,- B,!zernl 
de llfene:;;es.- Gonr.alves de Carvalho.!.. Apre· 
sentada no dia 8' ~ lida na :;essão de 9, pag. 
õ~. . 

lnterpellações : 
Do Sr. ·Felicio dos Santos no Sr. ministro -da 

agricultura sobre o projecto n: 2"1 A deste 
anno, 1·e!ativo ã garantia de JUros par.; o 
prolongamei~to d:~ estra~a de fe.n·c B~hi~l ~ 
1\lirws; de·Aymoresa PIJiladeipiHa e outroo 
assu·mptos. Kpresentatla; juslilica:,1a ~ d1s~ 
cu tida· pelos Srs •. uünistt·o da agt·Jeultura e 
Fellcto aos Santosi na sessao de l6, pag; !20, 

!35 

.Substitu1:ivos : 
Do S1·. Ratisbona ao art. 3° e paragraph-os do 

projecto n. 5i-i883 (refot·ma judieiaria), 
sobre com petencia do supremo tribunal d13 
justiça. Apr.,sentado na sessão de i~ .. e Tê-. 
geitado, pag. H2. 

Representação : 
Do C!ub da Lavoura da provincia de Pernam

buco;- Apt·esentada pelo Sr. Ulysses Vianna 
na sessão de 9, pag. 5i. 

Deputaçõt~s : 
Para apresentar a Sua l\Iagestade o Imperador 

diversos autographos: . 
Paula Souza. 
hat.isbona. 
Soares. 
Thoowz Espi'ndola. 
Carneiro da Rot~ha. 
Ildefonso de AI·aujo. 
V.ianna Vaz. 
Norneada na se,;são de H, pi!g. 100. 
I>ar<t saber de Sua l\Iagestade o Imperador o 

uia. ho1·a e l()gn.r da Sl•ssao solernne de en
cerramento da 3' sessão d;t :l8a legislatura. 
-Nomeada na sess:io d~ .28, pag. 312. 

Proposb1s do governo: 
Pedindo um credito suppÍementnr de· .....• 

3.873:62-iL\992 para dive1·~as verbas do mi
nislerio da fazenda.- Apresentada na sessão 
de 21 e relllettida á corurui~são de orçamento, 
pag. i71. . 

Pedindo c.re,li.tos supplementares pàra diversas 
v•!rbas rio miuisterio da agricultura.,- Apre
sentada na sessào de 21 c remettido. á com-
missão de orçamento, p:1g. 1.79. . · 

De e1·cdito para o serviço de 1:'\ed ição de terras 
(]I'Sliuadas ao pn tri111_onio dotal de Suas· Al
tezas a Princeza Imperial Senhora o. Izabel 
e Seu Augusto Esposo.-Apresentada na 
ses~ão de 22 c remettida á comulisstlo de or· 
çamen to, pag. 22!. 

De credito para as obras da. (:amara dos depu
tados. do senado e da escola. t'olytecbnica.. 
- Ap.resentada na sessno <11: 22 e rcmettida·á 
conHuÍS'ãO de orç:u11ento, pag. 2. L 

De .credi tos pa1·a o mini,;tet•io da jmW;a na. 
iwporta ncia de 90:8?0$7~5. Apre~er~ tada ua 
sessão de 23 e rernettu.ta a comml.:lsao de or
çamento, pag. 237. 

Manirestos: 
Da. commissào emancipa.dot·~ do município do 

llec:fe~ província de Pernambuco, :tpl"~'Sell
tado na sesslío dt: 28 pelo S:·. José .Marianno, 
pa". :307. 

Da [couf~cdel·aç:io abolicioni~ta do Hio de 
Janeiro, apresentad,, na· sessão .de 3f. pelo 
SI'. Seve1·ino Uibeiro, pag. 31i8 •.. 

MO~!ÜO: 

Do S1·. Ferreira Vianna. sobre o procedimento 
ultimo dos hnllt!UCil·os de Lond1·c~ .i\1. ;\1. 
Rotschi :d.- Fu11damentada :1:1 s<·ssao d•3 3f. 
- considc1·ada requet·imento ; a discus~ao 
ficou adiada por ter pedido a palavra o Sr. 
Martim J.<)·ancisco, pag. 38L 

Redacções; . 
Do prcijeeto u. 28 de iR83 r(emenda·ilo senado). 

Creuito ao mii1isterio da-justiça.- I1upressa 
no .dia q, e .. appl·ovada'"ila SijSSà.l:l dc.-6; pag.s. 
l.2 eU.····· ·' ·· · · ·· 

':: Do.projecloJl;.:74 A de' f.883.- Licença ao ju!z 
d~ direito de S. Jvão da Barra ..unphiJophiO 
Botelho Freire de Carvalho.- Idem idem· 
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36 IN.DICE 

·Do proj ~ ~ lo n. ~9 de !88~ (cmtinda . do sena
do).-'- Credho .ao uli n isterio d& justiç '·
lml'r~ss.~ uo ~b 7 e ap1•ro-ra~a na s~ssão 

. d• 9, . pa~s. 37 • 52. 
DOpr .. )er.ro n. ~O üe 1&!3 (emenfla; do senado). 

~Uí•idas de exueicio:l fi nd••• do mi nislerio 
da guerr.\ . -'l':>bellas.pa~. 37. · 

D) projcelo n . 37 de 1883.-lúelll, i1lem, cre.iito 
ao mini >terio d;\ marinl!a.-ld em idem, 
pa~s. 37 e ~2. . .. 

D J pr0jecto n 38 de 1853.- lrlem l•lem, credito 
ao m•nisterio da mariniJa.- lUcUl idem, p~gs. 
3i c 52. 

DO projeclo n. 36 dd 1883.-Idem Idem, credit~ 
ao rninis to•r to da mar inha.- Iúem idem, 
pa~s. 37 e ti2. · 

Do proj•·cto n. 07 A de 1883.- Rmcndas appro
vatlas r,ela camau dos ilepllllld<)~ á pt·opos.· 
ta do gov~ rno, tlU O fixa a dc~pez!\ do ml
nhitcrio de estra.J•:;eiro.-; parn o ~xei"Cici o d ~~ 
!S!l-\-188~.-l • npre-sa n o üia 9 e approvaua 
na sessão de 10. pags. 77 c 78. 

DJ projetto n . 8! de 1~3.- Emenol~s approv~
das JJela camara. dos deputado! á proposl~ 
do poder execultvo q nc ahre no gov-. rno, 
pelo min isterloo da agricullur~, commercio 
e obras publicas, c re<1 ilos supplemer..tare;, 
para serem arplicndos a I'Ct'bo ·- Illnmi tu· 
ç:io publica.- Imp•·e~sa nn dia H e nppi·on
da ua sessM rte 16. ()~g;. 118 ~ u~. 

Do proJeth• n . 93 de 1883 ( r mcndas '"' ;enadr•J.
relalivas a varies creditas''" ml nl,leri" do 
fazenda.- Impre~.?o d~~ l i e ap:•rov3do 
na sessão de ~. p1 0 >. 1\~ e !\S. 

Do projecto n. 111 de 1883, I'~ '~' 3' tliseus>àn o 
ollerecldo CO"lo emenda oo de n. 6i~ A 
deste anno. -1m1•ressa llO dia 18 c nppro1·ada 
ú.~ .-.·.-:,.o v \l 1) 'llJ; lJil~.-.: 14:6 C U8. 

DJ Jli'Oject I n . 83 d" IS83,. p.un a• di scussão, 
oi'ferecido COl tiO emenda RO de n. n A de 

. 1883.-td e.lll l~Cnl , pa~; . 1'<6 c HS. 
Do p>ojec(,; ll. 8~ de 1883, ''""ra 3' diSC I1 $S:lo,o1Te· 

r•cido como ••mendn. ao d " n. 7~ A de.o; le 
anuo. - !~em ide01. pags, H7 c ua. 

. Do. proj •cto n . 68 A de f 8S3.- Dr-siJ(!ta do mi
o islerio da guerra para o e:otcrc elo de l.88t 
a IS!I:i. - lmprei'Sa no d ia.21 'e ~pprovnda m 
s•ssno de 2~. pags. !90 e 1\H. 

Do projeelo n. 68 A"" lo83. -D>ls pez~ rio mini>· 
. tt:n,1 da {(Ue!'ra. !•ara o t-'XI.~I't1cio cte !SS~ 

a 1885 . ..:... ! 1ff!)r~m n o d in ·21 o·Qpjli'OVadi\ 11~ 
sess;lo de ::2. pa~s. l ll~ e 191. 

J:o proj•cto u. 8 A, de 01880 (emenda do ·sena· 
do). rela tivo a l!Ula re oluç;lo da tls;etu hl6a 
Je~lslaUva da província d · S. ·Pau lo.- l m
pressa no dia 2! e approvada no. sessão d·~ 

· 23, pags 223 c 2~6. · 
Do Jlroj~cto n. 23 A (emendas dose:udo), sohr·• 

forç.1s de te•·ra para o a.noa de ·1:834 a 1885. 
-l~e!ll i~em, pags. 2~3 e 2!6. 

Do projeeto n. ~8 de 1883, m:itrienla ~ .. estu
dantes. -Idem Ide m , pags ~8 e 226. 

Do projecto n. G~ de 1883, tna trlt u ln ele estu
daDies. - ldem ideu•, pags. 2~~ '! !~G. 

DO projecto n . 88 detSS3, ma lroeo ln de estu
da.utc.s.-!d··*u ttl•·m . - ~.•a:s. 223 e !~6. 

Di> proj·•cto n . 88 ~" tssa, • n;ll:r' ''" '~ de estn
dontn:< .-lelcrn i olelll. paos. 2!3 c i %6 . 

Dos pr"i•·ctos ns. sn c 00 uü i !\R3. nJ:ot:·lculas 
de rli tll da ntt'is·. - l , J•~m·1dt~ in, 'p;1g~ . 223·(' :!2.G. 

Do proj ec lo n. 91 ~e !~83.- Lice uç~ no bae.ba t·el 
Anton i".Jo.<ê de Souza l' re ilas -ldem iOcm, 
pags ~\c 2!6. . 

Do proj•cto n. 9:1 de ISSa.- Mnlri~u la de um 
atu m no 01 escala militar •lo lU~ Grande do 

Das Pmenl!as (lffereti.las pe lo~ Sr.. So.ues, 
José &lar i:lnun, .C.orl<>s Atronso , Vianna Vu, 
e Leopotda de Ilulhõe:< :to pr,:jecto n. 89 de 
18!!3 .- .lla t r i" ula de osla.danb.•s, l•lem idem, 
pags. ~!5 e !25. 

Do projecto n . 73 de !&13 orrerecido como emen
da no ilc n. 74 A do 1\lesmo anno.-!tt1p1·nssa 
110 dia 23 e appmvada na sess~o de 2-í, pags. 
2!.3 e 2'\7. 

Dos proj~clos ns. 83, 90 e !02, de tR83, oll'ere~ 
cldos conto c>wnd:~s ao de n. 7t A desle 
aun11. -lllem Hl~m. png5. 2'6 e i í 7 . . 

Das emendas offer.ciúas pelos Srs. ll.lcofor,,lo 
Junior e ou tro> ao ~r~jeclo n. 100 olc lll83 . 
-ApjlrOI'adas com d1spcns.t de in•pressãu ce
que.rtda pd•> Sr. José !lal'ianno na scs:>to de 
2í, pag. 2&.7. 

Do ·prújccto n. !i8 A rle 1~81.- Emendas aPDI'O
vntla~ ~c l• camat·a dos deputados, -r~l:tl\V,1S · 
á propo~ ti.\ do governo, Ql\C !lXa a. dt~S'P~ZR. 
do ntini<t,' rio d a guerra pH a o oxet·oicío de 
!881-1~85.-lm rwes.<.t no ·dia 28 e opprova -
d:t n ' ~ess;lo de 1!9. ••aus. 328 c 3;i(). · 

· oo;proj•!cto n. 45 olc !883 . .:_ E tuen d~ approvada 
pCI:t cnu.ara dOS dej)Ut•dos, a proposta dO 
JJOJcr .cxeeuli \'0, que concede cr-d•to• ""~
plen•entares na iillP.,ll'lnncin de 561:31t.;j8S9, 
no mini<terio do itn iJCI' i0 , p;ora as ver t,,s 
Sui.J.;Idios dos :->t' iltl.d,we::s c nnt~·o-=. nos cx.,;r .. 
:.tclo's d.· iSS2-JS,;3üiS~3·1881 . .,-lm r•ressa no 
g~1 ~O~l ~ll (ll"tJVti tlS 1):\ St'S:i:IO rle 30, r.~gs. 

Dos pr.•jectus n. i ()ô c 107 de 1883, ollerrci •los 
COm h em~ndas :to ele 11 . tO~ thl tu e; mo :mno.
ldem id~u> , pa~<. 350 c stil. 

no proj-..·to n. i05 d" ISS3.- litucnd:~s a ppiO\'a
\' :Hias pt'l<l ~~atll :t r<t, i p1·~:Justa. Uo governo 
sohre r.redib•s .<to uli1rtslerln da agrlt!nlltu·a. 
pnm estudos cln cslrn•ia de rom·o ll n~i'i l'~ 
e llamorê e o l1 1ns -ltnpres>a n n olia 3~ ~ 
nppt·ova<lll na ses,:!o dP 3 1, pags.'3GG e 388. 

~ns ~mr.ndas ao mesmo p1·oj ~ c to n :105, IJIT~'!~ 
recldas pelos Srs. Nott:\ N• ehado, A!l•es do 
"ro11j0 e ouLros.-lde m idem, pags. 3>6 
e 388. 

lledacMo aa ra 3' di seu ;são d~s emendas ~~•prO· 
v a'das 'pell catnnt':l dos de pul>lt1os, relati
va s á .propo,t, do ;roy~rno, q u r. fixa a des· 
pP.1. :l. dtl wini.;h~J·io du jnstlt:a ptna c C'xer
clcto tlc ISSi - 18<.>. - lrnp,c>,;.1. no dio 1 dG 
~•' lembro e apl•roY4da na sessáa de 3, 11ag. asa. 

fteques·imentos (apl'esenlatlos pol' depura
dos) : 

Da St· . Esplndola: 
• Kequelro cruc ·pelos canaes competente.; sal

lJa · >'' si j<t fMam prestadas as infol'maçOes 
p~dtda~ pelo' i\1·. senador Pnes rl' )Jellil'ilitÇa 
em :h'S:otíi'o de 3 do cor:-cJ11te.~- A(ll't1:'f:nlado 
111 se>~~o de G ; ftdiMa n •llscuss:lo ~~~r ter 
retlhlo a .paln vr~ o Sr. D:tr:oo ele Aundia, 
p~g. 1~. 

Do Sr . E. T~ unay: 
• Rl!qt>•·iro se peçnm in fot·n>açiie• 3 o · p:Mer:>o 
· S01ht·e o de, tino <iUe tirer,>m os Bolt<tudos do 

llsr lrito Santo, cuja s.t hiol ll dv p:liz foi crn
barg.-ul:t pt'io mimsterlo d~ estr:-~ n g~ii'O S, e 
que gt:lu de ,~e ,·acldflde lt:m a. no1icia qne 
so e~pl l liu sobre Ol maus tt·atos a q uc<ll'tilo 
silj •) ltos na ~urop.'l nque!Jes indig4~ nas.~ 
A~re.<en !a,lo na s;l5s~o de 1 e a d iscussão 
adiado por ter ·pedido a palavra o Sr. Leo· 
poldoCu uba. p;>g-. 38. . 

. Sul.- Idem i~cm, pni(S. !U e i;6. 
:·Do tJ;:ojecto n.· t03 ·de !883.~ '!J:uiendn o ITere• 

·· :'ftelà,l :llclo '~ Al\.npel}'orte!lt AG,~p_rojeclo
. • s~ ·te ie-:-ttlllfl ii'!m!; ,l!~s un ~u, 

· · • Requeiro, it>fortue·o govemo si manda pagar 
aos 1mmigrattlP.s ·e:rponta'nP.os o lransporte 
·.'-Jas•estradas de Jerro .ensten·te• ~"'lt~1tnbas 
ft·lf~·~~ 1!f~'J'tonlir.W~r 'lllllnplllii!Tm!·:h:l'lUIO't 
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subvéncion"das pelo Estado.• - Idem, a dis- . 
cust<M adiAda por t•r· pedido a palavr.l o 
St·. Candido dP- Oliveira, p~: . as. · 

c Requeiro, informe o govei'IIO qun.l o preço 
pot· que oetua lnlP.n te p:1ga ]>11<• tl·~·nsporr ~ ae 
1mmlgran tes. criauças, u.en"t·es e adultos 
do po•:to do D .. !slerro p .r a os de S. Ft•a nc.isco; 
Jti]nby~ Laguna. e qual o do 'SUstento dm,.lo 

'des;~s imrntgrantes 1\a cidade do o~stcrro .• 
- .Idem, idem, i•lem. 

Do Sr. Henrique Marques: 
c Requeiro seja solicttada do go'1'ern9 a se-

guo nte ln f<l rmaç~o: . ·. 
Quaes as medidas tomadas p:lra ser n>,alt

zada a req alsiç-J.•J do material necessario ás 
C·bras de conservarão ~ IIH!ihor.,menlo do 
JIOrln d o Reci fe, por coo11a do credi to concr.
d i~o pela lei <lu orçamento • lgen te?•-Ailre
set1 tAd•>, ju>Iiflcodo e appruvad (l 1101 35 votos 
contra ~9, nases<ão de 7. p~g . 39. 

Do Sr. Barão de Aoadi~ : 
c ·n~qu~iro seju envi•do á eommiss/lo decon

slltulç.'lo e poden•s o requerim~nlo dos.·. d•
puladu doi• di3lrtclo da pro\· incia das Ala· 
~ôas. "prcse"~'do na. SC8M" no h ontem, afim 
de O:n p:ll'~c~r ,..,b,., a admiSSllo ele sua ma
leria . , - ·Apre;eoit;ido, j ustilic•do c a diseus· 
~o a<1íada por ter pedido 3 p~lavr& o Sr. Es
pindola. na sesSão de 7, pa:. u. 

Do Sr. E. T:lunay: 
c R.•qudro se {lllÇam, por intcrmcdio da pre

sldeu cia .te Mmas Gerilc1S, á compan hl;o de 
mineraçAo do !fnrro Velho , inf~rm:. ções a 
respeito do trnb~lho r,IJinez noquella e ou ~re
sa.. q uõt l o lllll l!el'u de ohitos que se•têm dnt'lO 
entr~. aqueHes oper~ri••s •. e d-. dias uteí" de 

. serviço d uraute o ;eonestt•e ulti o no. •- Apre· 
· sentado no dia 8, e a dlse11ssã0 ad iada por 
.· ter p•<iido a ualavra o S1·. Ignacio Mao·lins, 
pa~. 113. 

· c Reipt<• iro se pecam ao ~averno as rel~çües 
estA t1s tic.1s das vict ionas d• epirt••m ia 'da febre· 
ama relia e outras pyrexias de c:ll'acrer iden

. tiéo ou approxlmado, na quadra ulllml do 
verao, sent.to esvecilie:ttto:;. os Cc\SOS fnlacs no 
Rio •Je Juueiro e no lws(li lo l da Junojuba, ~ 
d iser i &nin~dus os me1.es ern qti e se 11 ern m. ~ 
Ide in, n[lprov?-do sem d i!CUS:Iao, pag. ~. 

c ·Heqneiro se peçam i nf""""~"1es ao governo 
!obre as llfOVIdeuo"•s lom~d :. s ·niJm dr. $éren1 
•·crooovidas ~s casas de snude cxi~tenl es no 
co·ra~üo da cidade, e que, em êpocas de erl
deuo 1ns se constíluem ro"os de p o'op >l~açoo àe 
mn1estias r.oata~io5,1S e ilef..:cciosas,t- l"lem e 
adinrlo por tet· pedido a palavra o Sr . I'Gn i elo, 
pag. 51. 

Do Sr. Melton: 
.• 1.• Rcqnciro qne ·o go1·crno informe si t~m 

tomMn as nece•s.1r.ia• prol•idenrlns par.~ e,· i
lar que seja o paiz ass.1 1ladu p~la epidemia 
d 11 Ct10!·m·cu 1wrbu..t. que ns..;nln net u:alnn•nle o 
E~y ~to e qne, rr(•[Ja~a"ndO·"l' 1\0I~I'Cimente, 
ameac:.a iuvadir ós partos dn l~urorm . 

• ! . 0 Si, nas lei:$ etn vi~ur, cncunlr~ meios 
nccessarios pnra orde11nr quArnn l ena;; e 
ou'lra' on ~di~as de policia sonltaria i n~is
pen~a ,-eis em taes r.!rcu• t•stnnclns •- Mem, 
·e ndia~a a dlscussao, pt>r ·terem pcd lrlo a pa
la·v ra ·OS Srs. C"odido de OU velra c Pcniao, 
pag. 54. · 

.Do Sr . Matta Maeba4o: 
. • Requeiro que.o governo infnrme, por Jn~er

rneclio do m1nl<t~r1o da agn eultura, >~ ~s 
obras da · do~obstrur.ção do rio S. Fmn
eiseo estão (l tn nndnmt!nto regul :~r, ou si a 
respectiva coo~oml ;sao tem encont rada emba
raços que dilllcui teon a sua ren li zà~M.•
Apo·csentado e justificado M se>São dc 9 e a 
di:;eu$são adi~rl', por ter pedido a palavra o 
Sr. Andm<le Figueira·, pog. 6~. 

Do Sr. Diana : 
c fl~ueiro que, pGr lntermedio do Sr. minis· 

t ro rla fazenda, se solic ite ~o ~overno cópi~ 
d~ l:tb~l la que, p:1ra despachos de import.a
ç:lo, o:o ntC-<a de renda ,; d!l i'Cloras,"'rgam':oll 
e Hl booelleu A appl'O\'nCUO do :;overno o •n
S[Ieetnr d:t t h~soyr:<ria' de fazenda do Ri G 
Grande do Sul, e bem assim de quae>quer 
i i Jfonuaço~s que tcoohaou acoonpaJIIlodo a 
ruCerida ta loeli•. •-ArresPrl lado e apprllvado 
sem d iscuss:lo n~ sessão de w, pag. Si. 

Do Sr. E. Tauony: 
• Requeiro se pe ~aon lnformaçíl~s a,a g-overno 

sobre o:~- fnctos1:{Ue se pas .... anun u aun~ mente 
·na cidade rlc Pusos. provinda d•• Wn.u Ge
raes, e que d.•IIUIICiauo :t f~lta absolu~1 de 
serruraoo;a e <lPS:·cspell•> a I e•. • -AI•re:;enla.\0 
na" sessão do. U e a discuss:1.l adiada, por ter 
pedido a palavra o Sr. Silviano Brand~o. 
llll l:· jQ9. 

«Requeiro se pet)am informaç<Jes ao ll'?'et no 
sobre as providencias tomadas em vrsln de 
duas recla onaç~s assignadas por 300 ltnbl 
tantes do munlcipio de L.1gcs, na provinc ia 
d•.! S .1!1 t;i c .1l1J ad11 ,1, ffl~(li1U10 prOtecç:hl COUtfi\ 
~~~;,~1 tos e ,J e~;Jrednçôcs ''~'~S in-1.1 ios ccl l'O:\dos. • 
-l•letn e ll di scuss~o orlr~d~, P" " tP.r IICd l<l o 
a pa!av~ao ~r. C••ndldo de Oli\'eira, pag. UO . 

Do Sr. GOJIÇ•·lveo de Cnrva lhu: 
• ll.••queiro se p1~arí1 inform~ções ao governo 

sob•·e as inv•so.!s feitas 11elos selv•gens, em 
varios districtos d:t pr·o'' ineia d•• Mato..(kos
so. durante. o ui Limo nnno.•-AprcSPnl.ldo. 
jusli!icado· e approvado ~!li doscussão_, na. 
scs.<âv oe· U, r•~g. u~. · 

Do Sr. 1!:. Taunay: 
, RPqoeiro se ~.çan1 informações ao ~qverno 

sobre si j á fvra m pr·ohiboda• as drOj!aS d e 
phn1·mncb analy>aflas q u~lltat o v~ c qun nt •
ta\ivamenle peLt junta de hygsenc ~por 
clla reconneeidns Hdul! eradas " ;' !~ I>~Gca
an>. •-Apre•entado nn se;sào de lG e ~pprO• 
vado, png. 11~. 

, Req ueoro se peçam informações ao gcverno 
snhrc i\!'Ó it i'Ct.~~l:u·it1ades que se d ~1 0 no d~!' l~· 
t::~nl ~IIIO da ool ia Vista, 110 rio Ap~, frunter
ra. do Par:1;;no.y, poi~ consla que a a~cu~ l:t 
fi sM I ~ no1uell~ de•uu:.1men to a tra nslornoa· 
ranl eu~.ca .:n:s dc ncgt~cio e centro de d1slur· 
ui os, 1>1QV0~11h1o qneix3!i <I e haloitontes dn
'luellc longut•IUO scr· !~u . •-ldcno , c adiada a 
, iscus,no 1• •r tc1· pe•lodu ~ pa l ill'l'<t o Sr. Can · 
<lirto d" Orh·eira, pn~ . H~. 

Do Sr. Ulo;sses Vianna: 
< Reqnei1:0 que a rep~c>cn~-ão do club 'I!&· 

Jnvo r:1 d;~ ·p rov onc•a de t>ernnnTbU~.OV.Ja 
.. .. , ··ebnctuJa'llo ·liiaf·io of/i.ciat ...... Apresentado, . 

st lUeMo -e 'll.'pprovtt~o 'S'Eml: ·'dlSCtt~ n:t.: 
. . :«1 ·tte ~ 'P'#· '!f&.. . . 

c llequo. iro Sll p~ç• "' · infvrruaçôes ao go1·~rno 
soure ns me~ idas fJropostas pPia Joo ll l a de hy
gü~neci:Lcôrtc nllw d·e rn~ll l cr:l t· n. eom i Hut .. 
tão nHi d!ca 4;Í e~<lad•l , e.m Yi>la dn eleva,ao 
(la rnorlolldode que se nota [JI'e>entemen te, 
ap~"'zar do esla.rmus nos 111CZ~?s qt~c costumam 
ser n1a is fnvcravd s; á snuM publiCa."-lUern , 
e ~ dlscn~sâo a;lin•la pot· I~ •· pedido a pa la· 
•m o Sr. Jono Periido, pog. f2(). 

.• Requeiro se peçam iulq,rwaçõc~S . (IO governo 
si a j unta mlllLH:de· saude cons•~.\'.ra o ra.r 
damcnto usado ·-pl!los · córpos arre~omentndos 
'li<J 'I!X!!l'Cito, .bem ·como .o 'llqUip:tmento de 
Hlfa11tarlaJ toii!O l!l!tMIS'-tt ·s!titi!b·-4~ ·dlll· 
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ciaes e praças, e no caso affirmntivo,_ quaes 
as modificaçõ<.>s que julga nece~sarm,;.»_
Apresentado na srssãode !7, e adJada a ths· 
cussão por ter pedido a palavra o Sr. 11af1·a, 
pag. !3~. 

< Requeiro se peçam info1·mações ao governo 
sobre a. porcentagem cob1·ada pelo collect_or 
pl'O\'inci~l de Mato Grosso, indagando SI é 
certo que esse P.mpregado não presta contas 
da arrecadacii.o das r •:nda,; desde o anno de 
!879 e no c:iso affirtn:\tivo. q :ai a razào.»
ldct;l e :uliada a discussão por ter pedido a 
pala ,~ra o Sr. Gon~al ves de Carvalbo, pag.i3í. 

Do Sr. Zama: I 
. , Ht>queiro St>ja impressa a represe.ntat;ão do 

cidadão Ca1·Jos Beruardino de l\foura, enviada 
a esta camara.»-Apr11sentado e approvado 
sem discus~ào na sessão de 20, pag. i50. 

Do Sr .. E. Taunay: 
« Requeiro se peçam infomJações ao governo 

sobre a conveniencia ou não da. applica~ão 
do art. 120 tio regulame11to dos arsenaPs de 
guerra, que b;1Í:(OU con• o decreto de !8 de 
Outubro d~ !872.»-Aplesentatlo e npprovacto 
se111 discuss:1o na sessão de 21, pag. !63. 

l Requeiro se ~o licite do govemo a remessa do 
relatnrio ultimamente art·e~entado ao clire
ctoJ' da e.<cola polytechnii~n pel0 Sr. or. Luiz 
C!•ttly e intitulado Estudo l1iologico solJl·e o 
café. afim de str dislriiJUido pC'Ios !Hembt·os 
du pa!·hunento.»- Idem, idem, idem. 

« R•'queiro se peçam infot·mações ao governo 
sohre as )lrovidP.ncias t<:IJttadas [Jnra. I'P.gular 
na emergenci<~. precisa, a boa distrib;liç:\0 
das mt~nicCes de inf;lntaria na linl•a de fogo, 
e si exi"'lê organizado um servit~o de tráns
porte para ns mesmas muniçõés. de accôt'· 
do com as necrssidndes impostas pelo arma• 
mento.,-JJem, idem, iul~m. 

Do Sr. HPnrique Marques: 
« RequPíro sejam solicitadas as seguintes in
. formacões: 

Tem o gu1erno conhecimento do e>taôo epi
dt•mie·o da cns<t de detE-ndo ol:t cidade do 
Recif•~, onde grassa forlemeÍt te o beri-heri. c 
de ar;har-se já contaminatlo o presidto de 
Fernando de ~ornnlla, pa1·a (}Ode I!Oll tmua-se 
enlret:allo a remover im proficu;t e ia lal
men te os detento>, em grande numero, a!Ie
ctados desse mal 'I 

No ca~o allirmalivo, e ·á vista das reclama
cües dos ínedicos do seniço daquelle estabe
iecimenlo, quaes as providencias tornadas 
para renlo•tliar lào deplorav•.:l estado de 
cousas. e ao mesmo tempo prevcnit· maior·es 
male~ para a s·,ude publlca? »- Apre:-enta
do e approvado na sessão de 21, pag. i63. 

Do Sr. Almeida Nogueir·a: 
« Requeiro que se requi~ite do governo pelo 

mini:;let·io da agricultura: 
i." Cópia das re11resenl,.ções que pela assem· 

blé<l prO\'tncial d~ S. Paulo fornut dirigjdas 
ao govcrn!l gera I, a respeito tb projt>ctada 
construr:c<"JO do c::es da cit.lade de ~a1t1os. 

2.~ Rep1·eséutação da camara municipal de 
Sn11tos sobre o mesmo assumpto. 

3. 0 Relatorio e informações, acerc:\ do mes
mo objeeto, do actual inspector do porto de 
Santos.•-Apresentado, justificado e :1 dis
cussão adiada por ter pedido a palavra o 
Sr. Canoiido de Oliveil'a, na sessão de 2!, 

· png. !68 .. 
Do Sr.·Cameiro ela Cunha: 

'ci Requerro se: peçani ao· gõverno; ·por inter
media do ministerio da fazenda, cópia dos 
següillles do·cutnentos: 

L o Correspondencia trocada rntre a thesou
rari:l ealfandega da'provincia do Rio Grande 
do Not·tr., por ocasião do nnufrngio·da galera 
Ablossendaln no anno de 1881, assim como a 
que foi dirigida pela tlJe.soumria ao pre.;i
dense da província· sobt·e o mesmo natifra
gio. 

2. o Resposta ·do to escriptnrario da alfa.ndega 
daquella pt·ovincia GP.rmano ·Antonio .Ma
cllado, dada sobre uma queixa dirigid=t ao 
governo imperial peto negociante Dorningos 
Henrique !!e Oliveira l~on tra o eu tão inspe
ctor da alfandega, Luiz Frederico Codeceira, 
no anno acima referido, e que o tbesouro 
nuudou que fosse ou vi do o mesmo escri ptu
rario. 

3. 0 Officio da thesourat·ia daquella provincia. 
di1·igido, em abril de~te anno, ao tlJesouro 
communicando o facto commrtticlo no en
cerrameuto do exercício de i882-l883, pelo 
então· inspector da mP-sma tbrsouraria o 
Sr·. Codec•~il·a. •- Apresent:1dl) na ses:;ão de 
22, e a discussão adiad1t por ter pedido a. pa
lavra o Sr. Candirlo de Oliveira, pag. !93. · 

ox Requeiro, se .pec;am ao· ~overno, por inter
media do minist~1·io da fazenda, cópia dos 
documentos se~uintes: . 

i. 0 Relatorio do delegado do thesouro o 
Sr. Antonio Ca.ndido ria Silva K~lly, sobt·e a 
alfandegn e thesouraria da província da..Pa-
ra.hyha d•) Norte. . · 

2. 0 Relntorio do ex-inspr-ctor da lhesouraria. 
da mesma província o Sr. Pedro Sallt?s, 
a~erca dos em pregados •ia nlfand·~ga.. 

3. 0 Re:;posta do ex-io:sp·•dor da alfandega o 
Dr·. Silvino Elvidio Cameiro da Cunlla, :-:obre 
as aceu~nçües co;ttm elle f•>itns. e a tentativa 
de int:eudio da lllPS111a alfnnclt>ga. 

~-o Os ultimas officios do actual inspecto1· da 
alfandega o Sr. Codr.cei !'a, informando . a 
petição rios empregados da mesma reparti
ção. v-Idem, idem, ide1t1. 

Du Sr. José Marianno: 
" Hequeiro S(>ja i:npressa no dia rio da casa a 

pr.tiç:lo <lo 01·. A.. J. ele Sampaio, 'propon
du-se a fundar !la corte. um laboratorio in
dustrial, com · as inf·lrn,ações dadas. • -
Apresenta1lo e app1·ovado sem tli~cussão na 
sessão de22; pag. !93. 

Do Sr. Soar~s: 
" Requeiro que se peça ao governo pelo mi

nisterio .da agricultura., ~ópia dos contratos 
d~ consel'\'a.ção do p:\s:<eio publico c do j~r
dlm do c:ur .. po da Acclamação.•- Apre~en
tado e approV'ado sem d•1batc na sessão. de 2}, 
pa~. 252. 

Do Sr. ::ioares: 
« R·~queiro <rue se pecam informnçü.rs ao go

verno pelu miilisto·rio de estrangeiros, si o 
nos~o enviado extraorrlinario e uiinistro ple
ni poleucial'io em Londl'esclmtinú:t a werecel' 
confiança do govemo imprrial. visto que não 
lhe foi confiada a rnissr<o de assignar as apo.
lices tio ultimo empreslimo contrahir1o na
quella capital, tendo sido C0mmissionado 
para esse fim um alto funccional'io do tltesou
rü, :;endo, como foi_, o emprestimocontrallido 
direcLamen k, conforme declarou em seu re· 
latoz·io o nobre ex-ministro da fazenda.»
Apres•mtado j nstificado e a discussão adiada . 
pot· ter pedido a pal;wra o Sr. Candido de 
·Oliveira, na sessão de ~2, pag. 209. 

· Do ·Sr. E. Taunay: , · 
o: Requeiro informe o governo si pretende ou 

não distribuir ás pra~as montadas e officiaes 
.do exerci~ cs 3.QOO i'êVOivers do systema. 
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- Nagant, e os 1.500 do systema -Gerard, ulti-~ 
mawente·che~ad(_)s, e si ha. pessoal habilita
do pat·a c~ic:lar da conservação dessas umas, 
caso contmuem armazenadas.»-Aprt~senta- · 
do na sessão de 27 e a discussão adiada por 
ter pedido a palavra o Sr. Candido de Oli
veira, pag. 267. 

« Requeiro, informe o governo si acha regular 
a extracção da grande loteria ele dous mil 
contos antes das outras pequenas. cujos bi
lhetes têm sido vendidos de~de o começo· do 
anno -corrP.nte, como, por exemplo a de 
n. 135.»-ldem, idem, idem. 

( Requeiro que o governo rernetta â camara a 
follla de pagamentos dos empr·egados da t'e
pa r tição do novo a!Jastectmento d'agua á 
cidade do Rio de Janeiro, com a especifica
ção das despezas feit;IS neste~ dous ultii"nos 
semestt·es cmn os concet·tos no re~ervatorio 
do Pedregulho-.» -Idem. idem, idem. 

a Requeit·o, informe o governo si as glozas ef
fectuadas pela tomMa. de contas, fóra das 
horas _do exped!ente da repartiçãn fi:;Càl, 
têrn srdo recolhidas aos cofres publico~, e 
guaes os meios para- reha ver essas q1t:J.nüas. 
indicando-se a quanto sobem essas glozas.» 
-Idem, idem, idem. 

« Requeir·o, informe o governo si se acha en
carreg~do de allieiar recrutas e volu ntarios 
um padre ca.pPIJão do exerci lo, na provinr.ia 
de !llinas Geraes.»-Idcrn, idem p1Jr ter·pe
dido a pal~vra o Sr. ll1atta Machado, idem. 

Do Sr. Bar~o de Canindé: 
« Requeiro que se requisite do governo impe

rial, por intermedio dq rnini-ter·io da fazPn
da, a puhlic:lÇão no Diario Official, do trecho 
do relatorio do Sr.l\Iiguel de Azevedo Frei
xo sobre a liquidaç.'io e tomadas de contas 
da sêcca do Ceará, apresentado eml\larço de 
!88.1 e relativo ao facto da falsificaçãoda 

. firma do presidente da província em um 
documento mandan.do pagar um saqué sobre 
o thesouro nacional aos negociantes Luiz 
Ribeiro da Cunha &Sobrinho.•-Apresenta
do, justificado e approvado na sessão de 27, 
pag. 280. 

Do St·. E. Taunay: 
c Requeiro, informe o governo si nas primei

ras baterias Krupp, ultimamente chega. 
.das da Eur·opa, viera.m forjas de campanha 
e galer·as, ou si o nrsenal de guerra da'cOrte é 
que está encanegado de completar aque/las 
baterias.»- ApresentfldO e appl.'ovado na 
sessão de 28, pag. 284.. 

a: Requeiro, informe o governo qual o mate
rial telegrapl.lico de campanha para o ex-er
cito, e si existem instrucções para. este set·
viço.»- Idem, na · sessão de 2~, e a dis
cussão adiada por ter pedido a palavra o 
Sr. Canuido de Oliveira, id·ern. 

<< Requeiro, informe o governo si não julga 
conveniente nos fornecimentos de rnaleria 
prima aos arsenaes de guerra das províncias 
aceitar em concurrencia as propostas de ne
gociantes, que, sem terem casa importa
dora, -oJierecerem maiores vantagens á fa
zenda nacional.»- Idem, na sessão de 28 
e a discussão adiada por ter pedido a pa
lavra o Sr. Alionso Penna, idem. 

Do Sr. Tarquinio de Souza: -
- c Requeiro que, por intermedio do ministerio 

da JUstiça, se peça ao governo cópia do rrJa
torio . apresentado pela c·õmmissão nomeada 
por aviso de 27 de Fevereir·o deste anno, para 
proceder a um exame na casa da correcção 
desta cidade.» -.t\presentado na sessão de 29, 
é lido, apoiado e approvado, pag.,330: 

Do Sr. Antonio Pint0: 
c Heq~eiro qu_e ~e peça ao goverrlo, por inter· 

medro dornmrster·io da fazenda, infot·mação 
do empregado do thesout·o nacional, l\li"uel 
de Azevedo Freixo, sobr·e o facto da falsiÜca
çao da firma do presideate da prOI'incia do 
Ceat·a, D1·. Jo~é Julio de Albuquerque Barros, 
em um documenlo pelo- qual mandou pan-ar 
em Julho de .1878 a quantia de cincoenta e 
tantos conto~, pela verba.- Soccorros publi
cos-ao=> uegociantes da cidade da Fottaleza · 
Luiz Llihciro da Cunha & Sobl'inho.» -Idem; 
idem, idem. 

Do Sr. l\Iac-Dowell: 
( Requeiro que o ministro do imperio infor

me: 
i. 0 Qual a razão por que se tem recusado o 

pagamento das congruas ao Hev. arcediago 
da sé do l' ara e vigat·io geral do Baixo Ama
zonas, ns quaes foram susp1~ 11sas ao dito 
f•~ncciona.r!o ele~tivo em virtud~ da. porta. 
rra da prestdencta daquella. pt·ovtncia n. 9, 
de 7 de Junho de 18i8~ sem declaracão de 
motivo, até ultima deliberação? • 

2. 0 Que providencia tontcu o govemo depois 
da r·cclamaç:io, que fiz a este re . .,;peito pot· 
occasião da 2a discussão do orcarnento do 
imperio no anno proximo passado? » Idem, 
na sessão de 30, é lido, apoiado e approvado, 
pag. 352. 

«.Requeiro que o ministro da justi~a infot·me: 
1. 0 Em que fundou-se o actual presidente da 

província do Pará para ordenar a transfe~ 
rencia do pt·eso Josino N•tzianzeno G:~ma da 
Silveira, da cadeia publica da capital, onde 
se achal'a curnpt·inrto senten~a crirninal por 
designação da. r·espectiva autoridélde judi
ciaria, para a cadeia da vi lia da Cat;hoeira '? 

2. o Em que fundou-se o mesmo presidente 
para. ordenar a transferencia do réo capitão 
Americo de Oliveira Lima, pr·eso na cadeia 
publica da cidade de Santarem, por ·estar 
pronunciado naquella comarca ern crime 
inafiançavcl, p:u·a a cadeia da capital; bem 
assim pn.m requisitar do comm:mdo supe
rior da guarda r:tallional do sobt·edito muni
cípio um offi.cial de igual patente, afi'In de 
acompanhar o mesmo réo, corre11do as des
pezas pot· conta deste'! ,_Idem, idem, 
e a discussão adiada por ter pedi do a pala
vra o Sr. Cantliilo de O! i v eira, pag. 352. 

Do Sr. E. Taunay : 
c Requeiro se peçam ao governo os preços das 

etapas das praças, uão só da guarnição da 
côrte, como das de todas as províncias, nos 
quatro ultimas somestt·es em que funccio
naram os antigos conselhos economicos e dos 
quatro primeiros do actunl systema de fot·
necimen tos P. bem a~sim os preços das raçü.es 
de forragem dos anrmaes p~rtencentes aos 
cot·pos montados do ex.erctto, durante o 
mesmo periodo-

« Requeiro se peçam ao-governo cópia das fo· 
lhas do pagamento d;' repartição fiscal da 
curte no ui Limo exerci cio. . . 

a: Requeiro se peçam ao g-overno os preços por 
que foi arremn.tad:t pelo conselho de compras 
do arsenal de 1mert·a. da. Bahia., durante o 
anno proximo fin1lo n. materia pl'ima empre
gada na f1!ilura. do fat·damenlo e l.lem assim 
a quantidade dessa materia p1·irna para o 
fornecimento do dito arsenal du rante o exer· 
cicio findo. •- Apresentado> e approvados 
sem discussão na sessão de 20: png. US. 
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· Do Sr. Soares: · I 
" Requeiro que pelo ministerio do imperio se 

peçam ao governo informações :;obr·e as pro
videnci~s que prrt~nde tomar, afim de evitar 
que o municipio neutro esteja privado de 
seu governo municipal, visto o estado ano
maio em que se acha a. respectiva camara. » 
-Apt·esentado na sessão de 20 e a discu5sllo 
adiada por ter pedido a palavra o Sr. Candido 
de Oliveira, pag. US. 

Do Sr. Almeida Nogueira: 
«Requeiro que se requisitem do governo, por 

intcrmedio do mini:;terio da agricultura, as 
seguintes informações: 

Que solução deu o governo ao pedido de au
torização que llle dirij!iu a companhia 
S. Pcmlo Railway, para reducção da tarifa 
de transporte de gen•·ros alimen Lieios por 
aquella ferro-via'! »-Apresentado na sessão 
de 21 e a discussão adiada pot· ter pedido a 
palavra o Sr. Candido de Oliveira, pag. :l.tJ9. 

Requeriment:os apresentados po1· diverso~ : . 

Reqnerimento de Octaviano Pereira l\Ienrles, 
pedindo benção de direitos de importação 
pa1·a as rnachinas, instrumentos e mais ob
jectos cor~cHn~nte:; á fabrica de papel de que 
é concess10nar·ro e que deve ser esta lielecida 
na cidade de ltú. proviucia de R. Paulo.
A' comn1issão de faz~nda.- Apresentado na 
ses~ão de 3 de Agosto, pag. 2. 

Idem de l\larçal Gonçalves FerrPi ra, concessio
nario da emP.reza predial~ autorizada pela 
lei provincial do Arnazonas, n. 563. de 27 de 
Abril de :1882, pedindo isenção de ditei tos 
para os materiaes i 111 portados para a refel'ida 
empt·eza.-A' commissão de fazenda.-Idetn. 

Idem da camara mu~ricipal da vi!Ja de S. Bento 
dos Perizes, no Maranhilo, pedindo um auxi
lio pecunial'io de 80:0005, para a abertura do 
canal chamado «CirnduJ'Ú•, na mesma Yilla. 
-A' commis~ão de orçamento.- Itlem. 

Idem de A11Liocho dos Santos Faure, lente ca
tbedratico da es·~ola. polytechnica, pedinrio 
prorogação de licença dada pelo governo 
imperial, pot· mais um anno. com as vanta
gens da actual.- A' comtnissão de pensões 
e ordenados.-Apreseutado na sessão de 6, 
pag.3. 

Idem do nncarrP~WÍO José el e Souzn, successor 
de Parent<'s & It·mãos, pP.dindo que se mande 
pa~ar a quantia tle 657~>l6!l, ituportancia de 
forneci111entos que fc~z ao estabelecimento 
geral de S. Pedro de Alcantara, na pt·o\·in
cia do Piauhy, durante o exerctcio de 1880-
!881.- A' com missão de ot·çamento.- Apre
sentado no dia 8, pag. 50. 

Idem de José Gomes Yillat·, peilindo para ser 
matriculado no i o anno da faculdade de di
reito do Recife.- A' commi:;~ão de instruc
çii.o publica.- Idem. 

Idem de Ttto V~sp~siano Dantas, ex-collector 
geral da vi lia de Santo An Lonio da Bana, 
provincia da Ballia, pedindo relevaçào da 
multa da quantia em que se acba alcançado 
para com a fazenda nacional, e permissão 
para pagar o riehito em presta• õe:;.-A' com
missão de fazenda.- Apresentado na sessão 
de 9, pag. 32. 

Idem dos ajudantes dos fieis de armazcm da 
alf:m1lega da ct1rte pedindo para serem in
cluidos no quadro dos empt't'gado:> tle ra.zen
da.- ~· conunis5ão de pensões e ordenados. 
~Apresentado na sessão de 10, pag. 78~ 

Idem !le Fortunato Raphael Alvea de carvalho 
pedmdo par·a matt·icular-se na faculdade de 
direito do Recife.- A' com missão de instruc
çào publica.- Idem. 

Idem de lgnacio de Barros Barreto, gerente da. 
sociedade A uxiliadora de Agricultura, de 
Pernambuco, pedintlo certos e ·cteter~~tinados 
f~vores para o fim de levar a etreito a orga
mzaçao de um ba.nco de credito real.- A' 
conunissão de fazenda.- Idem. 

Idem de Carlos Bernardino de Moura, recla
mat:~do intP.rpretação do § 2° do art. 7o do 
cod1go penal, relatrvo á liberdade üe impren
sa.- A' com missão llejustiça civiL-Apre
sentado na sessão de fl, pag. !.01. 

Idem de Annibal Eloy Cardo:;o, pedindo dis
pensa do excesso de id;tde para poder 
matricular-se na escola militar da côrte. 
id~. cornmissão de marinlia · e guerra.-

Idem de · Thomaz de Lemos Duarte, pedindo 
para ser matt·iculado no :1. 0 anno da faculdade 
de direito do Recife.- A' comm issão de ins
trucção publica.- Apresentado na sessão de 
H, pag. !08. · 

Illem de José Antonio de Araujo, pedindo que 
a camara dos Srs. deputactos requisite do 
governo as plantas e mais documPntos rela
tivos ao projecto 110 supplicaute para a con· 
stmcção de u111a doca para o set·viço õa al
f;tntl.~ga da Ballia.- A's con11nissões de fa
zenda e obras publicas. -Idem. 

Idem de Libera to .Mar·ques de Souza, fiel da ill 
secção do almox:tt•ifado ele tnarinha do arse
nal ela côrte, P·~dindo para lhe ser conlP.do, 
conao tempo de serviço, o de Sete111bro de 
i859 a Oezembt·o de i~a. pt·estatlo ern diver
sas repartições.- A' com missão de pensões e 
ordenarlos.-Apresentado na sessão de i6, 
pag. H9. 

Idem de D. Maria Isnbel da Silva. viuva de 
·Autonio José tia Silva, pedindo ~ue á seu 
filbo de nome Eduardo 1\lirand.t da ::Stlvaseja 
facultado a uaatricula na escola de marinha 
intlt'penuente de ter sido alumno do collegiÓ 
naval.- A' comruissão de rnar·inba e guerra. 
- Ap•·esentacto 110 dia i8, pag. :1.46. 

Ide111 do engenheiro Luiz l\lonteiro Caminhoá, 
o!Terecendo um tt·a!Jalllo de seu ~unho (tua.
nusc•·ipto) e pedindo para que ~eja o rnesmo 
publicado a exp~rasas do E>taclo, relativo ao 
ensino agrícola.- A' couHnissão de instruc
ção publtca.-:... Idem. 

Idem de José Francisco de P:1ula Prazeres, por
teiro dos auditorias da capital da província 
do Rio Grande tio Sul, pedindo-augml:'nto de 
vencimentos.- A' commissão de pensõe,-; e 
ordenados.- Apresentado na sessão de 20, 
pag. H8. 

Idem de Vicente Ferreira dn Si I v a Couto, pe
dindo gnranlia de juros de6% alé a quantia 
de 23.000:000~, por e~pa.ço de 30 annos, para 
a conslrucçfto de uma e~trada de ferro entre 
a Barra do Cord:l e a cidade de Car:>lina, na 
província do Maranhão.- A' commissão de 
commer·cio, industria e artes.- Apresentado 
na sessão de 21~ pag. i62 •. 

Idem de Leite, Claudio & Comp., pedindo isen
ç:io de du·eitos..., de consu111o e ex~u·dieute 
pam o matt>J'i<~l ile' um <'lll{t'nho central e 
ferro-via no munkipio dP. Macaué. província 
du lHo de Janeiro.- A' coru m issflo de f a• 
zenda.- Apresentado na sessão de 22, pag~ 
192. . . . . . . . ' ' 
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Idem de João Baptista Salgado, esenvao da· 
colleetoria das rendas · geraes e provinciaes 
na. cidade de S.· Luiz de Parabytinga, em 
s. Paulo, .pedindo a sua .aposentadoria com 
ordenado correspon(lente á renda da mesma 
collectoria~~ A' com missão de pe11sões e or
denados.- Idem. 

Idem-de EÜfrazio José da Cunha. & Comp., pe
tiindo privilegio por !O annos para· introduc
cão .. no jardim do campo· da Aeclamação, de 
éertos divertimentos .. mediante a ·concessão 
de 20 % dos lucros líquidos que tirar a em
presa, ficando a. seu cargo a conservação do 
referido jardim.- A' commissão de indus
tria e artes.- Idem. 

de juros para o estabelecimento de coionias 
agrícolas.- A' · commissao · de eommercio,. 
industria e artes. . · 

Idem de Carlos Vida I de Olive.ira Freitas to 
tenente da armada, pedindo para ser reilÍte
grado no. Iogar que occupava na escala dos 
! 05 tenentes.- A' commissão de marinha e 
guerra.-:- Apresentado. na. sessão de ao 
pag. 351, ) 

Idem da directoria da caixa. de soccorros o. 
Pedro V, pedindo isenção do imposto predial 
para o predio em que funcciona a mesma 
:1ssociaçã.o.- A' commissão de fazenda.
Idem. 

Idem de Antonio de Souza Bento, pedindo, por Oradores: 
compra, as .terras da extincta colo·nia militar Andrade- Figueira. !O, 20, · 62, 73, 82, iSO 

253 1gr~i~~· i~~r~~~.XS~gáagiiJ7t~:_ml~tgo: 3111, 337, 356, 357. ' ' 
missa-0 de fazenda.- Idem_ Affonso Penna (ministro da agricultura) 87 88 

H5, i25, 26!. ' ' "' 
Idem ·de Maria Antonia de Oliveira, viuva de Affonso Celso Junior, 32,331. 

Joaquim Bernardes Pinto, pedindo que lhe Alfredo Chaves, i5. 
sejam trocadas seis notas de !008 de estampa Antonio de Siqueira, !38. 
já recolhida.- A' commissão de fazenda.- Almeida Nogueira, !68, 201 .. 325. 
Idem. Antonio Pinto, 20!, 230:, 280. 

Idem da Brasilian Imperial Central Bahia Rail- Abelardo de Brito .. 3íl7. 
wal Climpany Limited, pedindo a garantia Barão do Guahy, 6, 33!,332, 35-i, 379. 
de juros de 6% para o capital·que fôr preciso Barão de Anadia, 39. 
para o prolongamento da mesma estrada.- Bezerra de Menezes, !36. 
A' commissão de cornrnercio .. indttstria e ar- Barão de Canindé, 279. 
tes.-Idem. Candido de Oliveira, 7, 26, 68, 4.37, 209 .. 333, 

355, 884. 
Idem de. Antonio da. Cunha Souza, remettendo Camargo, !39. 

em additamento á. petição que apresentou em carneiro da Rocha, U.9. 
!9 de Junho ultimo sobre a limpeza dat; cantão, 89. 
praias, o Diario 0/ficial em que vem o des- c~rneiro da cunha, !3~, !39, UH. 
pacbo do governo imperial, mandando o Carlos Affonso, 155, f74. 
supplicante dirigir-se ao corpo legislativo. Coelho campos, 201. 
-A' commissão de saude publica.- Apre- E. raunay, U9 .. i67, !69, 2!9, 263. 
sentado na sessão de 23, pag. 226. Espmdola, 14. 

Idem de Bernardo Correia de Araujo Leão, pe- Ferreira Vianna, 382. 
dindo privilegio por 30 annos para fabricar Felic!o dos Santos, 48, 120, !36, 352. 
pregos denominados-pontas de Pari::, por um Franl~lin Doria, 2. 
systema aperfeiçoado.- A' eommissão de Fernandes de Oliveira, 239. 
commercio, industria. e artes.- Idem. Gomes de Castro, !37, !53. 

Idem da. c-amara municipal da província do Gonçalves Ferreira, 89, 436. 
Espirito Santo, pedindo deferimento favora- Gonçalves de Carvalbo,i09. 
vel á· pretenção apresentada á camara dos Generoso· MaTques; -3i3. 
S d t d J ã P- t F - L -t Henrique Marques, 58. 

rs. epu a os por o o m o erreua e1 e, Hde!onso de ArauJ-O, us. 
para a. fundação de seis engenhos centraes 
na alludída -província.- A' cornmissão de lgnacio Martins 228. 

· - t - t Id José Marianno, 305. commerc1o, mdus r1a. e ares.- em. Joaquim Tavares, aoi. · 
Idem de n. Emilia Maxima da ~ilva, casada Leopoldo de Bulhões, !34.

com Eleuterio severiano dos Santos Pereira, Lourenço de Albuquerque, 80. 
filha do fallecido major reformado Antonio Moreira de Barros, 86. 
Maximo da Trindade, pedindo s~ja-lhe pago Manoel Portella,&, 88, !Mo, 365. 
o meio soldo de seu pai, vencido desde i2 Martim Francisco FilhO, 79, 280. 
àe Junho de 1866, até 5 do corrente me.z. !llartim Francisco, iõO, Ul3. 
- A's comrnissões de. marinha e guerra Mac-Dowell, 31, Uj, U5, 2i8. 
e da fazenda.-- Apresentado no dia 25, Matta Machado, 391 ~2) 3i0. 
pag. 266. . Mafra, 289, 363. 

Idem . .dos proprietarios e moradores dos bairros Manoel Carlos, 377. 
de Andarahy Grande, Tijuca e Villa Isabel, Maciel (ministro do imperio), 326. 
da freguezia do EngenhO Yelbo, no munici· Passos de Miranda, lU, 287. 
pio neutro, pedindo que sejam elevados á Paula e Souza, U5. ' 
categoria de freguezia os citados bairros.- Prisco Paraizo· (ministro da justiça), ~Si, 25~. 

· A' com missão de estatística.- Apresentado · Rodolpbo Dantas, 352. 
na sessão de 27, pag, j67. Ruy Barboza, !53. 

Ratisbona, !55, !81, 2~7. 
Idem dos encarregados da capitania do porto Ribas, 290. 

da cOrte, ~edindo augmento de venci- Severino. Ribeiro, !43, 368. 
mentos • .-.. A com missão de pensões e or· soares

1 
!50, ·!63, 228, i~, ~8~, 312, 380. 

denados.- Apresentado na sessiio de 29, Tertuliano Hénriques, 43, 289,345,382. 
pa.g. 329. · Tarquinio de Souza, i, 44, 188. 

ldeui de Francisco Leopoldo Freire Leite, pe· Ulysses Vianna, 55., 243. 
dindo, conforme no folbeto annexo, garantia Zama, iõO. 
V. IV.-F 
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nmiêE: 

ExJ)edlentei: Requerimentos apresentados por depu-
Durante este mez a camara dos Srs. deputados 

tomou conhecimento do seguinte expediente : 
tados ............................ . 

Idem por diversos .••••• ~ ............ . 
Officios: · 

Do ministerio do imperio ••..•••••••• 
Idem da fazenda •••••••.•• . .••••. 

. Idem da justiça .•••• . .....••.•••• 
Idem de estrangeiros ....... ~ ••••• 
Idem da marinha ........ · ..•••••• 
Idem da guerra ••••••••••.••••• •• 
Idem da agricultura ..... . ....... . 

Do senado ........................... . 
De deputados ........................ . 
De pr,esidentes de província ... ...... . . 
De junta apuradora ....•.•..••.••.•.•• 

Total. .............. . 

~o 
7 
5 
l 
5 
5 

!.4. 
l8 
3 
3 
l 

Projec_tos apresentados pelas com-
mtssões ....................... ~ •• :. 

Idem, idem por deputados ........... . 
-Pareceres ........................... . 
Redacções ......... , ................. . 
Propostas do poder executivo ........ . 
Declaração de voto .................. . 
In terpellação ........................ . 
Representação ............... . ... . .... . 
Manifestos .......................... . 

8:! Moção ........ ·; ......... . .. . ........ . 

5l 
3i 

28 
9 

2(1. 

:a6: 
·- :s 

t 
t 
l 
2 
t 
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CAIARA DOS SENHORES DEPUTADOS. 

52:i SESSÃO 'EM 3 DE AGOSTO DE f883 , 

Presidencia do Sr. Lima Duarte 

SUMMARIO .-Leitura e approv9.ção da acta da sessão 
do 2 do corrente. O Sr. Tarquinio faz uma recla
mação.-ExPEDI&NTB. O Sr. Manoel Portella trata. de 
assumptos. ila provincia do PcrnambRco. O Sr·. F. 
Do ria·- fundamenta um projecto.- PRIMEIRA PARTE DA 
onDIÜI no DIA.-Eleição da mesa.- Votação das mate
rias adiadas.- Discussão do projeclo D. 27 A ( estrada 
do forro do Carayellas). Discurso do Sr. Barão do 
GUJ.hy.-SEGUNDA PARTE DA ORDBII DO DIA.- .DiSCUSSãO 
das emendas· .. do senado sllbre ereditos supplomon-
tares. · 

A's-U horas, feita a chamada, acham-se pre· 
sentea os Srs. : Lima Duarte, Matta Machado, 
Ribeiro d_e Menezes, Leopoldo Cunha, Fran..: 
klin Doria, João Caetand, Antero, Gonçalves de 
Carvalho, Ulhôa Cintra, Montándon, Vieira de 
Andrade. Manoel Portella, João Penido, Theo
philo, Ádrian~ Pimente~, Juveneio Alv~s, Ba
rão da ·Leopoldma, Joaquun Tavares, Espmd )la, 
Almeida Nogueira, José Pompeu, Vianna Vaze 
Salustiano. (23) 

Comparecem depois da cha~ada os Srs.: 
Tarquinio de Souza, Alves. de A:aujo, Pra~o 
Pimentel, Gonçalves Ferratra, R1bas, Alpheo 
Monjardim, Candido de Oliveira, Tertuliano 
Henriques, Barão de Araçagy, Mae-Dow~_ll, 
Souza Queiroz Junior, Paula e Souza, Martim 
Francisco, Martim Francisco Filho, Henri
que Marques; Silva Maia, Camargo, Ratisbona, 
Barão de Canindé, Vaz de Mello, Barão da Vi~a 
da Barra, -Gomes de Castro, Araujo Pinho, 
Rego Barros, Barão da Estancia., Francisco So
dre, Affonso CelsoJ11nior, Cruz Gouvêa, SotlZa 
Leão, Lourenço de Albuquerque, Paulino de 
Souza, F. Belisario, Meton, Lacerda Werneck, 
Castello Branco, Affonso Penna, Carneiro da. 
Cunha, Za.ma, · Barão do Gaahy e Ulysses 
"Vianna. (40) , 

A's f f horas e 50 minutos, achanda.se pre
aentes 63 _ Srs .. deputados, o Sr. presidente 
abre a sessão·' . 

V. IV.-1. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs.: Abelardo. de Bl"ito,~Coelh.o e Campos, Ro-
drigues Lima, Seraphico, Udefonso de Araujo, 
Ferreira Vianna, Alfre.:lo Chaves, Silviano 
Brandão, Cantão, Ca.rnei•o da Rocha, Souza. 
Carvalho, Ferreira de. Moura, Cruz, Pompeu, 
Generoso Marques, Geminiano, José Marianno, 
Olympio V alladão, Barão de Anadia, Passos 
Miranda, Andrade Figueira., Rodolpho Dantas, 
Silva Mafra, Augusto Fl~ury, Alvaro Camhi.ha, 
Amaro Bezerra, Ruy Barbosa, Antonio de Si
qúeira, Pereira da Silva, Costa Pinto, Diana, 
Manoel Carlos, Igna.eio Martins, Antonio Pint'), 
Soares, Aristides Spinola, Moreira· de Barros, 
Felício dos Santos, Bezerra de Menezes, Carlos 
Affonso, Prisco Paraizo, Escra.gnolle Taunay, 
D11que=--Estrada. Teixeira. e Fernandes de Oli· 
veira. (49) . 

Faltam, com causa·participada~ os Srs.: Alco
forado. Basson, Contagem, Pereira Cabral, Ra. 
driguea Peixoto e Sinval. (6) 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: Bu· 
lhões, Peretti, Severino Ribeiro e Felisber_to. 
(4) 

E' a.pprovada a a.cta da sessão de 2 do cor
rente.· 

· O Sr. Tarquinio de Souza.: -
Pedi a palavra. para fazer uma reclamação. 

Lendo no Diario O fficiaZ de hoje o transumpto 
da sessão de hontem, vi o meu nome incluido 
entre os daquelles que se ausentaram na occa
sião em que tinham de ser votadas as ~mandas 
do senado. Ha. inexactidão nisto. Estive pre
S3nte até levantar-se a sessão, . respondi ã. cha
mada, e até :tomei a liberdade de dar alguns 
apartes quando orava. o· nobre deputado pela 
provincia do- Rio de Janeiro, Sr. Andrade Fi· 
gueira. 

Nãô sei, pois, como tive o -in.íortunio de não 
ser ouvido-pelo nob-re io secretario quando de-
clarei,e~tar presente. _ • 

Aere.ai.to que S. Ex. nao teve o proposlto, 
attribuid.o a. eerto professor que mandava marcar 
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faltas a.os estulantes.quel" estivessem pres~ntes, 
quer não; 

Fazendo esta. .reclamação, Sr. presidente, 
espero ser . ~tten·lido . por V. Ex • porque, em 
materia. 1lé assiduid'i.de c~rlo unicamente a 
pal.na ao nosso di~tincto 'collega Sr ~ Vieira de 
Andrade, o qual toJos os dia;; nos está d~ndo 
belhs.,imos ex:.~mplos . (apoiarlos), como am la 
hontem nls de11 votando contra o projecto que, 
pot· irrisão, se diz de r ·ÍOI·ma judiciaria. 

O Sl\. PRESIDENTE:...:.. A reclamação do 
nobre deputad 1 será attendida. 

E' .approva.da a acta. 

O SR. 1° SECRET.-tRIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do mini;;terio da a~ricultttra. . de i 
deste mez~ em resposta ao offi.cio n. :-!49 de 25 
de Julho ulti.no. prestando informações so
bre a ··onstr 1cção da est1·ada. de ferro d·~ Cace
qui a UJ•uguayana. provincia do Rio Gz·ande 
de Sul.- A quem fer. a r·~qnisição. 

Requerimento de Octaviano Pereira Men
des. pe li.ndo isenção de direitos d 1 importação 
para as machinas, instrumentos e mais obje
ctos concernentes à fabrica de papel de que é 
conces5ionario e que deve ser esLabelecida na 
cidade de Itú, provinda de 8. · .Paulo.- A' 
cornmissão de fazenda. 

Idem de Marçal Gonçalves Ferr~ira, con
ces~ionar o da cmpreza. pr .. ·dial, autorizais. 
pela. lei pr •Vincial do Am:lzonas, n 563, de 27 
de Abz·il de 18!32, pelindo is·•nção de oiraitos 
para os ma.Leriaes . importados para a referida 
empreza.- A' commisl;lão de fazenda. 

lrlem da carnat•a rnuniciptl da villa. de 
S. Bento doe; Perizes, no · Mar11.nhão, pedindo 
um auxilio pe~unia.do de 811:'100$. para a aber
tura do can •l chama Jo «CondurÚ>), na mesma 
villa.- A' commissão de orç •manto. 

~1USEU ESCOLAR NACIONAL 

O Sr. Fran.k.1in Doria:- Sr. 
prP.sident •, cabe-we a hont• 1 de apresentar a 
esta au:.:-usta c •m:u·a um projecto tendente ã 
fundação !e um 1Wuseu escofM Nacíonat na ca
pit .1 do lmperio. Antes de co.nmunicar o teor 
deste pr(tjecto, buscat·ei, etn poucas P!l-lavr.ts, 
esclarecer o assul.ll.pto sobre que elle versa. 

O mu~ett es:·ola.r· projectado t.eL·á. por fi~ a 
verificação do e >tado da educação physic'l, in
teUect• ta~ e moral, não só "' ffi relaçiio ao nosc;o 
paiz, mas tambem aos paizes estrangeiros, 
tanto d · pres~nte como de f11turo- 'E" um esta
belecimento , portanto, .estinalo a dar uma 
idéa clal"l e exacta da marcha successiva do 
ensino elementar em todos os temp,,s e em to'la 
a parte do mundo civilisa-io. Assim. Sr. pr -
sidente. os princípios capitaes regulad'Jres da 
in trucção publica; o num·>ro, a catezoria 
e a importancia das instituições e ' colares ; a 
organização pedagogica e a organ zação ma
te~· ai da.s escolas; a situação do profe~ orado: 
a frequencia e apr·oveitamento dos a.lumnos; 
a.admin !atração, a direcçã 1 e inspecção do en· 
sino; finalm·•nte a. dotação de.ste: eis outros 

- tantos factos :icerca d~s quaes se acharão irifor-

' ma.Çôes concentrada:; em ·o museu escolar de 
que me occupo. (Apoiâdos ;) 

Emanarão taes · in!(n'm•çõesde varias fontes, 
como a. historia., a legishção e a. e 'tatistiea. da. 
instrucção pu. ,Iica; modelos, pl~tnos e .lesenhos 
Lle c •nSt!"ucção e mobilias escol~res; o material 
classico ou ó conj t nto de tJdos os obje~tos 
apphéaveis ao ensino. cornpr ~ ~tend lOdo obras 
didacticas, app·tr'lhos e 'in t~umentos, amos.:. 
tras e collecçõ's de product·•S dos tres reinos 
natur~es e ainda cert•>s artefactos. 

Pelo exame comparativo de tantos indica
dores eloquent ,s, o mus •u dd qúe trato con
correrá poderosamente para introduzir no en
sino nacional o qu~ de melbor~steja adaptado 
no~ edtabelecitnentos de educação estrangeiros. 
(Apo:a·Los. Mui 1. o b~m.) -

Além listo, pr~encber:i. outro fim accessorio, 
qual o de propagar, até pelo siu.tples 'aspeeto 
das cousas, gr tnde somma de noçõ:Js especiaes, 
quP- n;i:o é lic to a. ntnguern ignó!'ar, por menos 
instruido ! ue seja. (Apoiados.) -

Sr. presidente, o supr·l mo i ,tt ·resse ligado á 
instrnc{:ão po;,ular, dura •te a segunda metade 
de.:>te sec~lo, ha intluido par;t qu3 os ap··rf3i
ç •amentos do •lnsino teahatn sido repres1ntados 
nas es:posições p !Culia.res ás obr..ts da in
dustr 'a. 

E' as;;;im que vemo.:;, p~la prhneira · vez, na 
ex:.posit,:ão de Paris em 185-'), reservar•se um 
lagar especial <~O m 1 t ria.l escolar. 

Já na. exposição de Lon tr \S em i862, o en· 
sino, 0m tod.,s . os seus graus e - applicações, 
occupa um l ~~ar dis.incto. 

D'ahi por diante, rec .lnhqcidas as vanta~ens 
das ~xposiçõ •s esc-,Iar ~s, tornam-se · estas nm 
anne:s:o indispensavel de todas as e:xposíções 
universs.es, COillO se obs~rvou na. segun la. ex ·)o
siçã • da Paris e n 1867, na de Vi I!Dlla em 1873, · 
na de Philadelphia em i876, e ainda. na de 
Paris em iH78 . 

O successo cre~cen te das exposições es"ola· 
res ins1>irou a. cr ação dos musetts pedag •gi
cos. Por meio J.:-lles tratou.se de mantel .. Js 
como roxcellentes r:~positorios. 

4. Inglat •rra , ao cabo de o; to annos de pfe· 
paraç:\o, organiza o seu «Museu de Educação-., 
qu" f.,i incorporado á. r •fllrida ex. osição de 
1<'62. 

Em 1864 funda-se na Russia um muset1 p~da· 
gogico, dependente do dapart · ru~nto da guer1·a, 
e cujas prec osas collecções figuraram na ultima 
exposição d ~ Paris. 

D··pois desta · expoRição, o governo francez 
cl"êa o« Museu Pelágo:;ico de Pariz »,e, com9 
parte inte~ránte, uma bibliotheca,. destinada 
a.o easino flrimario. · 

Do brihante concurso pres~ado nela Belgica á 
mesma ~>xposiçiio, originou-a~ o «Museu Esc .Jlar 
do Es tado». estabele•-ido por proposta do respe
ctivo .ministro da -instrucção publica, e inaugu
rado na ca:oital daquelle reino em. 1880. 

Do antigo contin ·~nte, onde :floresce â insti
tuição. já foi ell• transphntada. para a America.. 
do S1il : refiro-me ao museu pedagogico insti:
tui. lo, ha alguns annos, p"llo ~overno argentino, 
e do qual faz menção . Laboula.ye, dizendo que 
aquelle governo não podia ter prestado ma.ior 
serviço ás escolas do seu paiz .. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 03/02/201515:08- Página 4 de 57 

,, o· sn.: AFFONSO Ci!:LsoJUNIOI.l :-Apoiado. :; eu.;.. I o. SR. AFFONSO CELSO .JUNIOR':....; Apoia lô; 
careee com granJ·~s elogios a creaçào desse com um poueo de boa v.Jntade, póle-se prestar 
mus·1u. · · · , assim um excellsnte serviço. ·. · 
' o Sa. FÍI.ANKLIN DoRTA ·-Não devo omitth•. o sá. FRÁNKLiN DaRIA:- Nem deve influir 

que, no di t 1 de Julho.dest · anno, inaugitrou-s~ em nós, para adiar a execução d~ um melhora
em Li~boa um museti escolar municipal, que m nto de. tamanho porte •. o receio dos· encargos 
deve ser de_ grande valia, a ajuizar-se pela no- pecuniario' que . .porventura aca1·rete . Mode
ticia que deu a. respeito d llle · uma correspon- lado · pelo typo do mu&eu -escoliir da Belgica, 
denéi t recentemente puh!icala no Jornal do o museu e~colar nacional aetua.lmente não 
Comme ·cio. . p1ssará. de u ,, a, instituição modesta e mtii 

Sr. president~. todos os exemplos que rapi- pouco dispendiosa. 
daniente acabo rle mencionar~ dão rel !VOá uti- Limitar-se-á por emquanto ao que interessa 
!idade dos museus escolares,- e nos offet·ecem ao ensi11o prirnario; e, ainda ·r duzido a tal 
mais um argumento a favor d>l. c·eação de um proporção, não entrará. desde logo no seu plano 

"llstabeledmerito analog-o em nosso paiz. uma bibliotheca, quq para diante deverá com.;; 
A idéa. da fund .\çãO de um museu escolar pletar a sua organiza~;ão. · 

nesta cida.de,hn. pouco tempo foi aventada, pela Dem·tis, a installação material deste estabe-
primeira vez. em docum-=~nto official. lecimento· poderá fazer-se em algumas das salas 

Na qualidade de presid·~ ute da comm:ssão do edifi ·io em que se acha. a e:xposição pedago.: 
nomeada pelo governo pat·a promover no Rio de gica, s•m lo ao mesmo t~tnpo aproveitados os 
Jan ir • um congr·~ <so d9 insLrucção, co nmissão m·oveis que para ella foram fabricados a expen-· 
dá. qual tive a honra de fazer pa.rte, o sas de genero~os Jonativos particulares. 
sPr"Bissimo princ:pe o Sr. Conde d'Eu, e ·n A despeza, portanto, Sr. presid1mt<1, a I'eali.Zar 
ôfficio dirigido com data de 15 d~ Janeiro com o museu escolar consiste propriamente nos 
ao nobre ex-ministl'> do imp"\rio, o Sr. cons--1- vancime ttos de do•1s empregados, no custo do 
lheiró L ·ão Velloso, soli itou autorização para expediente e do serviço de asseio e conser
se rf:lalizar, ao mesmo tempo que funccio- vação. 
na ,se o congresso. uma expo~ição pedamgica. E' uma despeza muidiminuta, porque. se-

Rematava Sua Alteza as considerações 1ue gun.:lo o pro e<'to, se e xige apenas para ella..a 
então f ·z ácer•·a da conveaiencia deste commet- quantia de 5:000$ no corrente exercic10. 
tirnento,pondera.ndo que tllle sel'viria d' mais a Concluindo, Sr. pre~idente, não posso deixar 
mais pflra accelera r a c r aç·io de um museu pe- de manifestar á camara que --e1·á. muito viva à 
dago .rico. Autorizada pelo governo a ~':::tposiçii:o, minha satisfação, si fôr convertido em lei o 
post .· riorme.nte, por cireum-.tancias notarias, projecto que voll mandar :i mesa; pois estoU: 
teve. de ser'levala avn.nte ao '> a direcção par- convencido de que o mu-.eu escolar nacion~l 
ticnlar dos cidadãos nomeados para servirem será. a p1·irneira balisa a plantar no longo cam1_. 
no cong-resso a que alludi . nho de tantas reformas exigidas pela educaÇão 

Effec~uou-s~~ . emfh1. como sabe a camara, a public3. entre nós. (M. uito bem! .J.lf uito bem!) 
in3.u~uração solemne da expo ,içã·J peda.go:áca 
do Rio dr. Janeiro no dia 29 de Julho ultimo. N. 82- f883 

No discurso que pronunciou o sorenissimo 
principe por occasião daquella solemnid:·lde, 
revive a idéa. da. creação de •tm museu,assumpto 
para o qual,segundo observei, chamara. a atten
ç~o do governo quando prnpoz a referi la es:p•l· 
siç~o, considerando um d >s mais prov~itosi)S 
re-<ultados desta a. realizaçãÇJ de semelhante 
idéa. (Apoiados.) 

Sua Altez:t R"la.l no. seu discurso m:tnifesta 
a e :pel'anca de que os o'>je~tos ern gl'ande nu
mero cedidos graciosamente por expositores 

· estrangeiros, poderão vir a constituir o nucleo 
do museu esoolal'. 

E' fa.cto, Sr . presidente. que o governo da. 
B'e~gica off~receu ao nosso governo todo o ri
quis~imo cabedai·que enviou, e se ostenta em 
duas salas da nossa •·xposição pedagogica. O 
me<~lllo procedimento gent ·l ooservou a Hespa
nha em relação a snas importantes colleCÇÕ~'~S. 

E' f:tcto, de mais a ma.is, quq os Irmãos da. 
Dou trina Chri "tã ta:nbem presente:ira.m ao 
nosso governo com a m~ior part~ dos valiosís
simos objectos dos s•us institutos. 

Pó le-se dizer, portanto, Sr. presidente, que 
jà possuimos os el~mf'ntos principaes para. um. 
m.U:sen escolar· . . E',- ,pois, chegada. a. occasião 
propicia de· craal-o. 

Museu Escolar Nacionai na capital do 
lmperio 

A assem bléa geral resnlve :_ 
Art. 1.° Fica atJtorizado o governo a fundar 

desdejã. nesta capital. um museu com a deno
minaçãl') de « MuSEu Escobr Nacional:., sujeito 
ao ministe··io do imperio. 

§ 1.0 O Mus•m E~"colar Nacional tem por fim 
fazer conhecer a histol'i 1, a estatística e o es
tado actual do -ensino primaria em to L_os os 
graus, t1nto em relação ao Brazil, como aos 
paizes estrangeiros. 

Poderá. tornar-se. 11lém disto, um·cr.mtro de 
informações ac1~rc t dos demais ramos do en.;;ino 
publico. . 

§ 2.° Constituirá o m11seu uma exposição per
manen ~ e e ~ro~re9siva d -~ tudo quanto fór ade-· 
quado ao S 'l u :fim, comprehendendo as seguintes· 
secçõ2s :· 

{.a: Documentos legislativos, administrativos· 
e estatísticos. relativos á instrucção primaria. 

2~a Cónstrucções de eJificios escolares-
3. a Mobilia escolar . 
4 . .a Instrumentos " apparelhos·de ensino .. 
5.a Obras dida~ticas. 
§ 3.0 As ~oUecções do museu: concernentes: 
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âs secções · de que trata o artigo arilêéeden te 
aerão formadas: 

1. o Com os fornecimentos feitos· por ordem. 
do ministerio do imperio e dos mais minis te rios, 
e bem as;;im com as offertaa de autoridades es
\rangeiras. 

2.° Com os donativos de autores, editores e 
f'\bricantes nacionaes ou estrangeiros-

3.0 Com quaesquer outros donativos pa.rLi
cula.res. 

4.• Com acquisi~s provenientes de compra 
ou de troca. ·. . 

§ 4.o No museu tambem se e3:porão, cada. 
anno, quaesquer trabalhos notaveis de profes
sores e de alumnos nacionaes de ambos os 
se:~tos. 

§ 5.o Os autores, editores e fabricantes na
cionaes ou estrangeiros poderão e::thibir no 
muse~ a titulo de deposito temporario, publi
cações e utensis didacticos interessantes, para 
os quaes lhes convenha chamar a attenção pu
blica. 

§ 6. o Ao museu será. remettido pelo editor, 
sob pena de desobediencia criminal, um exem
plar de cada publicação tendente ao ensino, 
original ou traduzida, feita em qualquer esta
b~leciml3nto do município neutro e das provin-
Cias. . 

§ 7.0 O governo proverá immediatamente á 
administração e mantença do museu, despen
dendq com este_s~rvj.ço a quantia de 5:000$ no 
corrente exerc1c1o. 

§ 8.0 Emquanto não se construir edifi.cio 
apropriado ao museu. este funccionará em qual
quer preiio do dominio publico, designado pelo 
governo. . 

§ 9.o Todos os objectos reunidos na E:xposjção 
Pedagogica, inaugurada nesta cidade no dia 
29 de Julho do corrente anno, e que foram ou· 

·tiverem ~e ser offerecidos ao governo, serão por 
este appli~ados, logo que a. ·dita exposição se 
encerre, á organização provisoria do Museu 
Escolar Nacional. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

Rio, 3 de Agosto de 1883.-F1·anklin Doria. 
E' remettido ã. eommissão de instrucÇio pu

blica. o projecto do Sr. Frank~n Doria. 

· O Sr. Manoel Portella é obriga
do a occupar por algum tempo a illustrada 
attenção da camara.. 

O nobre deputado · pelo 2o districto da provin
eia que o or.tdor representa, occupando-se com 
o requerimento feito no senado pelo Sr. conse
lheiro Correia, a respeito .qe um projecto de lei 
da assembléa da mesma província. sanceionado 
e depois declarado não sanccionado~ entendeu 
que devia tratar do procedimento que teve a 
assembléa, a cuja. maioria a.ttribuiu intentos 
p~rtidarios; ou_tt"_?Sim, que ~rá opportuno ·· apre
Clar as propos1çoes profendas naquella essa, 
no debate sobre a não S&D.r ção do projecto, as 
quaes lhe pareceram offensivaa do vice-presi-
dente da provincia.. , · 

Nesta.S co~di9iles não ~odia. o nobre deputado 
pelo 12° dtstncto de Pernam'buco ·· deixar de 
acudir em defesa. doa seus a.xnigoa politicos, sem 

ter por fim .deprimir o caracter. d~ nob!'à vice
presidente da provincia~ senão tratar da questl<) 
constitucional, concernente á. subsistencia ou 
não dl. sancção, o q_ue tambem· foi intuito do 
orador q•undo tomou parte -na 3& discussão do 
orçamento do ._ ministerio do. imperio. não ha.• 
vendo . antes se occupado desse objecto, assim 
como não o fizera. nenhum dos deputados da. 
bancada conseryaiiora, porque, sendo elle da. 
max:ima. importaneia e estando o conflicto esta
belecido entre o presidente da. prôvincia e a 
assembléa provinciS.l~ convinha a.guarJ·lr o pro
cedimento desta e; depois, o do governo im
perial. 

Entretanto,o nobre deputado pelo 2° districtos 
entendendo que o orador a. quem respondia ti- · 
vara. por fim. apreciar a eleição de S. Ex. e. ós · 
meios de que havia lanç·1do.mão para o trium.
pho que alcançara, julgou a proposito entrar 
no exame do procedimento da assembléa pro
vincial e da camara muuici pal do Recife, e o 
que é mais lament::~.vel, allegar a intervenção, 
que attribuiu ao cargo official . que ·occupa o 
illustre senador pela província de Pernambuco; 
mas o orador viu com satisfação que neste pon
to S.E:x.não mereceu o apoio dos proprios co-re
ligionarios, e acredita mesmo que o nobre de
putado foi a. isso levado, mais pelo calor da dis
cussão do que pelo proposito de ser injusto: 

Assim vem o orador simplesmente defender 
das arguições do nobre deputado aquella.s duas 
corpórações. 
· Diz que todo o procedimento da actual cama.
ra municipal, que se compõe de conservadores, 

·como de alguns liberaes, pertencentes quer á 
cha.ma.da.íracção genuina, quer á. fracção dissi-
dente, teve por fim attender ao estado precario 
dos cofres municipa.es. 

O nobre deputado attribuiu a espírito. par-- · 
·tidario os actos da. administração municipal, 
pelos quaes dispenaára.m-se os empregados do 
cemiterio do Caçote e foi demittido o adnainie
trador do cemiterio da capital; mas em relação 
ao primeiro facto, houve o concu-rso de liberaea 
e conservadores. Tratava-se de um cemitcrio 
cujo terreno não tinha sido bento, onde nenhum. 
enterramento se h:lvia feito. Demais, o admi
nistrador dispensado do cargo tem urna grati
ficação mensal para. conservar o sitio destinado 
ao cemiterio, o que evidencia nio ter intluido 
qualquer eonsidera.çlo partida.ria ·no procedi-
mento da camara. . 

QtJ.anto ao outro facto, para. cuja apreciaçio 
o oradot· não dispõe de dados, d~ modo 'lue nlo 
póde aJuizar do procedimento do funccionario 
demittido; limita-se a notar que na votação que-
o determinou, intervieram tainbem liberaes. 

(Consultada â casa sobre a prorogação que o 
ora.dor pediu pars.· C<?ncluir, resolve affirmati
vamente.) 

Continuando, o orador diz que o nobre depu
tado a q~em responde mostrou-se apaixonado 
nas arguições que dirigiu á assembléa provin
cial, S. Ex. qulilificou de monstruoso o orça- . 
manto que ella organizóu ; mas S. Ex. nlo 
deixará. de reconhecer qué naa circumstancias 
excepeionaea em que se achou a a.F.tembléa em · 
virttide do attentado praticado pelo governo, 
que completamente perturbou as finanças da· 
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prorineia, não ere. possível que :fizesse obra r 
perfeita. E os que concorreram para tal atten
tado são os menos competentes para arguirem 
os defeitos que tenha acaso o orçamento. 

E' certo, todavia. que foram injustas as argui
ções produzidas pelo nobre representante do 2o 
districto. Não .póde~se attribair a espidto par
tidario a decretaçãB dos impostos de que se 
occupou S. Ex., visto que um d ·lles nem foi 
lembrado pela co_mmissão de orçamento, mas· 
sim, apresentado, mediante emenda, · por dous 
liberaes, votando contra a emenda não só os 
membros da commissão, como muitos outros 
deputados conservadores. Além. disto é d~ notar 
que S. Ex., não póde deixar de approvar o ixn
posto sobre saccos, si applaude o ·procedimento 
do governo provincial da Bahia que sanécionou 
o orçamento em que foi proposta igual impo-
sição. . 

Com. relação ao imposto sobre vinagre e 
vinho, deve lembrar que nos. orçamentos an
teriores nunca. foi contestado o imposto de 
consnmo, a respeito de cujo quantum não póde 
emittir juizo, por falta de informações. 

Aguarda a discussão que o nobre deputado 
a quem responde a.nnuncia sobre o orçamento 
provincial, para acompanhai-o em suas obser
vações. 

Sentiu o orador que o nobre deputa.do, refe
rindo-se a correligionarios seus, unicos que 
estão .envolvi&os no confiicto entre a guarda 
nacional e a presidencia da província, julgasse 
"dever censurai-os. Nunca recusará a defesa a 
liberaes que a ella tenham direito, e por1isso 
encarrega-se da dos seus adversarios, victimas 
de argui.ções do nobre deputado. 

Sem entrar no exame das condições do no
meado pelo vice-presidente da. província, ex
p5e que contra. a nomeação reclamaram o com
mandante superior e o do batalhão, e cons~a. 
que S. Ex. promettera declarar de nenhum 
effeito o· seu acto; entretanto, depois de de
corrido muito tempo, sómente agora, ao ter de 
deixar a administração, resolveu suspender o 
commandante do batalhão e dar· outras provi-

. deneias igualmente irreguhres. 
Considera ofensiva a proposição que o nobre 

deputado a quem responde avançou contra um 
amigo do orador, e distincto correligionario, 
como contra. o irmão destf:l que é liberal tambem 
distincto. 

O facto de pertencer um irmão ao pa.rti::lo 
hõera.l e outro ao conservador é muito com· 
mum, e a respeito dos, ci ladãos de que se 

· trata não se podem allegar interesses mcon
fessaveis; cada um mantP.ríi dignamente as 
idéas que professa. Finalmente á· questão são 
esti-anhos OS. conservadores ; é toda entre libe· 
raes que pertencem á guarda nacional. 

ORDEM DO DIA 

liLEIQÃO DA MlllSA 

' .Procede-se á. eleição da mesa. 
Para presidente são recebidas 94 cedulas, aa 

. quaes apuradas dão o seguinte resultado: ·l 
Lima Dua.rte •••• : .. • • • 57 votos 
Andrade Figueira..... 33 :. 

Martim Francisco •• , •• 
Em branco ••.•...•••• 

i ·votos 
3 

94 ) 
E' eleito presidente o Sr. Lima ·· Duinte pol.' 

57 votos. 
. Para f o Vice-presidente são recebidas 91 ce

dulas: 
Moreira de Barros... • • 55 votos 
Manoel Portella.. • • • . • 32 :. 

- Andrade Figueira..:... 1 :. 
Em branco........... 3 

91 )) 
E' eleito {o vice-presidente o Sr. Moreira de 

Bar1•os por 55 votos; . 

Para 2° vice-presidente são recebidas 86 ce-
dulas: · 

Alves deAraujo ...•..• 
Barão da Villa da Barra. 
Costa Pinto •••..•.•..• 
Car:peiroda ~ocha ••••• 
Gomes de Castro •.••.• 
Lacerda Werneck .•..• 
Em branco •.•... · •.••• 

55 votos 
21 7> 

6 » 
1 )) 
i .)) 
i ')) 
1 

86 , 

E' eleito 2o vice-presidente o Sr. Alves de 
Araujo por 55 -votos. 

Para. 3° vice-presidente, são recebidas 87 ce-
dulas: · 

E. Camargo ......... . 
Costa Pinto ..•...•..•• 
Lacerda Werneck •.•• 
Em branco ••••• , •••• ~ -

54 votos 
31 » 
1 • 
1 

87 » 
E' eleito 3° vice-presidente o Sr. E. Camargo 

por 54 votos. 
Partd 0 sec-retario, são recebidas 90 cedulas: 

Matta Machado....... 56 votos 
.Almeida . Nogueira. • • • 3i » 
Araujo Pinho........ 1 » 
Em branco........... 2 

90 :. 

E' eleito fo secretario o Sr. Matta Machado 
·por· 56 votos. 

Para 2o secretc.rio, são recebidas 86 cedulas: 
Ribeiro· de Menezes. • • 52 votos 
Alfredo Chaves. • • • • • . 34 . » 

86 ')) 
E' eleito 2o secretario o Sr. Ribeiro de Me

nezes por 52 votos. 
Para 3° e 4° secretarias. são ~ecebidas 88 ce

dulas: 
Leopoldo Cunha.., •••• · 
·Basson; ••.•.•.••••••• 
Araujo Pinho ••••••••• 
Rego Barros ••••••.••• 
·Juvencio ••..••••••••• 
Souza ·Leão ••••••••••• 

54- votos 
48 :li 

3i ', 
. 30. ,. 

6 . » 
. i .. 
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Gonçalves Ferreira.:. ... . f voto 
Geminiano . -.·: ... · .. ·.-. 1 » 
A miro · Bezeua.. . • . . • i -. 
Vieira Je . Alidrade- • • • i » 
Ern. branco.;~ .. _ .. _ ... · 1 

175 .)) 

São eleitos: 3o s~cr,tario, o Sr. Le')poldo 
Cunha po~" 5~ votos,' e o Sr. Basson pol' 48. 

São eleitos. supple~tes os Srs. Araujo Pinho 
por 31 votos c Rego Barros por 30. 

Vot'l.·Se o credi to snpplementa.~ de n. 28, ao 
ministerio ·da · justiça, e cuja d1scussão ficou . 
encer1·ada: na ultima sessão. 

acredita. .que o nobr~ presidente do conselho 
não pod.a le val" a _questão ao ponto de rmba
raç-•r qui'\ se apresentasse ã camara um pro
jecto qu·~ não sómente póde concorrer. como 
ha de concorrei", para. o desenvolvimento das 
rendas p•1blicas. 
· O pr·ojecto contém doa<> partes: o prolonga- . 
menta da rstrada até Philadelphia, e o ramal 
de J .~quitinhonha. Pede-s~ á camara. ga.rantias 
,fe juro de ~ OOO:OOO~,sendo 6 ;000:000$ em re
lação a 200 kilvmetros,:Hé Philad ·lphia á razão 
de 30:001)$ por kilomet•·os, e 3.000:1100$ pua. 
os 100 kilowetros tO ramal, na mesma razão de 
30:000$ po1· kilometr·o. 

O ·l·oj ·Jcto, portanb, diz o or;Idor, pede ga
rantias d juros par a urna estrada que não é um. 

O Sr- Barão do Guahy diz que, mytno, que já tem 'rab::l.lbos fdtos, e para os
na qualrdade de membro dii. commissào de com.- quaes concorr••u a Bahia com mil e tantos 
niercio, industr:a e artes, é dos ·u dever justi- c ·nt••S. Foi P.sta circumstancia que principü-· 
:ficat· o voto que deu ao proj~cto em discussão. mente levou-o a apoiar o projecto, porque lhe 

Antes, •orém, de fa, el-o, ped • licença 1ara, trazia a esperança,senão iwmediata pelo menos 
respondendo ao nobre deputado pelo iio di~tricto remota. de ·que mais dias menos dias seriam. 
de Rio de Janeiro, entrar nas apreciações · p~r esses mil . e tantos contos resti tuidos á sua. 
S. Ex:. feit3S e ministra~ à cam·ua os esclare- província. 
cimentos <!Ue o demoveram a dar o seu voto a Que empl\nho é esse d ' pr~>judicar uma em-
est ·.projecto. . . p1·e;:a n'uru pai.z qu·• tanto precisa da inicie1tiva 

D1z que quatro são os ponto~ pnn~tp~~~~~ da particular 1 pergtmta o or.ldor. , · 
impugnação do nobre d•putado: io, a tncom- Passando a outro t!)pico da impugnação do 
petencia da commissão para dat· parec ·r; 2o, a nobr·e deputa o pelo Rio de Janeiro, o or·ador 
in··on~ruencia da mestu~. ante o Jlrogt•amma diz que é C••rto não estarmos nas condições de 
econowico do governo; 3(). a a_usencia de infor- imitar a g1·ande rep11blica Am.eri ·<~na. mas 
maçõe~ sobre as condições da hnba que S'l pro- tambern as nos as aspirações são muitissimo 
longa. e 4o, finalmente, a au 'enci.a de d dos mais modestas. 
estatísticos, acerca da p roducçã 1 da::: ragiõ ·s Não at~om panhamos até a republica franc ·za., 
qut~ têm de ser percorrilas p ~lo t•amal e pro- que~ ainrl:'l. a _g-ora. apeza.:r d <l seu estado :finan.· 
longamento · ce ro afilie ti v o, não foi isso embaraço para 

Sobre o primeiro ·ponto, dirá que o nobre que o ministro do comm~rcio não apresentas<;e, 
deputa lo não podia ref~rir-se s~não á organi- n t s ·ssiio de 11 de Junho, ao parbmento uma 
znção . da com missão, e não quanto ao seu p ~ ~- prO!)CJSt.L de 1 ~i prolongando quatro das princi· 
so•·l. paes linhas fer·r·eas. 

Qa·JDto à incongruencia, dirà que a cornmis- Concorda que o nosso estado financeiro é 
são é composta de tres membros, dous d .. s quaes ruelin .roso, mas suppõe que o mal tem origem 
reconhec:idamente libera•1S,acompanh •ndo, por- prin ·ipa.lmente n t de:fici ·ncia d:1. fisca.lis~çã:o 
tanto, o governo em. todas as suas delibr!ra- da at·rec:lda ão d s nossas rendas. 
ções:. Não poJia.m, poi -, a.presmtar parecer Par• mostrai-o _~ita aRe ublica. Argentina, 
algtltl1 ttue fosse d~ encontro ao P nsamento que com u tua população apenas da 2 milhões 
card~al do ~overno. Quanto ao orador, di~ <J_Ile de habitantes, apresenta uma renda de cin
se ac.1a a ·c1dent~ e francamen~e e_ru oppos1ça?- coenta e ta.nr.1s mil conto.-. no passo qu • o 
A qu"stão dos tmpostos pt·ovtncias determ1- Jmperio com 11 milhõe~ de habitantes tem uma 
nou-lbe $St.--.. situação. I renda. de 130.000:00U$00U. ' 

Aprove=ta a opportunidade para dizer qtte 
lamenta profunJamente que até este momento Passando a. occupar-se l'Om .a. falta d~ dados 
as 'P~"Onvssas do governo não tenham sido cum- notnd I ~~l~ nobre deptttado, dtz o ora or que 
prida~ e que esta questão não est ja. r •solvida.. a corn_nllssa.o s~p •U!l~a q~e. tratando-se de ull?a. 

S:lo decorridos desde 16 de Junho 40 e questao que nao P?dla detx~r .te ser-lfe famt
tantos dias e portanto a sua 'POsição não póde har, e sendo o J?rtfJecto asszgnado pe os roem
ser s'lnào faz'er justiç~ a~ governo, mas não b~os que a com?oem,esperav:~ qufl no desenvol
par·a 0 apalat• em qualqu~l' deliberacão qn ') en- VImento do d:bate fossea~ apz esentados os dados 
tenda do.ver tomar_. • _. que se _suppo,e .necessartos. Fa~ ... alguma~ co n-

O no •re deputado, impugnando 0 flT;lJecto, s deraçoes so.Jr . o~ ~alos techru .. os, e ~ z que 
disse que 0 nobre presidente do con'lelho. refe- qua:~:to aos es!AtiStH os sobre a .producçao_ rlas 
rínJo-se ao prurido de obras·, certamente não reg-10es que ~etn de ser pt>rcorr1das pela. h!lha. 
po ;ia consentir que a commissão désse um pa- e ramal proJec tados. parece-lhe 9u.e, á vt~ta 
recer qu~ fosse augm2nmr novamente as d'~ s- ~os trabalhos a~resentados por d1stmcto.s tvt~
peza.s. o orador acredita que 0 nobre presidente ' Ja~tes, entre os qu~es ~arthelemy Sa~n. -Hl
do conselho não polia ter· admittido semelhante . latr~ •. H.ar· t e ~ gass1 :r., nao se póde duvldar da 
proposição em: ab,oluto. Sup-põe que s. Ex.; i fertthdade daqu lia 20na. 
t•eferia-s~ especialmente a; todas as despezas l Como. p<,rém. aqneU~s via.iantes podem ser 
que fossem de natureza. improductiva.; mas acoimados de amadores, o orador lê os dados 
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q~~ poss. u. e sobre a renda da .zona do .norte de I Fica adiada a votação. 
1\hnas. E t · d' - d't I · -Para essa região o frete é a; nda de valor. tão .n ra. em_ .1scu~sao 0 cre 1 o supp ementar, 
elevado quanto o preço das proprias mer- n. 30• a? ~lm<teno da g-uerra para pagamento 
ca.toria.~ • · . , . . de exerctcios findos. ~' 

Parece-lhe tambem desnecessario entrar em - O Sr.' ca:ndido dê Oliveira 
pro menor~~ relativamente á r~-áão banha~a; com ~c;a observando que() nobre deputado p·~lo 
pdoJequltmhonht. Nes-a rr~g1a0 ha o mov1- 11o dlstricto d 1 Rio de Jazwiro, no seu in-es
mento _annual de ~3.000 t?nel.das_de produ- sanle labor:· de acompanhar, uma por uma, as 
c L •s, alem da sua r1queza unneralogtea e fio- ementias do sen L lo, apresentadas aos ui versos 
rest:d O terr?no é alli ferti~ .e~ trigo, café, creditos que a camara, o anno pussa.do, remet
cacá.u, a;rroz; e uma zona_fertlltsst:ua ~oresses teu á 1uella casa. do parlamento, tem sido não 
dad?~ pode-se b~m a.pr_ectar o que sera aquc~lla só extremamente injusto, como mesmo ha dei~ 
regtao quando for serVl.la por uma estrada de xado d,. partr~ aqueU .s reg-ras e normas de que, 
ferro. nestas d.s us~ões, S. E:x:. tem dado sempre tão 

Neste assumpto. deve o orador declarar: é brilhantes! .rova->. 
muito mais ~ineiro. do que_ bahiano. A allegação S. Ex. sabe perfeitamente, diz o oradôr. que 
do commerc1o bahtano nao proced~. porque não estão mais em di~cussão as concessões 
esta~do o ,,orto de_ Caravell11;s mais pr. x~mo ~a de crr~.Litos, sobre as quaes o pronunciamento 
Ba.na do·q~e do Rto de J~netro, s~>r-lhe-a mats da. ass~mblea g 'ral está. feito, e, conseguinte
!acü altrahtr o comme\cto. N;l:o ha razão que mente, S. Ex. ,nas val'i:ts occasiões em que tem 
Impeça que o co_mmermo de Cara_vellas procu- J.iscutiJo os d9us credito< já votados e o que está_ 
re-de prderencia a praça da B.1.h1a. em discussão, fallou contra o vencido. 

O orador entra ne-ta .iscussão só·nente como • . 
brazileiro~ e, acreditando ter contestado os pon- O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Nao apmado. 
tos princi paes da impugnação do nobre depu- O SR. C.\NDIDO DE OLIVEIRA assevera que 
tado pelo Rio de Janeiro, consid 'ra ter proce- ain,ia hontew, discutindo as emenla-1 com. re
dido coruo brazil ·i1·o. Qnanto á que;;tão atti- !ação ao mio.isterio da justiça, S. Ex. ·e a ca
nente ao est 1d0 financeiro do paiz, dirà que mara devem ter visto o que se passou. O art. i 0 

essa responsabilidade do Estado por garantia uão foi alterado nem modificado pelo -enado, e 
de juros tem sido exagera .a. porque a ma'or entre tento o nobre deputado falloc1 sobre elle. 
parte das garantias é nominal. Sente, pois, Mas o que o nobre de;lutado queria era mostra!." 
ainda n •ste poo.to não poder acompanhar o no- que, o anno passado, se tinha inutilmente apres
bre .leputado p ~o Rio d' Janeiro. sado a discus.;ão desses credites; o que. 1;1a opi-

Ainda. lhe resta o profundo pezar de não nião de S. Ex., foi um grande abuso, abuso 
poder tam':lem acompanhar a S. Ex., quand1 este qu, S Ex. quer corrigir praticanlo uutro 
disse q ,1e nern para uma estrada de ferro para abuso, discutindo inopportuna e brdiamente 
o céo daria garantia de juros. O orado dal-a- creditas jà votad s pelo parlamrnto. 
ia d:t melhor vontade na esp ·rança pelo meno~ Convem, pot·ém, diz o orador, reivindicar a 
de que na mansão celeste podi.am ter entrada inir-ia.tiva do pari .mento, convem que não :•as
os que não entorpecem a marcha progressiva sem em julgado e sas accusações re.1et das á 
do paiz. saciedade de que a camara, o anno pa-sado, 

A discussão fica adiada pela hora. agrupando avultados ped!dos de creditos em 
uma só discussão, violou o regimento e as 

Entra em discu<são, que é encerrada sem de- prati-·.as parlamentares. 
bate, o credito suppl,3mentar. n. 29, ao minis- O direito de iniciativa do deputado é amplo, 
terio da justiça, e para. ~e r a.pplicado às verbas- c limitado pslos termos da constituil;ão. 
Primeira. entrancia e outras. Oll se trate de um prQjecto s •u, feitu:·a sua, 

Procedendo-~e à votação, • verifica-se uão ou da assirnil~ção das idéas de outrem, ab4ã 
haver numero, e fazend- ·-89 a chamada reco- mestuo das propo-tas do poder executivo, qual
nhece-se terem-se aus ntado os Srs. Fran- quer d ·putado tem o direito de vir :-~pres utar, 
klin Doria, Gonçalves de Carvalho, Montan wn, como emenda-s, aldttivos a uma ma eria co-re
Theophilo, Adrian·> Pimentel, Barão da Leo.:. lata, ainla. que estas constituam proposta do 
poldina. Joaquim Tavar-·s, José P o m p e u, govo-:-no. ~ 

·Vianna Vaz, Salusti:lno, Gonçall'es Ferreira, Os tez•mos da constituição são expres;;os, ter
Ribas. Alphên Monjaz•dim, CandiJo de Oliveirtt, rninantes. mantend, ao deputado o e~ercicio 
Baz·ão de Araça.gy, Martim Francisco, Silva I desse tireito de iniciativa. 
-Maia, Ratisbona., Barão de Canindé, Vaz de I O pc~del' executiv-o collabora. na confecção da 
Mello, Lourenço de Albuque1•q•Ie, Castello 1 lei. formulando a sua proposta ; was a. pr{lposta 
Branc>, Carueiro da. Cunha. Zama, Ulysses I não tem andamento na camara senão qúando 
Vianna. Antonio Pinto, Aristides Spinola, Be- 1 convertida e:n projecto de lei, isto é, quando~ 
zerra .lP- Menezes. Allr~la rdo de Brito, Rodl'i- depois de apre 'iada por uma com missão CI'eada 
gues Lima, Seraphico, Silviano Brandão, Can- pelo nos~o ragimento, essa commissão propõe . 
tão, Souza C .rva.lho, Pompeu, Gen ·rozo Mar- que a proposta seja convertida em projecto 
ques, Barão de Anadia, Passos Miranda, Ro- Je lei. . 
dol,1ho Dantas, Silva Mafra, A. Fleury, Alvaro Assim, pois, ve S. Ex. que :1. diffr.rença 
Caminha, Aucaro Bezer1·a, Antonio de Siqu·:ira, unica que existe r--ntre proposta do po !er \~::t€
Pereira da Silva, Costa Pinto, Diana, Manoel cutivo n pr.ojecto <le inidativa do deputado ou 
Carlos e Ignacio Martins.. commissões é simplesmente que aquella :fica 
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dep~ndentt\ de um estudo préVio que provoca a 
aua conversão e:ti:l:projecto ; mas, realizada. essa. 
conversão, entra . a proposta na ordem dos tra
balhos legi.abtivos, segue as regras peculiares 
do· ,nosso regimento, e essa -regra não se oppõe 
a que qualquer deputado, quando uma mataria 
semelhante é trazida ao debate, possa encor
porar outras como a.dditivo, exercéndo outras 
como iniciativa. · 

. A cama:ra. dos deputados não . exorbitou da 
aua faculdade, no anno passado, encorporando 
diversos creditos.O orador não esteve presente, 
o dia em que se deu esse facto, porque, si o 
estivera, negaria o seu apoio ao gabinete que 
se achava no poder; mas convém que se salvem 
os bons principias e prestigio desta c&mara não 
aceitando as theorias·não muito constitucionaes, 
não muito normaes, apresentadas pelo nobre. 
deputado. Assim, si o nobre deputado hoje dá 
graças a Deus pelo facto de discutir esses cre
ditos,de torna-viagem do senado, convém dizer 
que essa di!>cussão é feita abusivamente. O 
nobre deputado estuda os creditos que já- estão 
votado3 pelo p3.rlamento, quando a · sua missão 
é discutir as emendas do senado e mostrar . a 
conveniencia da sua adopção ou rejeição. . En
tretanto, vimos hontem o nobre deputado dis
cutir o art. i o da proposta que não foi alterado, 
modificado ou emendado. 

Chega, porem, o orador ao exame do credito 
em discussão. Neste credito, sem d11vida alguma, 
ha o direito de ·discutir-s:J. 

O nobre deputado já o exerceu largamente, 
porque ·o senado emendou de ftcto a proposta 
-da camara alterando o artigo que foi levado ao 
seu co:J.hecimento. Por conseguinte, hoje está. 
de novo abe::-ta a discussão, e o nobre de [lutado, 
no seu plen.o direito,examinando a conveniencia 
da emenda do senado, e propondo o emprego do 
recurso constitucional, no caso de a não ado
ptar; 

Mas o que vimos nós, pergunta o orador, no 
discurso com que o nobre de;mt1do combateu a 
emenda dCl senado Y Vimos S. · Ex. dizer que 
esta emenda era melhor do que o projecto da 
camara, que era mais de accordo com o nosso 
aystema estabelecido, não obstante ter o grande ; 
inconveniente, certamente notavel, de. con
signar ao ministerio da guerra fundos para 
pagamento do exercícios findos, ~-lo es>e 
pagamento devia sor feito por conta. do minis
teria da fazenda, segundo a nossa lei de i880. 

Sem duviJa, houve aqui uma. falta da. parte 
do senalo, falta. que o orador não quer analy
sar extensamente, porque o senado não fez 
mais do que aquillo que se acha oo. proposta da 
camara. . 

Mas qual o remedio, qual o meio de ·que se 
lemb1•ou o nobre deputado para corrig1r esta. , 
omissão,esta. falta. do senado em relação ãs boas 
normas~ 

Foi pedir um empregq do recurso constitu
cional da fusão, foi pedir a rejeição da emenda. 
do senado, afim de que, reunidas as duas ca
ma.ras,flm· a.ssembléa geral,legislasE-em,fizessem 
o que .f~sse melhor, e . restabelecessem o~ bons 
pnnc1p1os. ·. · 

O orador respeita a alta capacidade intel
lectual e a seriedade de discussão de que S. Ex. 

tem-:- dado constantes provas; é um dos seus 
maiores admiradores,porque vê' que.S.Ex. sabe 
alliar a mn_ espirito . partidario muito louvavel 
uma grande som ma de· patl'iotismo ; mas S. Ex. 
ha de permittir-Ihe que observe que a. sua dou
tr~.na não se amoldá. aos textos constitueionaes, 
nem a solução que procura é a que póde ser 
adequada ao caso presente. . . 

O recurso da fusão, nos casos d<f art . 61 da 
constitu~ção,só se dá quàndo,aceitaa idéa. prin
cipal por ambas as camaras, e reco~hecida a 
conveniencia e vantagem della, todavia as 
emendas approvadas pela. camara que · ultima
mente delibera não são approvadas p~la outra. 
camara.. Conseguintemente,dá-se a fusão quando 
a questão é simplesmente de detalhes, de as
sumptos accidentaes,sobre emendas que tenham. -
por fim corrigir, a.ugmentar ou diminuir ma
teria principal, mas não sobre o fundo da 
questão. 

O orador sa.b3 perfeitamente que qualquer 
~menda póde dar lagar a fusão ; mas é exa.
ctamente por isso que entende que a. opi
nião expandida pelo nobre deputa.:lo é in-
aceitavel. · -

CJnfrontando-se a emenia do senado com o 
projecto da ca.mara, vê-se que a.quella· é apenas 
litteraria, altera simplesmente em palavras 
aquillo que foi vencido na camara ; de modo 
que,adoptado o projecto da. cama.raou a emenia 
do senado9 a solução é a mesma, é sempre aberto 
ao governo um credito para pagamento de exer
cicios findos. Logo, para. que a. fusão nesse caso~ 
O nobrP. deputado formulou uma theoria sin
gular, aliás partindo de um espirito tão pratico. 
S. Ex. qu~r a fusão para restabelecer · os bons 
princípios, para fazer vingar as boas doutrinas. 
Mas permitta-lhe S. E:x. que lhe diga que a 
fusão do art. 61 da. con;;~tituição não é para este 
fim, não á para fazer vingar os bons principios 
ou as boas doutrinas : a fusão refere-se a um 
ponto determinado em que se manifesta. diver
gencia eot1•e as duas ca.maras; mas, si a camara. 
esta convencida de que a emenda do senado é 
igual ao seu projecto, que a modificação é quasi 
litteraria, o recurso da fusão é puramente ·pla.
tonico, .e, como tal, inaceitavel tratandõ-se do 
corpo legislativo. · · '''""'"·· 

E a respeito de fusão, o orador não é sua
peito. Pensg. que esta poderou arma., com que 
se limita a prepotencia de um:a das duas · ca.;. 
maras,é um recurso que não deve sé!" reservado 
sómente para occasiões excepcionaes, antes 
deve ser convertido . em recurso ordina.rio de 
legislar. Penl!a que a camara não deve recuar' 
ante o emprego deste meio constitucional; e tem, 
mais de uma vez, denunciado o màu systema 
que vai vingar na. camara de aceitar e~la sem
pre, como a ultima expressão da. verdade,o voto 
do senado ;· tem-se sempre levantado contra 
este ava~salla.mento da camara popular ao· voto 
do s :>nado. Lembra-se de que, na occasião em 
que se votaram na ca.ina.ra as emendas rlo s~ 
na.do,relativamente ao orçamento do ministerio 
da justiça, em que o senado supprimiu a verba 
referente á.s ' Comarcas ultimamente ereadas 
por leis provinciaes, o orador levantou-se con
tra a. inv:a.são. das prerogativas da eamara .e das 
assembléas provincia.es exercida pelo senado, · e 
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pediu ·a rej~ição das emen:las, invocando ore- 1 ser o ministro da. guerra guet:n ordena esse pa
curso da fusão, pnra que se restabelecesse esta gamento, pôde ser urna. aberração das boas 
grande these, constituciolia.l da independencia. regras que devem ser observadas no impo.rt·.mte 
das assembléas provinciaes, no que toca á di- assumpto, m.a.s não .se póde dizer que é uma dia
visão judiciaria das provindas. En_tr~tanLo, o pos:~ão. inexequivel, porque o parlamento tem 
nobre deputado e os seus companhe1ros es- o dn·elto de abrogar 011 derogar as leis. 
queceram-se, nessa.occasião, de fazet• valer o Segunlo pela Jei em vigor, eleve s3r o ministro 
recurso da fnsão, e, pelo contraáo, votaram a da. fazend!l.; esh disposição póde ser mais con
favor das emendas do senado, ficando estas sentan~a com os bons principias, mas, segundo 
vencedoras com os votos de S. Ex. e de alguns a emenda da senado, e o ministro da guerra au
liberaes que se lhe encorporaram. torizado para. realizar o pagamento das dividas 

Ora, si nessa occasião o partido conservador dos exercicios findos, na importancia. de que 
entendeu que não devia. rejeitar as emendas t1·atarn o projecto, a. proposta e a emenda; e 
do senado para autorizar a fusão, tratando-sJ porbnto uma medida especial, em virtude de 
de um principio constitucional disputado entre ordem do parlamento. 
os partidos; si SS..: EEx. se P'?-zeram. ao lado o Sa. ANDR.A.!lE FrGUEIR.A.:- Mas nã') e pos-
do governo de entao, que que;1a que ~s e~en- sivel executar-se. 
das fossem approvadas, como e que hoJe .quer o 
nobre deputado a fusão sobre uma questã:o mi
niJna, e em . qua a divergencia é apenas em 
uma questão de redacção '? 

Não comprehende que o nobre deputado es-. 
teja fallando com convicção. Faz um alto con
ceito de S _ Ex., e crê poder asseverai' .á ca
mara, que to.ia esta discussão levantada pelo 
nobre deputado em relação aos creditas tem 
por :fim apenas e:>:•3rcer urna vingança ern r@
lação à camara passada, que, no entender de 
S. Ex:., abafou a discussão dos creditas. O 
nobre deputado que,· mostt·ar que te1·ia dis
cutido estes assumptos; e, como não põd9 fazer 
no anno passado, levanta agora toda esta ques
tãa. E' de ce1·to esta. a norma que o nobre 
deputado tomou ao iniciar estes debates tardios 
e inopportunt>s, porque hoje as medidas estão 
votadas para. ambas as casas do pada.mento, e 
até a votação de agora é inutil, porque, como 
S. E:x. diss~. as despezas estão feitas; os nli
nistros vieram pe!h• simp~esmente um bW de 
indenmilade, corno S. Es:. disse, porqu3 as 
dc-:spez~s já estão pagas. Mas tar,ubem não é 
verdadeira esta parte do enunciado· de S. Ex. ; 
não estão pagas as despezas, nem se infere isso 
da e:xposiçã:o de motivos que prece:le o pedido 
dos creditos. 

Pela natureza das despezas, é claro que não 
·estão 11afcas. Tt•aLa~se de exercicio :findo, os 
credores '\aclamam, e a imprensa todos o> dias 
faz considerações muito justas sobre a demora 
do pagamento. 

O SR. SoARES :- Os cr-edores reclamam con1 
tod.l a razão. 

O SR: CANDIDO DE OLIVEIRA observa que o 
nobre deputado por· . Minas está de seu lado ; 
portanto, não deve seL' a. proposito deste assum
pto, tr-atando-se de uma questão insignificante, 
que se deve empregar o recurso da fusão, sobre
tudo par::~. o fim platonico de firmar principios 

. que não são contestados. 
Sem duvida, como disse o orador no principio 

do seu discurso, não é aceitavel como a melhor 
à9.\}triua a que foi consignada na emenda do 
a·enado e no projecto da cama.ra. Pels. 1:~i de 
i880, art. 18, segundo lhe parece, é o ministro 
da fazenda, não o da guerra, a quem cabe fazer 
o pagamento ·aa divida de exercicio :findo. E' 
uma norma comesinha do nosso direito fiacal ; 
mas; si está no projecto e na emenda que deve 

V. IV.- 2 

O _Sa. CANDIDO DE 0LCVEIR.A.:- E' irregular, 
mas foi auto:rlzado, póde ser- executado. 

A opinião do nobre deputado não tem resul
tados praticas. Admitta-se por um momento 
que a camara rejeita a emenda. do S3nado; ad
mitta.-se aiJlda que a camara julgu·J conve
niente conservar as pbr~ses do projecto primi
tivo, o que lucra o pa1z com o debate que s:) 
possa &.brir :no seio da a.ssemblóa geral ~ A idéa. 
vencedora será, ou a ·emen:l.a do senado ou o 
projecto da camara ; mas, quer o projecto, quer 
a emenda, consagram o mesmo principio. 

O SR. ANnR.tDE FIGUEIRA:- Não 'h3. taL 
O SR. CA.NDIDO DE OLIVEIRA diz quo a pro

posta ou o projecto da camara é do teor se
guinte:-(<E' aberto ao governo,pelo ministerio 
da guerra, um cL"e:Htosupplementar <la quantia 
de i92:722$67ô, para occorrer ao pagam~nto 
das dividas 0::~ exercicios findos,j~ reconheci~ 
das e Iiqu.ida.·!a~; pelo mesmo ministedo. » O 
projecto aeeitou os termos da propo!lta do go~ 
verno, !'l é justamente . o qu.e o nobre depu, 
tado impugna, mas a emenda do senado é do 
teor seguinte : _;,_ « O ministro da gu )rra fica 
autorizado a mandar pagar o.s dividas d3 e"Xer
cicios findos, na imllort~ncia, etc, » 

O senado simple~mente tirou o· caracter de 
credito supplemenbr a es3e pagamento, por ter 
findado o exercicio- O pedido foi feito em rela
ção ao exercício de 1881-1882, já encerr:J.do, 
os credores jã tinham a sua divida liquidada e 

· reconbeoidá: polo thesouro ; mas mandou-se pa
gar poro um. cr.:~dito supplementar, porque a 4 de 
Outubro do a.nno passado não estava enc9r
rado a exercido, e o senado tomou conheci
mento da. proposta nest::l anno de 1883. 

Logo, a modificação f.)ita peb senado foi para 
m.elho1·, tirando o caracter de credito supple
mentar, que estava consignado na proposta do 
governo e no projecto da camara. Estn. ~orrec
ção é convenient;, melhora o 11roj 1cto tirando 
uma expressão irnpropria, por causa do lapso 
decorrido; entretanLo o nobre deputado quer que 
s9 dê a fusão, não par::~. que vingu13 ou a emenda 
do senado ou o pro,jecto da csmara, roas para 
que não seja_ Q. ministro d3: ~uerL·a autorizado a 
pagar essa d1v1da de exerc1c1o findo. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- E' o ponto ca
pital. 
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. O Sn.. OANDIDO DE 0L!VEfR..4.. observa que o 
nobre deputado não tem razão ; não é nesta hy~ 
pothcse que se dá a Íltsi:to- Qaando a assembléa 
geral se reune Cl)m ::1. fusão das duas camar<Ás, é 
para approv:1r ou o projecto da camwa dos depu
tados ou a emen [a do senaJo; si o nobre depu
tado acha inaccitaveis tanto um como outra, c 
recurso da fusiio não é applicado. 

Convem refiectir que ha conveniencia em 
manter as boas praticas em a.ssumptos de admi
nistração. Este retardamento iulefinido nos 
pagamentos aos credores do Estado é altamente 
prejudicial. 

O Sn.. SoAREs:- O Estado acab1rá por não 
ach.:u· quem lhe venda. co usa alguma•. 

O Sa. MAc-DowELL:- Arreda os melhores 
concurrentes-

O SR. C.ANDIDO DE 0LIYEIItA observa que, 
como bem diz o nobre deputado pelo Pará, torna 
difficil a celebração de coutratos por parte do 
Estado, pot·que os indh•iluos que concorrem aos 
fornec ;mentos cogitam dessas delongas na 
realização dos pagamentos e lançam ás suas 
pi'Opostas cornmissões onerosas e preços Lão 
elevados, que possam compensar o prejuizo d3o 
demora. 

O SR. SoAitES:- Vai ficar como a ca.mara 
municipal. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEJRA. diz que, neste 
assumpto, tudo deve marchar rapiJam~mte. 
Desde que a divida é V'''rdadeira, desde que a 
divida està reconhecida, d'~sde que a sua proce
dencia est::i leg1timada, nada mais justo do que 
pagar, ate porque diz o rifão popular- o me
lhor direito de quem deve é pagar. Entre
tanto, com estas delongas, com estas prot2la
ções, vamos de dia em dia peiorando as condi
ções do Estado em relação aos p:a.rticulares ... 

O SR. SoARES:- Que estão ameaçados de fal
lencia, concorren.io o Estado para elh. 

O SR. C.A.NDIDO DE OLIVEIRA ••• que clamam 
pelo seu pagamento, que ins1am pela realização 
dos <:omprom:ssos, para com elles tomado-; pelo 
Esta.lo, e que não obstantevccm sempre protra
hidas suas pretenç:ões, !'!Ob o pretexto de fot·mali
dades e delongas, inherentes sem duvida. á 
forma dos governos representativos, mas que 
podem ser muito minora.dus, marchando as 
causas regularmente. 

E• por isso que o orador niio póde, por fórma 
alguma, couforll1ar-se comas estr:mhas theorbs 
do nob1·c deputado: S. Ex. nno só pl'opõe a 
fu.sito, como até nos d~clarou na. ultima sessão, 
qul3 não tinhau1 razão nenh.uma erss~s credores, 
que reclamavu.m os seus pa.ga.mentos. 

O SR. ANDRADE FrGUEmA :-Nenhuma. de 
certo. 

O SR. CA.NDIDO DE OLIVEIRA diz que os factos 
ahi estão patente;;, levantando-se contra este 
asserto. Os crcdóres fizer·am contr.1tos com o 
governo, fo~nec<.~ram-lhe generos, confiados 
no grande cr()dito de que g-oza o mesmo go
verno ; entret LUto, dttr;:mt'! n1uitos annos estão 
pr1vados de receber o que é seu·, por causa das 
delongas e discussões. do padamento. E' por 
sso que o orador pensa que procedeu com 

toda a · curialidade e legitimid:1de a. cama.ra. 
dos Sr!'. deputados na sessão do anno passado, 
englobando todC~s estas ped:dos ch Cl.'editos, que 
tinham por fim saLisfazer compromissos con
trahidos pelo Estado. 

O SB.. SoARES :-Apoiado. 

O Sa. CA.NDIDO DE OttVEIR.A. :-Em oc
casiões no1·maes, si tudo marchasse r,,gu
larmcnte, si o nosso t•3mpo não fosse tão 
esperdiç:tdo, si não consumissemos aqui tão 
inutilmente as horas com quêstiunculas, mui
tas das quaes aquem da g-randeza da repre
sent;lçãu nacional, certamente se poderia es
merilhar detidamente cadJ. um dos creditas, h a. 
veria tempo par<1 tudo. 

O Sa. R-l.TISBO.NA: -Nesta parte muito 
apoiado. 

O Sa. . OANDIDO DE 0LIVERA diz que se 
deve fallar ao paiz com franqu•Jza, encat•ar as 
di.sc11s::;ões dos nssumptos tt·az·1dos ao parla
mento como clles se pa;;sam : gasta-se infeliz
mente o tempo da, sessão da camara com dis
cussõ;s de assutnptos muitas v.ezes estareis, 
muitas vezes ahJiXo da importancia do debate, 
muitas vezes mais proprio;; das assembléas 
provinciaes ou 'las camaras municipaes, do-que 
da alta representação nacional. 

Com as discussões, muitas vezes protela'- · 
torias de assumptos important2s, mas que são 
desvirtltados, porque são apreciados mais ex_
tensamente do que d0vern ser, vai o melhor do 
nosso tern.uo; e é por isso que elle escassêa 
sempre no fim da sessão ; nos dias proximos 
ao encel'ramen~o tudo se pNcipita; e dahi 
muitas vezes essas leis imperfeitas que sahem 
do parlamento, e dahi a necessidade de se 
apl.'essar a discussão. 

Eis a justificação pMa esse facto tão estra
nhado pelo nobre deputalo, mas que é um 
ex.ercicio legitimo do direito de iniciativa, de 
terem-se en:rlobado em uma só lei ~ete ou oito 
propostas do governo. E o ot·ador justifica a 
camara, porque o qne ella tjUiz antes da tudo 
foi restabelecer o credito dQ paiz, dando a.o go
verno os meios para pagar os comprtlmis>os 
assumidos. E hoje não devemos mais um só 
motnento protelar esta discussão, que tew ex
citado tantos reparos da imprensa e que exige 
Je nossa parte prümpta provi iencia, para que 
não sejam j11stific.u.dos cs:-es chmorr,s e quei
xas, l[Ue os credores levantam quando f!lzem 
contratos com o Estado. 

Portanto, limitando-se o o:-ador a estas con
sUeraç.õ'!S, senta-se com a esperança de que a 
camara approvttr:i a, emenqa do sena.clo, não 
lançando mito do recttrso da. fusão, que não tem 
ruzão de set·,e que apenas poderá Sllr empregado 
como um ensaio platonico, sem resultado pra
tico. 

O Sr. Andrade Figueira ob
serva que, cnntr•a as observações que produziu 
na sessão anterior o nobr13 deputado por Minas, 
o ·poz o seguinte : f o, qu~ não f:11lar~ regimeu-

. tallllente; 2°, r1 ue n() alvitre sugger1do pat·a a 
solução desta duvida, bmbrJ.ra incompetente
mente a fLtsão, quando esta nada podia aJian
tar; 3°, que a camara procedeu regularmente 
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no cxercicio da sua faeullade constitucional de 
iniciativa, assim como nos termos do regimr:nto, 
reunindo o credito que se discute e mais outros 
em numero de 12, repr,~sentando todos elles 
pedidos de cerca de 15.000:000$, afim de im-
pelir a discussão. 

O orador vai muito perfunctoriamente con
siderar cada uma de ; tas partes. Diz de propo
sito st1 rnmariamente, porque não imitará o 
nobre deput1do, o qu:~-1, recommendando muita · 
urgenci<:~. na discu;;são dos creditos, fallou mais 
de meia hora, t"mpo que poderia s3r applicado 
á vota~ão de todos O!> credilos que estão na 
ordem do dia. 

O nobre deputado disse que o orador não fal
lava regimentalmente, tratando da lei do cre
dito, a ·proposito das em···ndas do senado; mas 
S. Ex. foi o primeiro a rec:onhecer que no cre
dito em discussão, a emen,!a do sen:<do à pl'eci
sarnentl) sobr() o art. 1°, que trata da concessão. 

Qr;t , si assim é, o orador não se apa1•tou d:1. 
ordem, discutindo os objl)ctos para. que se pede 
credito supplernontar. 

O nobre deputado, porém, a proposito do cre
dito que se discute, alludiu aos que estiveram 
hontem em discussão. A este resp : ~ito dirti. 
ainda o o1·ador que a c msura retrospectiva de 
S. E:>:. não o colh·~, Yisto qU•) as em··n:las a 
esses creditos se referiam a artigos que joga
vam intimamente com a concessão dos mes
mos. O orador nã) podia apreciar as emendas 
propostas pelo senado, que interessava a idéa 
capital da concessão dos creditos, s c, m conhecer 
qual era a importancia d1•ss s creditos. 

OccupOL1-Se depois o nobre deputado com a 
regularidade com que, na opinião de S. Ex., 
a . camara procedeu adaptando 1:3 ou 14 pro
postas do governo, afim de evitar a discussão e, 
segundo a explicação fornecida. pelo proprio 
nobre deputado, nbreviar a passagem de taes 
propostas. 

A r ·sposta. do nobre deputado e"ltá felizmente 
esct•ipta na constituição do Imperio, a qual, 
cautelosa como foi, r1uanto :is relações mutuas 
dos poderes políticos por ella constituídos, mar
cou o processo que n1s duas ~asas do corpo le
gislativo deve anteceder. :~.eom.panhar e seg·uir 
a npresentação e discus$ãO das propostas feitas 
em nome do podm· executivo. Os·,,rt.;;. 53 c se
guintes, até 60, ma1·c 'm esse rwocesso. 

Ora, em vista do nvsmo proces~o. que cst:i 
designado taxativ~<mente na. constituição, a 
camara. dos Srs. deputados no Mu regimento 
eslabele .. eu que a discu:;;são das proi10stas do 
poder executivo seguisso os tt·a.mitos m:wev.dos 
nesses artigos da mesma constitnição. 

Assim, pois, a vista, quet• dos priJCeitos C ~lll
stitucionaes, quer r.lo preceito regimental, a 
camura dos Srs. d<•putados não tem o c1:rei to de, 
na discussão de u111a proposta do governo, ad
ditar outra como emenda. (Apoiados da oppo
si~ ão.) 

E duas vez.~s que entendeu. d.::ver exercer este 
sup'Posto direito, a propo'lito dos dous ct·editos 
podidos pelo ministerio do imperio e pelo mi
nisterio da marinha, o senado teve de separar o 
additivo da camara oara. considerar cada uma 
das propostas isoladãniente,segundo os tl'amites 
da cónstituiçãõ. (Apoiàdos;) · · 

Julga pois que o nob1•e deputado não ganhou 
o seu tempo pretenlendo def•mder o procedi
mento da ea.mara o anno passa io, que não tem 
defesa em face da constituição do Imperio. 
(Apo :ados e n:1o apoiados.) 

Tratará agora da ultima. 11arte de que sa 
occupou largamente o nobre deputado. 

S. Ex. pretende que o . alvitre foi sugger~ d ·J 
pelo orador para se desEndarem certos · pontos 
de doutrina financeira com o senado pelas ra
zõ:s que deu. 

·A primeira vez que falliJU sobt·e este credito, 
Í !)Z con:>iderações geraes a respeito de todos 
os outros que se acham na ord~ :m do dia, e 
mostrou que, si no credito do que se trata a 
fusão não oiferece interesse, póde o:fferecel-o em 
OUti'OS. ' 

Assim como o nobre deputado hoje, ·deba
tendo o credito do p;ojecto n. 30, julgou azada 
a occasião para att't3nder a observações feitas 
pelo orador sobre os cre1itos ns. 28 e 29, 
tarnbem discutindo ha dias o t"redilo n. 30 
podia fazer obse;·vações que tivessem mais ap
plicação a outros creditos da los para ordotn do 
dia do que a este. ' 

Foi clcsta liberdade que usou, porque com 
effeito ila entre as duns camara.s pontos de dou
trina a respeito de materia financeira, sobt·e 
os qunes não ha accôrdo pel'feito. 

Ar;sim é que se tem. enviado ao serlado va
rias r esoluções que o senado tem constante
mente c.orrigido, jã quanto à faculdade de 
obter fundos para sup1 rir a despeza, ji quanto 
a considerar corno c1·eiito suppl:·mentar; fazen
do parte de uma lei de orçamento determi· 
nada. 

O senado emend:1 estas resoluções, e às 
vezes comprell,~nde-se o motivo . da emenda, 
outras vezes, porém, emAnda. mal, como ainda 
hontem teve oécasi::to de lembl'ar. 

Deste modo se v~ que ha pontos em que .uma 
fus[o pôde utilmente verificar-se, afim de che
gar a certos pontos, não de doutrin!l, como o 
nrJbre deputado pr.Jtende, mas a respeito de 
pontos de alcance eminentemente praticos, 
pois que trata-se do meneio da.s finanç.as, da 
sua fiscalisação. 

E agora que o partido lil.lel'al tem maioria 
no senado,lembraria aos illustres d •putados libe
J'aeS que era occasião azada par!!. sugg-erirem 
est-" p011to de doutrin,t do programma liberal, 
que lhes ei'a. tão caro. Si não é esta o objecto 
mais propdo, póde fazel-o a prOJJOsito de qual
qnet· dos creditas; o assum :• to da fLtsão póde ser 
insignificante, pois não é da opinião daquelles 
que entendem que esta deve ser um recurso 
extraordinario, e ao contl'ario pensa qLle, peb 
constituição, é um recurso ordinario sempre 
que as camaras não chegam a accôrdo sobre 
certos pontos. (Apoiados.) 

A· vista das explicações qne tem dado, e tam
bem ps.ra não prejudicar os demais creditas em 
discussão, ,jnl;;a excusado considerar todas as 
ponderações f<litas pelo nobre deputado, embora. 
lhes prr: ste toda a attenção. · 

Podia. facilmente demonstrar que a emenda 
do senado diverge essencialment') do voto d_a 
camar<l em um ponto capital - do . nosso .dt
_reito financeiro, coino é mandar pagar uma di-
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vida por exercícios findJs, ou abrir credito 
supplementar para um exercicio não encei'rado, 
pelo qual o ministro da. repartição podia mandar 
fazer o pagamento. 

Não descerá, porém, a esse ponto, porq_ue, 
como disse, a sua. questão, lembrando o. alVltre 
dà fusão, não era senão para fazer vmgar a 
doutrina liberal qua.nto ao proce~so e não para 
discutir o objecto da. reunião das camaras. 

A discussão íica encerrada e a V9.tação adiada 
por falta de numero. ' 

Entram s·.tcces>ivamente em d!scussão, que ó 
encerrada. c a votação adiada por falta de nu
mero, as emendas do s'3nado aos 'proj'ctos de 
creditos supplementare~: 

N. 36, de 1883, ao ministerio da marinha. 
N. 37, de 18~3, idem idem. 
N. 38, de 1883, idem idem. 
O SR. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do 

dia para 4 do corrente: 

Votação das materias encerradas. 
Apresentação de indicações, projectos e re

querimentos. 
Discussio dos requerimetüos adiados na or

dem de sua a.prJsentação. 
Levanta.;.s) a sezsão à; 4 hora'>. 

ACTA DE 4 DE AGOSTO DE i883 

Presidencia do Sr. Moreira de Barros 

A's H horas., feita. a chamada,acham-se presen
tes os Srs.: Moreira de Barros, Ma tta .Machado, 
Ribeiro de Menezes, Andrade Figu0ira, Antero 
Cicero, Gomes de Castro, Geminiano, Augusto 
Fleury, Vieira de Andrade, Barão da Leopol
dina, Carneiro da Cunha, João Penido, Alvaro 
Caminha, Barão de At•açagy, Silva Maia, Tar
quinio de Souza, Ulhôa Cintra, Lacerda Wer
neck, Rego Barros, Coelho e Campos,Mac-Dowell 
e Cantão. (22) 

Comparecem, depois da chamada, os Srs. : 
At·aujo Pinho, Henrique Marques, Souza Leão, 
Passos Miranda, Gonçalves Ferrci.ra, Tertu· 
liano Hent·iques, Escragnolle Tauna.y, Cruz 
Gouvêa., Severino Ribeiro, Antonio Pinto, Cas
tello Branco, Barão do Gua.hy, Barão de Ca
ninde, Ft:rnandes de Oliveira, Bar·ão da Villa d&. 
Barra, Franklin D.:>l'ia, Soares, F. Belisa1•io, 
Paulino de Souza, Alfredo Chaves, João Cae
tano, Martim Francisco, Zama, Cruz, Olympio 
Valladão, Camargo, Candido de Oliveira, Aris
tides Spinola e Amaro Bezerra. (29) 

Ao meio-dia, não havendo numero legal, o 
Sr. presidente declara não haver sessão. 

Faltam, com causa participada, os Srs.: 
Lima- Duarte, Alcoforado, Basson, Ccn
tagem, Ferreira Vianna, Leopoldo Cunha, Pe
reira Cabral, Rodrigues Peixoto, Sin-val, Af
fonso Penna, Prisco Paraizo e Duqlile-E$tra1a 
Teixeira. (i2) 

Si:}~eira., Affonso Celso Junior, Alves de 
Araujo, Barão de Anadia, Barão da Estancia, 
Bezerra de Menezes, Bulhões, Carneiro da 
Rocha, Carlos Affon·so, Costa Pinto, Diana, 
Espindola, Felicio dos Santos, Francisco So
dt·é, Ferreira de Moura, Felisberto, Generoso 
Marques, Gonçalves de CJ.t•valho, Ignacio Mar
tins; lldefonso da Araujo, José Pompeu, Ju
vencio Alves, José Marianno, Joaquim Tava~ 
res, Lourenço de Albuque~·que, Meton, Ma
noel Carlos, M:J.noel Portella, Mat·tim Fran
cisco Filho, Montandon, Paula. Souza, Pereira 
da Silva, Prado Pimentel, Peretti, Pompeu, 
Ribas, Ruy Barbosa, Ratisbona., Rodolpho 
Dantas. Ro:irigues Lima, Silvià.no Brandão, 
Seraphico, Salustia.no, Silva Ma.fra, Souza 
Carvalho, Souza Queiroz Filho, Theophilo, 
Ulysses Vianna, Vianna Vaze Vaz de M~llo. (54) 

0 Sa. i 0 SECRETARIO dá ~conta. do se-
guinte -

EXPEDIENTE 

Officio do ministerío do imper:o, de 3 do cor
rente,em resposta ao de n. 272 de 1° deste mez, 
communicando ter partici;:>a.do ao presidente da 
provincia de_ Minas Gera9S a decisão da camara 
sobra a eleição a que se procedett ultimamente 
no 3° districto da mesma província, afim de 
preencher-se a vaga do conselheiro Affonso 
Augusto Moreira Penna..-Inteirada. 

Vão à. imprimir: 

R.EDACÇÂO DO PROJECTO N .28-i883 

( Emenda do senado) 

A assembléa geral decreta : 

Art. f.o Além das despezas autorizadas pela 
lei n. 2940 de iU de Outubro de 1879, que deu 
orçamento para o exercício de 1880-1881, é 
aberto ao governo, pelo ministerio dos nego· 
cios da justiçJ., um credito supplementar de 
261J:333$270, q,ue será applicado ás despezas 
com as s:lguintes verbas : 
Justiças de .1a. instancia......... 90:874$484 
Casa Je detenção e asylo d~ men· 

digos ......•...•.•.• ·• ··· ···. 
Corpo militar de policia ........ . 
Guarda urbana .....•.•..•..•••. 
Ajudas de custo ....•..••..••... 
Conducçi') de presos de justiça .. 
Presidi> de Fernan:io de Noronha 

·10: 062$987 
49:934$570 
61:217$4!0 
11:600$007 

5:643$8!0 
40:000$002 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições--em 
contrario. 

Sala das commissões em 4 de Agosto de 1883. 
-Affonso Celso Junior.-Vianna Va~.-Leo
poldo_ de Bulhões. 

N. 74 A- 1883 

Licença . ao juiz de direito de S. Joélo da 
Barra, Amphilophio Bt>telho Freire de Oar
'Oalho 

F~tam, Eem causa particip3.da, os Srs. : Abe
lardo de Brito, Adriano Pimentel, Almeida 
Nogueira, Alpl:.êo Monjardim, Antonio de 

A commissão de pansões e ol'denados, a quem 
foi presente o .projecto do sena.do, .concedendo 
ao juiz de direito da-::-comarca . de i:). João da 
Barra, na provincia do Rio de Janeiro, Amphi-



Câmara dos Deputados -Impresso em 03/02/201515:30- Página 1 de 35 

Sessão em 6 de Agosto de 1883 13 

lophio ·Botelho Freire de Carvalho, um anno 
de licença com o respectivo or lenado, t3ndo 
em vista os documento:; que serviram de base a. 
mesmo. proposição, c considerJ.ndo procedent0s 
os motivos allegalos pelo peticionat·io, é de 
parecer que o mesmo projecto entre na o1•dem 
dos tt·abalho> desta augusta camara. 

Sala. das commi~sões em 2 de Agosto de i883. 
- Ildefonso de ri1·aujo.- Silviano Brandrío. 
-Jose 4lf arianno o 

N. 74- i883 

--A-assembléa geral resolve : 

Art. f. o FiC'a autorizado o governo para con
ceder ao juiz de direito da comarca de S. João 
da Barra, na provincia do IHo de Janeiro, Am
philophio Botelho.Freira de Carvalho, um anno 
rle licença com o r 2spectivo ordenado, para 

.. tratar de su:1 saude onde lhe convier. 
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 

contrario. 
Paço do senado em 24 de Julho de i883.

Barão de Cotegipe, · presidente.- Barão de 
.ivlamangztàpe, 2o secretario servindo de f. o
Joaquim Flm·iano de Gorloy, 3° secretario 
servinlo da 2. o . 

O Sn.. PRESIDENTE dá a seguinte ordem do 
dia para 6 do couen te : 

f~ parte 

Votação dos projecto> ns. 29, 30, 36, S7 e 38 
de i883, j_sobre creditos supplementa.re3 a di-
versos- uiinisterios. · 

Continuação da 2a discussão da refor·ma ju
diciaria, no art. 2° e seguintes. 

fa discussão do projecto n. 77 de i883, sobre 
o tempo de serviço ao Dr. Joaquim Velloso Ta
vat·es. 

2a discussão do projecto n. 45 de i883, sobre 
um credi.to para o ministerio do imperio. 

Continuação da fa. discussão do projecto n.44 
de 1883, relativo à concessão de illuminação de 
Taubaté. 

2a. discussão do projecto n.217 de i882, pre
tenção a D. Justa Emilia da Costa. 

fa. discussão do p1·ojecto n.25i de i882, pre
tenção de Joaquim L. Quintaes. 

i" discussão do projecto n. i09 de 1882 (o.e-
gociantes de joia:;). • 

Continuação da 2a discussão do praje~to n. 35 
(reg,Ilamento do mata:louro). 

fa. discussão do projecto n. 268 de i882. 
f a. discussão do projecto n. 275 de 1883, pre~ 

tanção de Luiz Pereira Marques. 
fa. discussão dos projectos 11. 76 de ~883 e 

241 A de 1882 sobre loc<1ção de serviços. 

fa. part/3 (ás 3 ho··as ou antes) 

3a discussão do pro.joctCl sobre o orç1mento 
do ministerio de estrangeiros. . 

Continuação da fa. tliscussão . do projecto 
n. 27 A de 1883 (estrada d'3 ürro de Ca.ravellas), 

55a. SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE i8S3 

P.res:dencia do Sr. !ri oreira de Ba;·1·os 

SU:II'L\HRIO.- Leitura e approvação da acta da sessfio do 
3 o da do dia~ do corrente.- ExPEDIENT!.- ApproYação 
de redacçõc3.-.0 :5r. Spinola trata de negocies do sua 
provincia.-Pr.UIEffiA PAI\TE DA ORDEM DO DI..:.,- V_otação 
de matarias encerradas.- Reforma judieiaria. Discursos 
dos Srs . Andrade Figueira c· Candida do Olivcira.
SEGUNDA PARTE DA Q!\ DE!'tl DO DIA.- 3•' discussão do Of• 
çamonco da ~:strangoiros . Di>eursos dos Sr;. l\Iae-Dowoll 
o A1fl)nso Celso Juuior. 

A's 11 horas, feita a chamada, acham-s3 
presentes os Srs.: Moreira de B.trros, Matta 
Machado, Ribeiro de Menezes, Leopoldo Cunha, 
Gonçalves de Carvalho, Bspindola, Viei1·a de 
Andrade, Ulhôa Cintra, Theophilo, Antero, 
Pereira Cabral, Vianna Vaz, Peretti, ·João Pe
nido, Carneiro dll. Cunha, Barão de Araçagy, 
Antonio de Siqueira, Juvencio Alves, João Cae
tano, Mefon e Sa.lustiano. (21) 

Comparecem, depois da. chamada, os Srs.: 
Generoso Marques, Augusto F!eury., Manoel 
·C:lrlos, Affonso Celso Junior, Gomes de Castro, 
Ribas, Paula Souza , Fra.nklin Daria , José 
Poml:Jeu, Barão da Estancia, Ratisbona, Souza 
Queiroz Filho, Martim Francisco Filho, Silva 
Mafra., Seraphico, Prado Pimentel, Lourenço 
rl13 Albuquerque, Joaquim Tavares, Souza Leão, 
Geminiano, Cruz Gouvêa, Tertuliano Henri
qlles, Lacerda Werneck, Alves de Araujo, 
Ta.rqúinio de Souza, Olympio Valladão, Rodri
gues Lima, Vaz de Mello, Henrique Marques, 
Andrade Figueira, Diana, Coelho Campos, Af
fonso Penna, Fernand2R de Oliveira, Barão da 
Villa da Barra, Adriano Pimentel, Carneiro da 
Rocha, f>risco Paraizo, F'elicio dos Santos, 
Cruz, Alphêo l\Ionjardim e Barão de Canin
dã. (42) 

A 's i i horas e 50 minutos, achando-se pre· 
sentes 63 Sra. deputados, o Sr. presidente 
abre a sessão. 

Comparecem, depois de aberta a sessão, os 
Srs.: Escragnolle Taunay, José Marianno, 
Soares, Barão de Anadia, Mac-Dowell, Abe
lardo de Brito, Candido de Oliveira, Francis
co So·lré, Severino Ribeiro, Zama, Ulysses 
Vianna, Gonçalves FerreirP., PasJGs Miranda, 
Rego Barros, Felisberto, Bulhões, Barão do 
Guahy, Souza Carvalho, Pereira da Silva, Ildc
fonso de Araujo, Ruy Barbosa, Camargo, 
Carlos Affonso, Monta.ndon, Martim Francisco, 
Rodolpho Dantas, Manoel Portella, Cantão, 
Castello Branco, Alvaro Caminha, Amaro Be
zerra, Pompeu, Araujo Pinho, Alfredo Chaves e 
Aristides Spinola. (:~5) _ 

Faltam, com causa. participada, os Sra.: Li
ma Duarte, Paulino de Souza, Alcoforado, 
Basson Contagem, Duque-Estrada Teixeira, 
Ferrei;a Vianna, Rodrigues Peixoto e Sin-
val. (9) . 

Faltam, sem causa participada; os Srs. Al
meida Nogueira, Antonio Pinto, Silva Maia, 
Barão da Leopoldina., Bezar1•a de Menezes, Cos
ta Pinto, F. B3lisario, Ferreira de Moura, 
Ig-nacio~Mart.ins-e SilvianJ 'Brandão. (iO) 

São lidas e a.pprova-ias as actas das · sessões de 
3 e da do dia 5 do eorrente. 
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O SR. fo SECRETARIO dá c:onta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do ministerio da agricultura, de hoje, 
remettendo em resposta ao officio de 25 de Julho 
ultimo, cópia do contrato celebrado com o Dr. 
José Vieira Couto de Magalhães para o s~rviço 
da navegação a vapor Jo rio Tocantins.-A 
quem fez a requisição. 

Idem da m(.>sma procedeucia, de 3 do corrente, 
em resposta ao de n.256, de 25 de Julho 11ltimo, 
occupando-se do requerimento do club littera
rio da vil!a. de S. Bento, na província de Per
nambuco.-A quem fez a reêptisição. (Commis
são de commercio, industria e artes.) 

Idem do ministerio dajustiça,de i do corrente, 
remettendo a tab:·lla dos novos termos e comar
cas, organiz~da depois de feita a proposta. do 
orç3.mento para o exercício de 1884-1885.
A' commissão de orçamento. 

Idem do ministerio da guerra de 2 deste mez 
em respo~ta ao de n. 26S, de 3t' do m z proxim~ 
passado, mformani!o ter este mini :-: terio feito a 
acquisição dos 4. 940 exemplar •s da h·aducção 
da obra do gen::;ral Favé. A que m fez a requi
sição. (O Sr. dr1putado Escragnolle Tnunay.) 

Requeriment? de Antiocho dos Santos Faure, 
lenle cath<> drat1co da escola polytechnica. pe
~indo _prorogação_ da licença dada pelo gov~rno 
1mpenal, por ma1s um anno, com as vantagens 
da actoal.- A' commissão de pensões e orde
nados. 

E' approvada a red::tcção do projecto n. 28, 
de 1883. (Emendas do senado.) 
· Vão a imprimir os seguintes · 

Projectos 

N. 83-1883 

Licença ao bacharel Jose Thomé da Sil'Ua 
jui:: de direito da comarca do Ipú, na pro: 
"'incia do C earà 

Foi presente á commissão de pensões e orde
nados o req uerimr.nto do bacharel José Thomé 
da S_ilv~, jo.iz de~ dhe~to da. com:,rca. do cl-pú, 
proVInc1a do Ceara, pedmio um anno de licença 
pa.ra trataT d~ sua saude. 

Esta petição acha.se in-.;truida com attestado 
do Dr. Vicente Candido Figueit•a de Saboia, 
que affirma, segundo. ~xam~ medico a que pro
cedeu, soffrer o petlc10nar10 de uma myel!te 
diffusa ehr?nica, que lhe acarreta phe11omenos 
d~ paralysta das pernas e da bexiga, e neces
ln.tar.de um tratamento prolongado, tanto hy
g~enlcO coll!-o. thei-apeutico, sem o que sua 
Vlda corre serws perigos. 

A commi~são, attendendo ás razões expostas, 
e tendo ouVldo o governo, considera de justiça 
a pret~nção do ~upplicmte, e e de parecer q u~
lhe SeJa conced1da a li~en<}a que requer, para. 
o qu_e offerec:e á .consideração da. camara o 
segmntec pl."oJeeto : 

A assembléa. geral resolve : 

Artigo unico~ E' autorizado o governo a con
cede~ a~ bacharel José Thomé da Silva, juiz 
de direito da comarca do Ipú, prorincia do 

Ceará, um anno de licença com o respectivo 
ordenado, pa1·a trata1· de sua sa.ude onde lhe 
con~ier ; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das commissões em 3 de Agosto de 1883. 
- Ildefonso de Araujo.- Sil-,iano Brandlio. 
-José Marianno. 

N. 84-1883 
Licen-;a ao Dr. A.lbino Gonçalves ]:feira de 

Vasconcellos, lente da faculdade de direito 
do Recife 
A' <!ommissão de pensões e ordenados foi 

presente o req11erimento em que o Dr. Albino 
Gonçalves Meira de Vasconcellos, lente sub
stituto da faculdade de direito do R•3ci f~, pede 
um anno de li.cença para tratar de sua saude. 

O suppli :ante instrua sua petição com attes· 
tado do Dr. José Joaquim da Silva, em que 
3-ffi.rm:t estar elle ;;offrPndo d ·~ albuminm·ia. 

A commissão, attendendo à razão apresentada 
e tendo ouvido o governo, que d,eclara. nada 
ter que oppor á pretenção do supplicante, é de 
parecer que seja esta. petição deferila, p3.ra o 
que o:ferece o s •guint3 projecto : 

A assemblé::t geral resolve : 

Artigo unico. O governo é autorizado a con
cedHr ao Dr. Albino Gonçalves 1\:lc:i:-a de Vas
con~ellos, lente substituto da faculia le de 
direito do Recife, um anno de licença com o 
respectivo ordenado, para tratar de sua saude 
onde lhe convier ; revogadas as disposições 
em contra.,·io. 

Sala das commissões em 4 de Agosto de i883. 
- I tdefonso de A1·aujo. -José .~.li arianno. 

O Sr. Espindola:-Sr. presidente, 
em sessão de 3 do correntP, o nobre senador 
pela provincia das Alagôas, o Sr. Paes de 
Mendonça, pot• oecasião .e otferecer· dons re
querimentos á cons.deração do senado, ernlttiu. 
proposições jnjustas o acrimoniosa.s contra a 
administração do actual fo vice-presidente da
quella provincia, em exercicio,o Di·. Euthiquio 
Carlos de Carvalho Ga.ma.. 

Si o nobre senador se tivesse limitado a 
esses requer imentos, por certo neste momento 
eu não occuparia a tribuna para tr·atar de assum
ptos a que elles se r<~fet·em ; mas, tendo S. Ex. 
emittido taes proposições, não posso,como repr<~
sentante da mesma provincia e aruirro daquelle 
v~ce·p~esidente, deixar q_ue passe~ ellas em 
s:lenc10, sem a eonvemente e devida res~ 
posta. . 

O_ nobre.sena.dor, justificando o seu primeiro 
pethdo de mformações sobre extravios de di
nheiros publicos, attribuidos a dons exactores 
da fa?.enda provi~cial, disse o seguinte: 

« As _c;tr.tas e JOrnaes que recebi, ha pouco, 
da prov1ncta, dão noticia de um grande des
fi.tlque na agencia de Jara!!uá. 

Este d :~:fal1ue é calcula lo em 150 a. 200:000$, 
como vai ver o senado. ~ 

E depois de ler um extenso artigo do Dial'io 
da.-r -~l~gôas,sob ae_pigraphe-Peculato-,as3im 
ex:pr1m1u-se : 

«E' certo que~ vic.e-presidente _da provi~eia, 
logo que teve IC1enc1a do occon"Ido~ deDllttiu 
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os dous empregados da. enincta. mesa. da ren- 1 mento dessas presumpções · e denuncia, fez no
das, que, p-r uma lei provmcial, se achavam mear uma commis,;ão para proceder a averi
adJidos ao consulado proviRcial. guaçõ ;s; a minucioso e sério exame nos livros 
Mas~ tend.,-se dado o fo.cto a 25 de Junho, e talões da competencia da referida repartição, 

até hoje nrzo creio que outra providencia se confrontando-se estes com os recibos o.tfarecUos 
tenha tomado~ constando ultimamente que o p·"los denunciantes-; depois do que dispensou 
promotor publico da capital, por não querer os mencionados exactores, que então se acha· 
toma.r parte no processo, pediu a sua demi.;são. vam por lei addidos ao consulado provincial, e 

Tudo ·isto, pois, revela que não tem, haviclo mandou immediatamente responsabilisal-os pela 
a conveniente attença:o, nem apruclencia ne- autoridade competen.te . · 
cessaria sobre acontecimento tão gra-ve. » O que mais desejara o nobre senador que o 

M lis adiante, passando a fundamnntar o presilente da província fizesse 1 Que mandasse 
segundo pe lido de inform1ções sobre certas prendel-os adminbtrativamente 1 Não o podia 
occurrencias, que ultimamente se . deram na fazer ; porque não se dera o caso previsto na 
villa d' Agua Branca, disse S. E-s..: lei de 5 de Dazemoro de 1849: não se tinha 

« Quando, ha poucos dias, justifiquei um manifestado desfalque por occasião da. tomada 
requerimento em que pedia isformações acerca de contas pelo th.esouro provincial : apenas sa
dos lamentaveis facto .; que se haviam dado na bia-s3 que se deram e-s.travios de dinheiros pu· 
cidade do Passo de Camaragibe, eu disse- que blicos, por denuncia de algans negociantes, 
actttalmente na p;·ovincia das Alagoas não que, tendo lido a publicação .da importancia 
havia g(J,rant ias para a uida do cidadão. » das rendas arrecadadas pela referida agmcia, 

O facto qu'3 agora acaba-se de dar na villa entenderam que a respectiva cifra não estava 
de Agua Branca, vem a toda evidencia provar de accôrdo com a do verdadeiro rendimento, a 
que eu tinha sobeja razão quando assilll me qual acreditavam set· muito maior em face dos 
e.!.primi. recibos ou conhecimentos e:xistentes em seu 

O que admira, Sr. presidente, é que este poder. O thesouro provincial nas tomadas de 
facto se tivesse dad<) pro:xim.o de um logar onde contas jamais polia deparar com esses extravios 
ha um dr>.stacamento, se~ que tivesse inter- allegados; porque sempre que eram conferi
vindo nenhuma autoridade policial, nem as dos os talões dos 1•ecibos com os competentes 
praças do mesmo destacamento.» livros, nenhum desfalque se manifestava.. · 

Para dar mai~ força aos seus at'gumentos, Explicam-se es~es extravios, dizendo-se que 
leu S. Ex:. um outro artigo de outro jornal da os e:xactores entregavam recibos aos despa· 
província, o Orbe, que, relatando esse acon- chantes contendo quantia superior á que era 
tecimento, termina por estas phrases: lançada nos livros e talões: assim, davam um 

<.< Que governo desmoralisado ! que autori· recibo da quantia de 1:500$ e lançavam ao 
dades · pusilanimes ! » mesmo temFO no livro e talão 1$500, sob 

ReferinJo-se ao Dr. Bello, juiz municipal de nomes diversos do pagador e do objecto sobre 
Agua Branca, accrescento11 S. Ex:. : que versava o pagamento. 

« Sr. presiiente , est~ infeliz bacharel, Portanto vê a camara que o vice-pre· 
q_uando p:-omctor do Penedo, commetteu alli sidente, procedendo como procedeu neste 
muitas violeucias, tendo procedido por ta.l caso, o fez perfeitamente de accórdo com a. lei. 
fórma, que as pessoas mais distinctas daquella O nobre senador, que con-hece a província, 
cidade, inclusive o juiz àe direito, solicitaram sabe aliás que os funcciouarios accusados 
a retirada delle. sempre gozaram do melhor conceito; eram con· 
, Quando, porém, se esperava que fosse demit- siderados geralmente como bons cidaJãos e ho

tido o pt'omotor, o Sr. ex·ministr-o da justiça mens prob~1s; e não pod~m ser suspeitos ao 
entendeu que tinha nelle um bom j11iz para o nobre senador; porque elles na ultima el~1ção 
termo de Agua Branca, comarca de Pão de geral votaram com os conservadores, e ;unja, 
A!!sucar, e foi elle effectivamente nomeado ha bem pouco, na de vereadores e juizas de 
para aquelle termo. :) · paz. · . · 

E fechou 0 seu discurso com a seguinte Conseguintemente, não pairando no espirito 
chave : publico, nem no animo da presidencia e da 

insp ~ctoria do thesouro prl)vincial a menor 
suspeita contra elles, nenhuma provide11cia 
preventiva podia ser por ellas tomada. 

< Todos e~t~s factos provam: á evidencia o 
descalabro em que vai a administração da pro
víncia das Alagó:ts. Aqueila provincia . acha-se 
entregue a um presidente, sobra quem de 
certo,para bem qualificai-o, nada preciso accres
centar ao acto que praticou, e que foi aqui 
apresentado pelo nobre senaior pelo Paraná
o de·ter-se dado por suspeito para não sanccio
nar uma lú provincial, deixando essa tarefa ao 
seu successor ! » 

Sr. presidente, o facto relativo a exb·avios de 
dinheiros publicos pelos exactores da agenCia 
de rendas de Jat•aguá baseavtl .. -se então em 
presumpções :--ainda não haviam sido ouvidos os 
exactores accusados : não obstar. te o vice- pr9oo 
sidente da provinc~a, logo que teve conhe:ci-

O Sa. BARÃo nE AN.A.niA. :-Isso prova a isen· 
ção com que o honradJ senador trata. destes as
sumptos, porque isto é um facto publico. 

O SR. EsPINDOLA:-Mas~ .d~sde que o honrado 
senador, = p1ra justificar o seu requeriment9, 
accus JU o vice-presidente de falta de conve
niente attenção e prudencia. necessaria sobre 
acontecimento tão gravé, quizera .saber o que 
dese}:tva mais o nobt·e senaaor que o vice-p:r9oo 
sid'nte fizesse alóm do que f'3z. 

Q:u1.nto a:> facto relativo ao juiz municipal de 
Agua: Branca, cumpr~ dizer que esse juiz é 
filho do Par&, se formará em 1881, e era repa-
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tado moço ~ssaz intelligente e probo; pelo que 
foi nomeado promotor publico do Penedo, onde 
exerceu dign1mente o seu cargo ••• 

O SR. THEOPHILO nos SANTos:~ Apoiado. 
-O SR. EsPINDOLA :- ••• mas, entrando em 

desintelligencia. com o juiz de direito Amorim, 
que se tem manifestaio um polit:.co extremado 
e muitis'>imo parcial, paiira. sua remo~ão para 
outra.comarca; e com e:ffeito fôra elle removido 
par,'l. Pão de Assucar ; sendo depois nomeado 
juiz municipal de Vigia, e em seguida, cassado 
o dec1·eto, nomea lo para. a villa. d' Agua Branca. 

Não pódé, portanto, ser accusado o ex-minis
tro da justiça. por essas duas nomeações, desd3 
que ess~ moço, além de ter os requisitos ne
cessarios, nad·t havia. pratica:lo que o desabo
nasse. 

O SR. BARÃo DE ANADIA :-Na comarca do 
Penedo elle tinha dado provas, que não estava 
no C.lSO de ser nomeado juir. municipal, logar 
mais importante do qu) o de promotor. 

O Sa. EsPINDOL4. : - Consta, porém, agora 
que esse infeliz moço tivera um confl.icto com o 
seu escrivão, rasultando dar neste uma bofe
tada. 

Esse escrivã'), Sr. presideate, é cunhado do 
chefe consar·vador do logar, e dizem que esse 
chefe. e seus parentes envbram para alli um 
gr;upo de capangas bem armados e municiados, 
Qs quaes barbaramente espancaram o referido 
juiz municipal, deixando-o por morto. 

Ora, ~L vista do que hei relatado, poderia o 
vice-pr.:siiente prevenir este acontecimento·~ 

O SR. BARÃo DE ANA DIA . - O nobre sanado1• 
estranhou o facto, não fez accusações. 

O Sa. EsPINDOL.c-Accusou o nobre senador, 
fazendo suas as palavras do a.rtieulista do Orbe, 
o destacamento, por não ter prendido os crimi
nosos ; declarando no. entretanto que era elle 
composto de 3 praças, homens c.marellos e mal 
armados ; como si tres praças podassem prender 
um grupo de capa.nga.s bem armados e muni
ciados: d'onde 'a manifesta injustiça da uccu
sação. 

O SR. BARÃO DE ANADIA :-Não fez injustiça 
a ninguem; V. Ex. ó qu 1 está fazendo agora,. 
e grave; poqu:3 quer explicar os factos, attri;.· 
buindo o intnito de uma accusação, quando não 
foi esse o pensamento do nobre senador. 

O SR. EsPINDOLA :-Eu jã li as propr·ias pa
lavras do nobre senador attinentes a taes factos 
bem como as ultimas phrases do articulista de 
Orgão; no entretanto, repetirei. 

Eis- as palav~as do nobre seilador : « O que 
admira, Sr. presidente, é que este facto se ti
vesse dado proximo àe um logar onde ha um 
destacamento, sem que tivesse intervindo ne
nhuma autoridade policial, nem as praças do 
mesmo destacamento.» 

Eis as do O ;·be : « Q:1e gonrno desmorali
sado! que autoridades pusila.nimes h· 

E demais S. Ex.., o nobre senador, tirou dos 
factos ailegados, a conclusão com que fechou o 
seu discurso; de que todos elles provinham do 
descalabro em que vai a. administração da pro-

vincia; co:no, pois, não, accusou e não fez in
ju3tiça a niÍlguem ~ 

O SR. BARÃ6 DE ANADIA:-V. Ex.. está res
pon:lendo ao Org 7o ; peço a palavra. 

O SR. EsPINDOLA:- Attl'ibuiu tolos elles á. 
imp1•evidencb. ou incuri.a do vice-presidente da 
província, como si e 's::t a utorldade pudesse pre
venil-os. 

Ao nobre senador, como filho da província, 
e conhecendo de perto esse dlstincto magis
trado, cumpria fazer-lhe a justiça, de que é m::J
rece.tor por suas louvaveis intenções, e não 
tratai-o tão mal e com tanta. acrimonia. 

O SR. BARÃo DE ANADIA: -Mas é partidario 
exaltado. 

O Sa. EsPINDOLA:-0 nobre senador foi à.inda 
injusto para com esse vice-presidente, atacan
do-o descommunalmente pelo fact:.> de dar..:se 
por snspeito, sendo-lhe submeLtida á sancção 
uma reaolução provincial. 

E' verdade que não devera ter elle u~ado 
deste meio, conforme ao :J.Ue se acha esta
tuído no acto addiciona.l 'que, no s3ntido da 
opinião geralmente aceita, não se presta, . no 
caso vertente, senão a. uma e unica interpreta .. 
ção:- sanccionar ou negar a sancção. Mas o 
facto explica-se .naturalmente por excesso de 
zelo e escl'upulo de magistrado, que se havia 
averbado de suspeito em um processo instaurado 
contra o. cidalão, a favor de quem a assembléa 
provincial havia .expedido es<>a resolução, man
dando pagar-lhe vencimentos, de qu3 . estivera 
privado, C)IDO empregado ao thesoJ.ro provincial, 
durante o seu impedimenb: d'onde se vê, que 
não actuaram em seu espirito motivos incon
fessa.veis ou reprovados. 

E cumpre :1.ccrescentar que essa falta foi 
sanada pela assembléa provincial com a publi-
cação da citada resolução. _ : 

0 SR. BARÃO DE ANADIA:-Mostrou alie 
ignorancia. 

O SR. EsPINDOLA.:-Por ter dado semelhante 
intet•prat:lção ao acto addicional1 

Não reputo isso prova ex.huberante de ig-no
ra.ncia em um magistt•ado conhecedor da lei ; 
porque ma.l tem algumas vezes ta.mbem inter
pretado o acto a.ddicional, a constituição 
assembléas provinciaes, o propdo parlamento, 
os governos e o conselho do esta.lo, notando-se 
até que e"-tes sobre a interpretação de alguns 
dos artigos do acto ad:licional tem expedido 
avizos e dado pareceres diametralmente op
postos. 

- ::D SR. BARÃO n:c ANADIA.:-Conclue que o vice
_president1 podia fazer tudo quanto quizesse 1 ! 

O SR. EsPIND3LA:- São verdades estas que 
não podem ser contestadas. 

O Dr. Euthiquio Carlos ele Carvalho Gama, 
senhores, é um cidadão intelligente, criteriosó 
e honesto, e magistrado, ~ cuja integridade 
a parte sã do proprio partido conservado1• faz 
justiça. 

Falla. bem alto o seguinte facto : 
Sendo, na a.ss~mbléa provincial, censurado 

pela opposição conservadora, desta. destaQou-se 
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uru dos seus- rnais proeminentes chefes,-o 
Sr. Epaminonda'3-,para declarar positiva e ter
minantemente que_ S. Ex.,· como magistrado, 
não podia com justiça ser censurado. 

Não ha, senhores, àbsolutamente fallando, 
falta de segurança individual na provincia das 
Alagôas~ a qual, _á parte alguns casos acciden
taes e irremediaveis, goza de perfeita paz e 
tranquillidade. ·' . 

O Sa.:THEOPHILO Dos SANTO.>:-Apoiado. 
O Sa. BARÃo DE ANADIA :-Nunca o crime 

levantou o collo ao ponto em que chegou nesta 
situação. 

(H a outros apartes . ) 
O SR. EsPINDOLA :-Não é e:!:acto; os crimes 

que alli se têm dado, não podem ser le-tados em 
conta da situação. 

A estatistica criminal. inserh nG: relatorio 
do digno e illustrado ex-presidente daquella 
provinda, o nosso collega Dr. Joaquim Tata" 
res, prova que o numero de crimes tem alli 
diminuido," apez:.tr da exiguidade dos meios 
de repressão e carencia de educação po-

-pular. · 

Eis como elle se exprime : 
« S?gurànça .indi,iduaJ, e de propriedade.

Não é tãólisongeira, quanto fôra para dese
jar, dando causa. aos ft·equentes attenta:los a 
falta_de educação que refrea as pt:tixões, e de 
forç·n. publica sufficiente para a prevenção e re
pressão dos delictos. 

Comtudo a estatística criminal apresenta 
uma cifra ·inferior â do relatorio com que foi 
aberta a fa sessão desta. assembléa no anno 
passado. 
_ Eis os crimes commettidos de· Abril daquelle 
anno a Abril corrente, segundo consta da se
cretaria ·de policia : 

Homicidio ..•.••• :-. .•••..•...• 
Tentativa. de homicidio •...•.... · 
Ferimentos e offensas physicaa •. 
Roubo .. • •..•.•.•..... • ...•••• 
Fugas de presos .•.••••..•..•••• 
Estupro... • . • . . • • • . . • . • . • • ,; •. 
Ameaça •••..•••.••.••..••.•••• 
Furtos ••.•.•.•..•..• , .•..•..•• 

29 
16 
46 
8 

19 
i 
2 

28 

149 

291 praças de um corpo de policia, que se acha 
incompleto, faltando-lhe 45 praças; p01:que a. 
assembléa ·provincial· na carencia -de recursos 
pecuniarios não marcara no orçamento respe
ctivo a necess:.~ria quota, e de 50 praças de uma 
companhia :fixa de linha;· .porquanto os volmi
tarios que a essa. se achavam addidos e que com 
os aggregados elevavam essa cifra. a 257·praÇas, 
por ordem do governo geral foram remettidos 
para esta côrte. · 

Incontestavelmente està força é insufficiente 
até para a guarnição da cidade ... 

O SR. JoAQUIM TAVAREs:- Apoiado. 
O SR. EsPINDOLA. :-... e aquella para guar

dar cadeias, condúzir presos e policiar um 
terri~orio povoado por 400.000 habitantes: e eis, 
pois, a razão por que os destacamentos são pe.:. 
quenos em varios pontos da provincia. 

Em r,~ferencia ao preenchimento do ~orpo 
policial e á falta de quota no orçámento res• 
pectivo, diz ainda em seu i'elatorio o ex-presi.:. 
dente: 

« Foram est1s âs razões que tiveram os cious 
illustres administràdores que me precederam 
para não usarem daquella · autorisação legisla~. 
tiva, apezar da exigencia do serviço publico. 

Um delles, o Exm .. Sr. vice-presideíit~ Dr. 
Euthiquio Carlos de Carvalho Gama, ~hegou 
até a propor ao ministerio da guerrá a compra 
de a~gumas armas das que jã não estão àui-ü~o 
no exercito, no intuito de obter o arínàme~to 
preciso com alguma economia para a. pro-
vincia. · 

O Exm. ministro da guarra declarou, por 
aviso de i8 de Julho do anno proximo :findo, 
que cederia 200 carabinas completas mediante 
a iridemnização de 20$ cada uma. 

Sendo excessivo. o preço bxado9 comparati
vamente com o custo dessas carabinas quando 

·novas, e attendeudo-se a que não estão ellas 
em muito bom estado, devido ao tempo que 
têm de uso, nadas~ resolveu a respeito. . . 

ConveriQ. habilitar a presidencia com ~s 
meios legaes· para promover, quando o per
mittirem as eil'cumstancias da provincia. , 
acquisição daquelle armamento, e assim ter 
logar o engajamento das 45 praças. ». . .. 

. Dei as necessarias p:r'lvidencias para a ca
ptura de criminoSos e perseguição de nialfei-. 
tores que infestavam• os termos de Traipú, Porto 
Calvo e S. José da Lage, sendo forçado~ pela 
àeficiencia da . força policial, a mandar para 
Traipu e Porto Calvo destacamento de força de 
linha.» 

O que pÓde · f~z6r um administrador de pro
vl.ncia em favQr da garantia individual mais do 
q~e secfaz na prov~ncia. das Alagôas, havendo 
alli a força que existe actualmente 1 

De maneira que, não tendo a provmc1.a dL· 
nheii'o pa.ra comprar esse armamento, o corpo 
de policia continua em parte desarmado e des
falcado . 

E pois senhores, em taes emergencias ac
cusar-s~ ~ma administração por factos cri-m!
nosos que se dão e que não podem ,ser prevenl-
dos à uma palpitante injus~iça; . · . • 

Aqui mesmo, na. cõr\e; _quantos crtmes se 
têm dado, que _a policia não tem podido pré-
venir ~ · 

o. SaA ANDRADE FIGUEIRA. :- Crear boas' àu· 
toridades. 

(H a outros apa1~tes.) , . 
'O SR• EsPINDOLA : -- Sr·. presidente,. a força 

~,:: publica qrie existe na província. compõe-se de 
v. rv.-3 . ' 

Não lemos de quando em vez :nosjornaes que 
os denominados napoeiras ferem e matam a 
sal)gue- frio -nas pl"oprias ruas ~a cidade; dan
do navalhadas, indi viduos innocentes e iner
mes~ t.,. 

o sa. AaAuJo GóEs : - Não ha pàndade ; 
aqui a popúlação é muito condensada; 

ô Sa. EsPINDOLA : - E$ses crimes são de nli.· . 
tureza tal, que, mencionados ou lidos no estraíi•. 
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geirÕ; fazem crer que o nosso paiz é uma terra 
de barbaros. No entretanto, o governo ou a.· po• 
lieià, tem. empregado todos· os m~ios ·a. seu al
cance~ e aind~ não· pôde no· t~do evitar a sua r e-

. producção. . - . . 

.se mostrava prop~:mao a desobedecer a ordem, 
porquanto si assim. acontecesse, elle, vendo que 
não polia. dispor de força. süffi.ciente pa1•a c-on
ter uma populaça desenfreiada, não poria· du
vida em fazer mais. concessões, achou, porém, 
o espírito publico s.atisíeitissimo. " ' O Sa .. Ta.EoPHIÍ.o DOS SANTos : -- E' preciso 

acabar ·eoiJi as paixões .humanás para. se extin
guirem os delictos. 

o Sa. EsPINDOLA:-0 nobre senador, procu
rando ainda accusa.r a mencionada administra-. 
ção de descalabro, referiu-se a. um aconteci

.·menta que se deu na cidade do Passo de Ca· 
ma.ragibe, por occasião dos festejos de S. João. 
-Eis o facto éomo se passou : 
-0 delegado de poEcia. prohibira que s~ sol-

tassem buscapés em algumas ruas, como a do 
com.mercio, com o fim de prevenir sinistros. 
Na execução desta ordem deu-se um con:flicto 
entre algumas pessoas do povo e a fo1•ça pu
blica, donde resultaram alguns ferimentos le
ves. A autoridade policial mandou immediata
mente fazer corpo de delicto, e l_ll'endeu os cri
minosos; mas o fo supplente do juiz -municipal 
mandou pôl-os em liberdade, declarando em seu 
despacho tel-o feito por terem sido elles presos 
por autoridade incompetente ! · 

O delegado-de policia, porém, para sua defesa, 
pediu certidão deste despacho, e o juiz por seu 

- lado, para se defender e criminal' aquella au
torid~de, :·pesquizou provas, convidando a de
porem negociantes, muitos dos quaes se recu · 

. saram formalmente : o negocio tornou-se po-
litico. · 

Passarei a ler um communicado, escripto da
quella lQc.alidade e inserto nas· columnas do 
Liberal de 4 de Julho, sob a epigraphe
Ao go'Oerno iwpej·iaZ, o qual explica perfeita
mente esse fãcto e occurréncia.s que a elle se-
guiram-se. Eil-o: - · 

« Julgamos da. maior conveniencia inteirar 
o· publico, e p1·incipa.lmente ao c governo im
perial, dos acontecimentos dos dias 23 e 24 do 
mez findo, nesta. cidade do Passo de Camaragibe, 
não pela importancia. dos ditos acoritecimento.o, 
mas para que se fique sabendo qual a politica. 
do senador Jacintho de Mendonça e de seus 
amigos nesta próvlncia. 

E' costume, entre nós, nos dias festivos de 
S. João e S. Pedro soltarem-s9 buscapés a torto 
e. a direiio, originando-se de semelhante proce-_ 
.der factos lámentaveis, como ainda o anno pas-
sado aconteceu. · 

Para prevénir mal maior, o digno delegado 
do termo, o major Tiburcio Marinho Falcão, 
mandou com muita antecedencia affixar editaes 
designando-o local parao brinquedo de buscapés. 

A medida foi: bem acolhida pelas familia.s e 
pelo corpo eommercial, visto como ficaram fóra 
dos Jogares designados as casas de negocio, em 
·muitas das quaes havia polvora e materias in-
1lamma.veis. · . 

No dia. .23, das 7 horas da noite ·em diante, 
começou o briri.queio, que durou até tarde ·da 
noite. Aindl:\ no correr do brinquedo manifes
tavam todos o :.acerto da. medida, tanto que ·o 
delegado, com o bom senso que o cara.cterisa, 
~~ocurl!'ndo: sondar os animos, a ver si o povo 

Pelas 9 horas d.a · noite soltaram da casa de 
Augusto Pacheco alguns buscapés; é como fosse· 
no centro do c,omo:lercio,cpara alli se dirigiu o 
delegado, que por bo~U~ maneiras fez ver.ao Sr. 
Augusto Pacheco, que sentia que e!le, sendo 
seu amigo e sab3ndo das ordens, fosse o primei~ · 
ro a deso bedecel-ãs. · 

O Sr. Augusto Pacheco disse que,-tendo re
·ceio de estar no meio do fogo, pedira licença 
ao subdelegàdo pal"a soltar alguns buscapés da 
porta. de sua casa, mas si isto et•a transgredir 
as ordens do referido delegado, elle não conti
nuaria : e assim o fez.-

A's 10, foi o dslegado avisado de que algumas 
pessoas de cacete procuravam vir soltar busca
pés não só·no centro do commercio, mas na 
porta de sua casa. - .. 

Isto não se compl.etou, porque o subdelegado, 
tenente. Clementino, que se ãchava no logar 
onde havia. mais gente, pôde conter o grupo~ 
que realmente vinha disposto a tudo. . . 

Com uma. praça que tinha comsigo não podia 
manter a ordem .e dispersar o grupo que càmi
nhava em attitude ameaçadora, a pretexto da 
prisão de Augusto Pacheco (causa qu9 não 
aconteceu), e então teve de apitar, e assim re
uniu as praças dispersas pela cidade . 

Reunidas ellas ao subdelegado, houve neces
sidade do emprego da força, porqlJ.e ao grito de 
-·haja:páu -foi ferido o sat•gento Barros. 
Nestas ~mérgenciaa foi necessario mais ener .. 
gia, sendo que a prudencia não abandonou~nem 
ás autorid.ades, nem ás praças, sendo prova 
disto o t·esult:ldo do confticto, pois a. causa po- -
deria.~ter sido muitl) eeior. 

Foram· feridos d.ous paizanos, Joaquim de 
Lima e Pedro do Rego, e tres praças.· Os fe~ 
rimentos foram leves, não privando os feridos. 
de andar pelas rua!l, e do corpo de delicto feito · 
logo depois. ficoa provado não serem os feri-
mentos graves. 

Isto é a verdade. 
o·peior foi que o ~spirito do mal, o odio po

litico aproveitando-se do estado de exiilta.mento 
dos folgazões, em eonsequencia dos diverti
mentos da noite, a.ehou ensejo para aggravar 
a situação e d'ahi tirar partido,:: collocando o 
negocio no t~rren() purameilte politico, e que 
política ! · · · . --

Foi o q~e aconteeeu .. 
Felizmente a cousa não· foi adiante, porque 

as autoridades e ont~os diversos cidadãos inter
vieram, e gtaças á prudencia acalmaram-se os 
espíritos, não conseguindo desta vez _...os mal 
intencionados os se1115 desejos. 

Fors.m recolhidos á ·prisão, para posterior-
. mente se- proceder nos termos.-da"lei, EnéP-s de 
Lima, José Pequeno, Mano~l da. Pahão e 
Pedro Rego, que foi logo s~lto por ter-se 
verificado que nenll.uma. parte tom~ra no tu. 
multo.· . · = .. 
·.·-Tudo isto (que nto foi muito) . ficaria ;;aqui, 
si o ge~o do ~ai,. ·ai ~paixão partidari&:n~ 
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explorasse o terreno para -~ar ensaiichas aos 
setis instinctos~ · 

Foi logo convidado o Sr-. Dr. Jacinthó Paes 
Moreira. dé Mendonça, i o supplente em exer

- cicio d9 juiz munidpal, para vir salvar .a si-
tuação. . · 

Convidado pelo tenente Marinho ~andeira, 
que pintou a co-usa. com as côres as mais 
negras, não se fez esperar o Dr. Jacintho 
Paes Moreira de Mendonça e logo no ·dia 24 

__ (eU~ reside a tras l~guas de distancia da cidade) 
aqu1 s.e apresentou. - · · 

Aqui chegando, foi seu primeiro cuidado 
proceder . a corpo de delicto nos feridos, a :re
querimento de Luiz Nicomedes e Genuino, não 
obstante lhe ter sid.o observado que, logo de
pois·do tumulto e poi• ordem do delegado se 
havia procedido tal diligencia .. 

Tivemos, pois, dous autos de corpo de de
licto em menos de 24 horas e, como era. de es
perar, em cousa alguma um diff-~riu do outro. 

Depois interrogou aos recolhidos, . a requeri
mento, pondo-os em liber.lade, por terem sido 
presos por autoridade incompetente, conforme 

-rlisse em o seu despacho o referido Dr. Jacintho 
Moreira. . 

Quanto póde o odio politico ! 
O Dr. Jacintho Moreira, bem longe de man-

ter o prestigio e a força._ moral da au~oridade, 
, não trepidou em _(intencionalmente ou de boá 

fé) compromette-r os s~us creditas de graduado 
,-em direito-; entregando-se de corpo e alma ao 
Sr. Marinho Bandeira, que; inspirando-se uni-
camente nos seus. odios e na sua ignorancia, 

_ lhe aconselhava os maiores disparates·. 
O seu primeiro· cuidado, em aqui chegando, 

era _entender-se com o delegado; da quem se diz 
.amigo, e depois de informado e bem informado 
· dos acontecimentos proceder conforme fosse de 

direjto ; assiin, porém, não fez, e antes deixou
se guiar pelo Sr. Marinho Bandeira, conser
vador capaz de todas as coragens e homem 
rancoroiio. 

No pé em que estavam as cous9,s, com o apoio 
do juiz municipal, poderia ter-s9 realizado o 
boato que correu de que no dia 24 se pretendia 

· e3pancar a. policia., assim como na noite de 23 
~e pretendeu arrombar a cadeia e .. soltar os 
pr3sos. 

· O Dr. Jacintho MÕreira, pois; foi o maior dos 
turbulentos,- porque encre~ou-se de mãos atadas 
áOs seus correligionarios. dando logar a que 

· eHes, á sua sombra, commettessem os. maiores 
desatinos. · ~ 

No dia 27,. tendo vindo o referido doutor a 
esta'Cidade dar audiencia, scientificado de que 
o.delegádo requerera. por certidão ·o seu despa-

.. cho, ficou seriamente desapontado e então tran
cou-se em casa. com· o Sr. Marinho Bandeira 
(que havia sido. nomeado promot_or interino a 
t9·de Junho) e com Manoel Lourenço, e co
meçou a pesquizar provas contra o delegado e 
sübdelegado, convidando a deporem negoc~n
tes, muitos· dos qu~es se- .recusaram formal-: 
mente. . . 
_:.:.E" o que con~ta, porque não se sabe ainda-ao_ 
certo o que tra.nêa.dos ftzera.m até tarde da. 
nonte•·'. 

Aconselhado pelo Sr. Marinho Bandeira e 
desejoso para dar arrhas e dêdicação aos· 
seus parent-es -~ correljgion.arios, porque até 
bem pouco tempo ainda àe dizia -liberal, facil 
é imaginar o que fizerâm. -

O Dr, Jacintho Moreira de Mendonça -~ tio 
do Dr. Julio de Mendonçà, que tiltimament<3 
foi removido :para Obidos, e :ficou possesso com 
a noticia de tal remoção, tendo por diversas ve
ze! se manifestado, sem· a menor reserva, con
tra tal medida tomada pelo governo. 

Em as suas expiosões disse por diversas 
yezes que o Dr. Jnlio de Mendonça haveria de 
voltar para Camaragibe, custasse o que cus· 
tasse; que era questão de honra, questão de 
familia. · · 

Si o governo imperial, sem distincção de 
côr politica~ fechar 03 olhos aos negocias po:.. 
liticos desta. provincia e fôr atraz dos desejos 
do senador Jacintho, voltaremos aos tempos do 
ouvidor Mattos Moreira de Mendonça, tempos 
esst>s que fazem saudades ao senador Jacintho ; 
quando elle se lembra que nã<tpóde ter na pro
vincia, e sobretudo em Porto Calvo e Ca.mara
gibe, todos os elementos, como já os teve, para 
jogar a seu talante, quei' perde-r a. cabeça;dahi o 
que tem feito pelo facto da remoção do Dr.Julio 
de Mendonça para Obilos.l> 
. Sr. p-residente, o meu fim, usando da palavra, 

foi d~monstrar ao pa.iz. que, si o nobre senador 
como particular é. um cavalheiro distincto, 
como politico . é muita vez assaz injusto e exa
gerado. 

P;recia quo S. Ex. pela sua. idade e posição 
de chsfe de pa~tido e senador deveria antes apre
ciar os factos como exactamente sa deram, e não 
fazer accusações -infundadas, e acrimoniosas, 
principalmente a filhos de sua · provineia, que 
são muito conhecidos de S. Ex., e que S. Ex., 
em consciencia, sabe perfeitamente gue não as 
merecem, como o actual vice-pres1dente em 
exercício, pela sua intelligencia e caracter ho
nesto e justiceiro. 

Tenho concluido ; a: julgo ter assim cum-
pri -!o um dever. ' 

O SR. BARÃO . nÉ ANADIA:- Peço a. palavra 
para responder. _ 

O SR. PRESIDENTE : - Hoje não posso dar a. 
palavra ao nobredeputa.do. Si V. Ex~ quize-r 
póde inscrever-se para amanhã. 

o SR. BAalo nE ANADIA:- Então desde já. 
peço a ·v. Ex. que me inscreva para a sessão 
de amanhã. 

Vem à mesa, é lido, apoiado e à discussão 
adiada. po:r ter pedido a. palavra o Sr. Barão de 
Anadh, o seguint_e: 

Requerimento 

(l.. Requeiro que pelos eana~s · competentes 
saiba-se si já foram prastadas as informações 
·pedidas. pelo · Sr. ·· senador Paes ; de Mendonça 
em _sesaão d~ 3 do- corrente. · 

·sala. das sessões·,·6 de AgôstO deli883.-Dr. 
Espittr.lóltMt . ~ , . 
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PRÜdEIR~ PARTE DA ORDEM DO DIA 

·Procede-se á -votaçãÓ das . matarias encer
rad:~s. 

·São approvadós_ os seguintes p1·ojectos (emen
das do senado) : 

N.. 3Q, de 1883, credito supplementar de 
192:722$676 ao ministerio da guerra, }.Jara pa
gamento de dividas de exercicios findos ; 

N. 29, de 1883, idem idem de 133:_546$6~3 
ao ministerio da justiça para ser apphcado as 
rubricas- Juntas commerciaes- e outras, do 
exercício de !881-1832; 

N. 36, de 1883, idem idem de 9:635;)182 ~o 
ministerio da ·marinha, para pagamento de dl
vidas do exercicios findos de 1870 a 1881 ; 

N. 37, de 1883, idem idem de 538:8~0$287 
ao ~inisteriQ da marinha, para as rubrlcas
Arsens.es e obras-do exet•cicio de 1881-1882 ; 
. N. 38, de 18S3, idem idem de 321:736$749 

ao niinisterió da marinha, para as r·ubricas dos 
§§ 25, 28 e ?9 do orçam:?nto da marinha, nos 
exercícios de 1881-1882. 

Continúa. a discussão do art. 2° G seguintes 
da reforma judiciaria ~ 

O Sr. Andrade Figueira de
pois de o.bter permissão para fallar seu ta;do em 
viata do seu estado de saude, começa d1zendo 
que, si é verdade que a proposta encerra o 
programma das idéas liberaes, conforme ad
vertiu o Sr. ministro da justiça em seu ultimo 
discurso, a resistencia dos conservadores não 
só é natural como legitima; está assaz justi
ficada. 

Não. se póde trazer ao debate das.camaras 
um::t proposta em nome das idéas liberaes sem 
que o partido a quem incumbe representar os 
interesses e o programma das ideas conserva
doras lhe opponha a mai&.t~~ resistencia. 

Infelizmente, porém, a opinião jamais v&rà 
nessas resistencias, conforme pretendeu fazer 
inculcar o nobre ministro da justiça, uma oppo
sição e3:trema a todo e qualquer melhoramento 
n* administração da justiça, assim como a opi.
nig;o jamais se resolverá considerar esta pro
posta como uma expressão do programma li-
beral. . 

Basta attendgr a que ella entrega a investi
dUra da magistratura ao _arbi trio do governo 
sem noviciado, sem tirocínio, sem concurso ; 
bast~ dizer que ella arguiu por inconstitucional 
os, ,juizes x;nunicipaes creadõs pela lei de 3 de 
Dezembro de 1841, e, entretanto, cr~a. os su p
plent'?s, a quem dá as mesmas a~tribuições que 
da·~a aos juizes municipaes; basta dizer qu0 
não ha a · menor· disposiçã0=: para a repressão 
dos abusos do jJoder-judicia.rio e: garantia dos 
direitos individuaes,que tanto deviam merecer 
ao partido liberal. 
, O nobre ministro daju,stiça disse, porém, que 
o. art. 2° da proposta que estabelece a remoção 
o, a promoção por. antiguidade:: absoluta, con
stituia por si só uma reforma; ·S. E.x.. disse 
e. a qommissão accrescentou que este modo 
do ~ceetso e promo~lo por antiguidade. con
ttitttia à ittdependencili do poder judiotarió 

assim como a separação de funcções judi
ciarias e administrativas. 

Nenhuma destas 1lroposi.ções é exacta. Quanto 
á primeira proposição basta ler a constituição 
para mostrai" que elLt não é verdadeira. A con
stituição diz-«0 poder judiciario será indepen
dente. » No art. i78 § 12 a constituição 
accrescenta· que a iniependencia do po~er ju
diciario será mantida não sendo permlttldo que 
·as causâs sejam a.vocada.s sustadas nem os 
proce<:sos findos possam revi':'er. . . _ 

Ainda no ti.nal do mesmo art1go a constltUlçao 
accrescenta que não haverá commissões para 
julgar causas crimes ou civis, as quaes · serão 
julgadas sómentc pelos juizes cspeciaes que a· 
mesma constituiçã:1 creou. 

Estes magistrados, porém, que predicados 
devem ter para 9. ue satisfaçam. o desideratum 
da constituição ? Esta não conservou senão a 
perpetuidade, não fa~lou. nem no a~cesso. ne~ 
na promoção por antlgu1dade. Ass1m po1s, s1 
este accesso por antiguidade fosse a condição 
imprescindível da independ,encia da magistra
tura, a constituição que foi tão cautelosa não 
deixaria de declarar que o accesso e a pro
moção na magistratura seriam po.r antiguiÇlade 
como declarou qua.nto á composição do supremo 
tl'ibunal de justiça. Por consequencia ahi esta 
1)01' um lado a definição do que sej~ a indepen
dencja dada pela constitui<;ão. Pot• outro l~do 
ahi está a constituição dizendo assaz que a lU· 

dependencia não podia consistir no accesso 
por antiguidade absoluta. · 

E', portanto, uma questão que deve ficar para 
o dominio da legislação ordinarial que deve set• 
apreciada a luz das conveniencias pu9licas e 
não á luz, dos priucipios constitucionaes. 

Convém estabelecer o principio da antigui
daie absoluta? Eis a questão. 

Não ha duvida que fazendo ao poder judi
ciario a concessão du. perpetuidade, já se lhe 
faz uma concessão immensa. porque da.t• a um 
individuo o direito de, em'1uanto vivo for, 
administt·a.r -justit;a já. é um poder formidavel, 
que a civilização moderna. amestrada pelas li
ções de doloros:1 experiencia não tr~m hesitado 
em conc~der aos membros da ordem judiciaria. 
Si :i. este poder, porém, se quizer accrescentar 
a promoção pelo mesmo principio de an~igui
dade, é praciso que se seja extremamente 
rigoroso nas provas que se exigirem daquelles 
que tiverem de ser investidos de semelhante 
faculdade. 

O erro, diz o orador, é partilha humana; e 
tanto mais facilmente o erro é partilha do es-' 
pirito humano, quanto elle póde ser facilmente 
commettid~ por aquelles a quem o projectoabre 
o maior arbítrio na escolha dos DL'I.gistrados, 
por aquelle poder: ao qual é natural! com<? a 
todos os poderes humanos, a t.endenc1a para o ' 
abuso; a tendencia para dilatar a esphera da 
sua acção. Si, portanto, se trata de reconhecer 
os meios pelos quaes o· magistrado investiao de 
poder perpetuo para a~ministrar a. ju1tic;!', 
póde ter accesso, deve ter promoção ; a questao 
capital não é da conve~iencia da cl~sse_, ~as 
sim do processo· a segurr para a pr1m~1ra m-

. vestidura. Sem que se garanta pl~namente não 
só o acêrto da e1colha• a exclado a. . todo· o- erró 
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na. escolha, mas ainda sem que se obtenha a 
maior probabilidàde humana de que o magis
trado que foi objecto de preferencia na escolha-; 
offerece todas as garantias, não só pelo seu 
passado, mas com relação ao seu futuro, não 
será. possivel · conceder .a promoção pol" antigui
dade absoluta ;. sel"á esta ·um perigo, em vez 
de ser uma garantia para os di!eitos do ci-
dadão. · 

Satisfaz, porventura, o projecto a este desi
deratum ? Não precisa o orado!." estender-se 
em considel"ações suas ; basta-lhe. invocar a 
autoridade insuspeita de um illustre juriscon
sulto · que teve assento nesta camara, e que 
partidario como é do concurso, sendo enca.rre-. 
gado pelo governo de fazer parte de uma com
missão para elaborat• um projecto de reforma 
judicia:ria, disse no seu relato:rio, de accórdo 
com o nobre deputado pelo ·Ceará, o seguin
te (lê) : · 

portunidade de sua. discussão. Ha aqui· duae 
questões a consid:,rar,_ a questão _ da magistra
tura. futura que o proJecto crea e a questão da 
magistratura exist: nte e investida do direito 
de administrar â justiça perpetuamente. 

· Ora, o projecto não faz a menor distincção 
entre uma classe. e outra. Quanto ao futuro, a 
nova magistratura creada pelo projecto nem ao 
menos oúerece as mesmas garantias que o:lfe
r.ece a magistratura actual. Ella vai ser esco
lhida pelo puro a.rbitrio do governo, entre 
classes que não têm tirocínio algum da ma
gistratura, que não têm noviciado algum; vai 
ser escolhi.Jo pelo pul'O arbitrio do govel"no 
entl"e os praticantes de advocacia, sem clientes 
entre os praticantes de advocacia administra~ 
tiva que tanto tem florescido infelizmente neste 
paiz ; sera este o viveiro fecundo de onde sahi
rão os magistrados perpetuas. 

Suppon.lo, porém, o melhor acerto na escolha. 
do governo, o oradol" dirá, com o proprio pro
jecto, que não é po<>sivel conseguir, porque a 
escolha será feita exclusivamente entl"e os 
advogados officiaes, promotores e curadores, e 
entre os praticantes de escriptorio de advo
cacia. _ 

. « Pretendendo-se pela reforma estabelecer o 
principio da antiguidade absoluta, como regu
lador das remoções e dos accessos em todos os 
gráus da magistratura, a nomeação arbitraria 
seria um verdadeiro desastre ; peioraria o es
tado aetual visivelmente, porque continuaria a 
ser nomeado o juiz incapaz, ainda que o fosse 

. por excepção, e não seria mais possível obst1r 
a promoção aos lagares supel"iores, ao passo 
:que hoje é essa promoção evitada (posto que 
muitas vezes sem motivo justificado), pelo di
reito de escolha que o governo exer•.!e em vir
tude de disposição legal. » 

Mais adiante (lê) : 
« O accesso effectuado por virtude da lei, e 

não mais por escolha do govel"no, offereceria 
inconvenientes-sem as rigorosas prov~:~.s de 
capacidade moral e intellectual exigidas pelo 
projecto. _ 

<.{ Resguardada, poróm, a investidura do 
cargo, pela idoneidade e acerto da primeira no
meação, a remoção ou promoção por antigui
dade é, sem contestação, a mais segura garantia 
da independencia ha ~nto tempo apregoada e 
nunca concedida nos magistrados .. ~ 

Ora, nada mais possitivo para a condemna
ção do projecto pelo que respeita á escolha sem 
preceder o concurso; o qual a commissão extra
parlamentar consider~ condição sine qtta non 
para a promoção por antiguidade absoluta. 

· O nobre ministro da justiça, porém, quando 
respondeu ao oradol", disse . que si a opposição 
c~nservadora. não aceita Ta o concurso, não podia 
considérar como um desas·~re a proposta do 
governo,que igualmente não co~agra o concur
so. Mas, para o orador qu~>: ~ :nãõ tem a mesma 
confi~nça no concurso como tem o Sr. conse
lheiro Olega:rio e o nobre deputado pelo ·Ceará, 
ainda é maior o desastre e duplicado. Pa.ra o 
orador, o concurso é uma questão secundaria ; 
mas, o' orador exige como condição sine qua non 
para a primeira investittura um noviciado. 
Esta prova. é para. o orador mais forte do que 
8. prova de conCUl"BO. . . . -

Esta.quest~o. é muit9- seria.. e tem emin~~te 
e&l"a.cter ·polittco e grande 1nteres~e pohttco 
de ·actualidade; e o art. 2°- do proJecto Mmo 
toda 01 outros migoS; estA accu~do a inop•. 

O orador não póde dizer com relação á classe 
de advogados á qual teve.a honl"a de pertencer, 
senão que é classe tão respeitavel como as mais 
respeit:lVeis do Estado ; é classe que preste. 
grandes serviços :i administração da justiça; 
mas, é classe que tem seus habitos, suas tra
dições, sua educação ; e estes ha.bitos, estas 
tl"adições; e tlsta educação não são as mais pro· 
prias para procurar magistrados. 

O nobre ministro da justiça respondeu a esta 
objecção, primeiro que na Inglaterra os ma.gis· 
trados eram recrutados entre a classe dos 
advogados; e segundo que s.te aqui a 19i tem 
considet·ado os promotores como candidatos a.o 
cargo de magistrado p~rpetuo, e que, si desta 
classe não tem sahido maior numero de juizes 
do que da classe dos juizes municipaes, é 
pol"que o numero de promotores é muito menor 
do IJ.Ue os dos juizes municipaes, 

Infelizmente, na opinião do orador, do 
colhe nenhuma destas ponderações elo nobre 
ministro. Não colhe o exemplo da ,justiça 
ingleza porque é preciso attender-se ás con· 
dições especialíssimas daquel\e pa.iz que por 
nenhum outro paiz do mundo póde ser tomado 
pol" typo, nem nas suas instituições constitu
cionaes, nem nas suas outras instituições funda
mentaes. Basta attender a que a justiça ingleza 
é ambulato:ria ; reside na capital, e em certas 
quadras do anno sahe a distribuir justiça pelos 
condados; basta attender a que aquella jus
tiça é efficazmente auxiliada pelo jury que alli 
se reune não somente no civel como no crime; 
basta attender q_ue · oà juizes de Inglaterra. não 
são tirados da. Classe dos advogados foraneos, 
praticas, causídicos, para servir-se da expressão 
do velho Lobão, da classe ~aquelles que manu· 
seam causas no fóro, são tirados· dos advo_gados 
d~ banca, daquelles que, como diz aquelle velho 
:praxista, dão consultas ~de direitO, exercem .. a 
funcçíiO de applicar o direito ·ao fac.t'o. E• 
de• classe· que a. -Ingla,~~ra t!.D! ~~Q os 
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seus juizc<', aos. quaes paga generosament-e, 
concedo1:do as mawres honras. _ 

. . -~las, o que h a de commum entre a organ:saçã) 
- da -n:agistratura- ingleza e a organisação da 

nossa magistNtura, entre as leis de um e outro 
paiz, ontr:e o nosso diL·eito e o ·direito inglez, 
entre a nossa lei e a 'lei ingleza eminentemente 
pratica, e ·firmada antes no direito consuetu :i
na!io do que pela tyrannia dos principio> que 
formam a nos;a. hgislação ? 

O nobre ministro da justiça disse que a lei 
tinha autorizado a escolha dos -magistradcs na 
classe dos promotores, e respondendo á objecção 
com que o orac!o;:o prevenira. a. consideração de 
S. Ex., nffirmou que, si poucos. magistrados 
têm sido escolhidos, é is;;o devi:lo i exigui-lade 
do numero daquelles entre os qu~es a escolha 
se dá. _ _ 

Ha equivoco de facto. Não é es:acto que os 
promotores estejam para com os juizes muniá
raes nessa .ft•aca relação que o nobr~ ministro 
suppõc. 

Ha m:~_is de 430 promotores, porque ha mais 
de 430 comarcas, e algumas têm . mais de um 
promotor ; os j:üzes municip1cs, não passam de 
quinhentos e tanto:;. Ma,, si S. Ex. fizer a pro-
po~ção entre a nomeação de uns e outt·os, ver:í. 
que o seu argumento não procede. A educação 
do promotor offet·ece elementos para formar o 
advogad0 e não o magistl"ado. (Ap ;iarlos .) 
O maior numero de bachare's formados que 
principiam a· sua carreira pelo cargo de pro
motor pablico,- uma vez completado o quatrien
nio, seguem a c:tr•·eira da advocacia (apoiados:) 
ao passo que o juiz m:micipal, quasi ·todos 
aquelles a quem o governo não falta com a 
justiça de uma. nom3ação prompta, continuam 
na carrc.ira da magisteaturn, pela infiuenci:t do> 
habitos e da educação que têm adquiri .io.(Apoia
dos.) _Ha na- camara illustres deputados que 
honram· o fôro como advoga,dos e começaram 
como promotores publi~;Os. Completado o qaa
triennio d~ram esaa. direcção á sul actividade; 
mas aquell•õs que são nom9ado> juizcJ m:mic~
pacs, por via de t•egra, seguem a carreira da 
magistratura de que o juizado m'.lnicipal ó no-
viciado forçado. · 
. O orador, portanto, não bm confiança no :tr
bitrio illimitado que o go•;_e:•n) se reserva, nem 
.nas classes unicas onde pretende faz3r a sua 
escnlha.: .·Não pó.le conceder a periH~tuidade n. 
magistrados assim escolhiios. 

A magistraturJ. actual, a quem este beneficio 
vai aproveita;, csti no ca.-;;o d~ recebei-o 1 

Já disse que a perpetui:lade é a maior ex
<:epção que se póde fazer na. ordem politica e 
judiciat·ia, em bem dos· direitos individuaes e 
recb administração da justiça; mas, si a este 
immenso favor se quiz-:r acrescentar a pro
moção por anti;uidade absohta, qual é o cor
rectivo que, fica contra os abusos, cont~a todas 
as rcsistencias, contra as r~presentaçõss des
mentidas na pratica 1 E' para temer e'>te acct•os
cirno de fav_ores, é p:tra cham:tr a attcnção 
sobre aqu~lles a quem se vai da.t• S3melh!lnles 
predicados. A noss1 magistratura, como e:s::ate, 
póde ser despojada d::> correctivo qne so dá pela 
omi~tsA'o de com:-trcas om entrancias, graduando. 
se :tá pt'orrio~1SU, Cl4 retno~A:o dt\rl.a. polo · go\•é tnó 

estáoelenio-se à mesma promoção por antigui
dade absoluta, sem um filtro qualqnor qu() de
pure os actos da vida- passada do magistrado 1 
Apromoç:to por antiguidade absoluta d3.ve· se1·_ 
concedida ao magistrado que f~r digno desse 
predicado, ao magistrado qu~. além de estudos 
jurídicos regulares, como não offel"ecem as 
nossJ.s faculdadél de direito, tenham um novi
-ciado, um tirocínio capaz do offere::or garan
tias ao magistr!l..:lo, que offereça na mais solidas 
ga::-antias, não sómente de saber--como de ca
pacidade moral. 

O orador faz :i. magistt•atura. actual a justiça 
de suppol-a possuindo esses predicados, ma~, 
obser1'a. quea magistratura actual não foi es
colhida com vistas de ter acce:so e de ser pro
movida pelo principio da untiguilade absoluta; " 
foi escolhLla no presupposto de que seria remo
vida o pNmovida na;; condições estabelecirlas 
pehlei vigente; sujeita. ao processo das remo
ções forçadas cl.o comarcas de uma para de outra 
entr:ücia, de que não teria promoção para os 
tribunaes superiores senão pelo processo actual, 
que dó. ao poder executivo. que escolhe o ma
gistrado, na fórma da constituiç:io, o direito de 
investigar o; s:us actos, conh'3cer o seu passado 
e as garantias que póde offerecer_ no futuro. 
A" magistratura actual, portanto, vai sel' uma 
sorpreza este systéma de promo~ões para a 
qual, em consequencia_d:l sua escolha, não está 
preparada. Não se pri>cure illudir os factos, 
não se engane a consciencia.: quem conhece a 
nossa magistratura ainda que lhe faça a devida 
justiça, sab1 que ha muitos juizes que não são 
capazes de _e::s:ercer, já não diz asfuncções de 
m:tgistrado, mas as de simplesjuiz municipal, -
e, pôrtanto, evidentemente inca.pazes de go
zarem da promoção por an.tiguid:<de aqsoluta. 
Como dar esse dil"eito c as vantagens corres
pondentes a uma clas~e que não foi esl)olhida, 
t·mdo-se em vista este novo principio~ 

O Sa. CANDIDO nE OLIVEIRA:- Ella já existe 
para os tribuna':ls superior~s. 

O Su. ANDlUDE FmuEmA pondet'J. qtle pt·.~
valece o principio da antiguidadG absoluta para . 
a promoção no supro mo tribunal de justiça; 
mas entre juizes_ que jà foram joeirados. 
(.4.poiaclos.) Mas ao nobre deputado que dá o 
aparte, diz o orador, não escapará que o Eu pre
mo tribunal de justiça não pódo ser tr.1zido á 
discus ;ão, pot·que é :l cupola do no,so odifici.o 
judicia~io, e a quem a constituição deu uma or
ganizaç'io especial, como espcchl é a sua 
missão. 

Mas, dizia o orador que o artigo que se dis
cute est:i patenteando a inopportunidade desta 
refo1·ma. Si porventu1·a o nobre ministro da 
justiça lograsse v:er convertido em lei o seu 
projecto, elle viria difficultar a ra:llização da 
magistt·atura, não só da actu:JJ, m:1s a da nova 
organização, .3ru consequencia desta e de outras 
disposições. Um <!os inconvenientes mais serias 
da proposta esti exactament-) e:n pretender.re
solvar int:lmpestivamonte, e por verdadeiros 
golpes, uma reforma que forçosamente deve 
aer ruais atuadurécida, e quo demanda tempo. 
~ão se 1•eforma magistratura, ~-óm um pro" 

jacto do dn\ bltó. E' t~Ôt1gMI.izàt\d) óá eAtudo~ 
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juridicos, c reorganizando a administràção do 
Estado, ó melhorando as _!;Ua.s finanças, para 
paga;:o bem aos magistrados. Mas o qtÜ faz a 
pt·oposta <lo governo? P1·ocuri resolver, e re
solve .de uma maneira. incompetente, "a m;liF> 
J?.éria. quastão, . a da. promoção dos magistrados 
por antiguidade, sem nanhum· d.3sses ant.ece· 

· 'dimtes que deviam forçosamente precedel-a:-
. O nobre ministro da justiça disse ainda: « A 

se,paração das fuucções administrativas c judi
ciarias :- sem isto não ha independenciã do po

. der judicíario. » E' uma outra proposição quo 
a· proposta de S. Ex. não resolve, nem podia 

' l'esolver. E' uma out;·a face da que~tão. da pro-
moç:to da magistratu;:oa, assim como de seus 

.accessos. 
Entre nós os magistrados não são exclusiva

mente merobro.3 do pod·Jr judiciario. Ainda não 
tivemos o cuidado d3 organizar a nJs.sa admi
nistr<lção : ella e-s:iste hoje como existia no nos 
emanciparmos de Po~tugal. Apenas temos as 
municipàlidales ·o.·ganizadas pela lei .de 1 de 
Outubro de !828, e o> presidentes de provincia ' • 
que substituíram os capitães generaes ; a nossa 
administraçih civil e >tá. tod·J. por org anizar. 

Ora, que:n ex•;rce as at.tl'ibuições da admi
nistração nas comarcas, nos termos e. nos m'.l
nicipios si não os magist1•ados? 

Porventar:~. se pr :tende tiràt• desses magis
trados as funcções de natureza administrativ;1., 
que hoje exerce1n 1 A quem ent.·egal-as? 
· O nobre ministro disse que, emquanto não se 

der- tal separaçã·J, o poder judiciario nã'l será 
independente. O orador contesta que esta con
fusão accidental attente contra a independen
cia. do podeL' judiciario, a qual, como disser,não 
consiste nos prédicamentos dados a seus mem

·bros, mas na. facuHade e1:.clus\ya de exercerem 
as attribuições que lhes cabem. 01·a, sobre este 
ponto de vista, nãl) ha nesLe lmperio poder mais 
independente do . que o judiciário : clle faz do 
branco preto, do quadrado redondo, governa 
soberanamente, ninguem lhe. tom • contas, e 

· muitas vezes contas lhe podiam ser tomadas. 
Os processos de responsabilidade contra os seus 
erros ficam impunes, porque ao proprio poder 
judiciario incumbe a fllculda.le de tornar eife
ctiva a responsabilidade de seus membros. 

O p0de1• judic!arió é tão indeiJendente o:.t 
mais do que qualquer outro. As attriiluições 

. administrativas que exe~co lhe são dclega:ins 
accessoriamente, emquanto não fór o:-g.lni
zada a. noss3. administração ; desd:3 que ella. 
fôr montada, taes attribuiçõ ~s lhe podem ser 
tiradas s<:~m inconveniente. 

A proposta dJ nobre ministro contém, por
ver.tur:l., proposii ão a semelhante respeito? Esta 
é a qúestão. 
· O que '"ale proclamar que a s;paração de 

funcções é· indispensavel ã ináepenaencia do .. 
poder judiciario, e não consagrar uma linha, · 
sequar, tendente a obter tal separação? 

Respondendo a U!ll -aparte do Sr , ~ninistro 
d<1 j•1stiça. , que contesta hav.:J r profet•ldo es ;a 
proposição, dir. o orador que eila, em these, · ~ 

... verdadeira e não a contesta ; o. que contesta c 
que a prop!3st!l. consagr.~ qual1uer regra pal'f.; 
torn:~.l~a um1 reaEd:1.de, assim como contes~ 
qu~ as circurnstandas do paiz, an_tzs de mon-

ta-la a s~a administração, possam permitlir se- , 
melllante separação. 

Ora , si não é possivei pensar ern .ta.l,.antes de 
se raorga.nizar a administração, como é~ pcmi
vel collo~ar o poder ftidiciario em condições de 
ter acce.ssos e promoçõ)s por · antiguidade abso-
luta sem inlerferencia do governo 1 . · 

Este problema. é complexo. Não basta l'esol
ver a ques~ da pt·omoção em vantagem ·dopo
der j u;iiciario ; é preciso ·attendet> t.s exigen
cias da administração. A'J orador não é possível 
faze t• cst1 concessão nas condiçõe> em que o 
governo a pede. . 

Agora., que tem exposto· os fundamentos do 
seu voto, vai considerar o artigo que se discute 
não sómente com relação ao seu a :sumpto,como 
com relação ao assumpto do art. fo, que com 
ellejoga.. . 

Um dos inconvenientes da proposta, inc('n
veniente grave, foi ter-se accumulaJo em cada 
um dos. artigos mass:i. enorme de disposições 
heteroganeas, que não guardam entre si a ne
cessa:-ia relação e connexão, e isto com o fim 
unicamente (o orador o diz pedindo licença ao 
nobre i o se c r ~ta rio) de cavillar o • regimento da. 
cama.ra, pa:ra abreviar as discussõe3 e niTo per
mittir, sob1•e cada. artigo, um exame tão detido 
como serb 'Para dJseja.r. 
_ A cons:lqÚencia deste systerna vicioso de orga
nizar propostas, a camara o sabe : o. art. io da. 
proposta, com as emendas qne lhe fóram addita
das pala commis,ão, sobre a forma. de paragra.
phos, contém não menos de 20 artigos. São 
assumptos imp_orta.ntissimos, e a discu.,são não 
pôde· versar anl lyticamente sobre cada. um 
delles, porque, começ:t.ndo a discussão pelo 
art. i o, era necessario consilerar o conjuncto 
do projecto, par.~ o que não houve tempo nem 
opportunidarle, graças ao en~erramento que so
breveiu. 

R~spoudendo a um aparte do Sr. Caudi:l.o de 
Oliveira, d~z o orador que, quando teve de en
trar neste debate, o f:z com acanhamento, por
que, para expor. as considerações ger.1es que 
sobre o projecto lhe occorriam, teve ató de pre
judicar a za parte da or.iein do dia, requerendo 
a continuação da f.a. 

Não teve opportunidade de considerar o pt·o
je:!tO como aliá.l merecia, porque ha ahi disposi
ções de que o proprio governo será o primeiro a 
admirat·-se, desde qu':l deltas tenha ·Jlleno co-
nhecimento. ~ 

·~ãz e:;ta obsorvação unicamente para DlOstra.r 
que não é prudente o syste~a de cavilar o regi
mento d:~. · cas~. , estabelecido em nome de uma 
experiencia parlamentar já ~dquirida ; e . o 
resultado de semelhante tentativa não póde ser 
senão fune~ta á. boa l :!gHação do paiz. 
(ApoiadJs.) 
- Nó art. 2o se estabelece o accesso dos ma.gis

tt<ados por antigu idade, de uma para. outra 
c'o·ma1•ca. · · 

Essa ma teria é connexa com a · promoção 
por antiguidada ab3oluta para as relações, e 
em uma bo:~. organização judicia.ria não podia. 
ser cons:der.l.:la senão conjuntamente. ' · 

Declar:l. . que o goremo só pGr eiig&no'}>odia. 
tel" consignado na. sua p:opoilta o accesso do11 
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uizos de direito pelas diíferentes ~ntl•ancias 
de comarcas. 

O governo Gstabaleca como these a prom,Jç§o 
dos magistrados por antignidade ab~oluta, e 
renuncia á. faeulda.de . da. remoção dos Illâgis
tradôs ; para q u~, portanto, a div~são dns oo
m::u•cas e entranc1a.s 1 

As enLrancias ·das comarcas foram creadas 
euctamente+ pa.ra limitar o arbitrio que tinh<. 
o governo na remoção doa mo..gistrados ; ma.a, 
acabando-se com esta faculdade, para 'l, ue con
aen'1lr essa. di visão, que não tem ma.1s razt!o 
de ser ? 

Dir-s e-;. que O para fazGr o magistrado ln·?.
lhorar de comarca ; mas as vantagen5 da a.dmi
nietração da justiça dever.J. ser estudadas á luz 
das conveniencías publicas, e não da convenien. 
eia das cla.aae$, porq na as gar.antias dadas aos 
membros do poJer judiciorio nã~ silo em bene
ficio individual clelles, mas dos inlereases q na 
elles representam ; e do?')i•, a~tendi:la a qu·>S· 
tão pelo lado das conveníenda.s inJ.iyidua.es dos 
magistrados, não se p6de dizar que o rn.e.gistra
do que se acha. h.oje em comarca. de fa. en-· 
trancia, muito a seu con~rmto, ganhe q_na.lquer 
co,Ha em. ser removido para. Olltra. dl3 2"' ou 3a. 
entra.n"ei~. 

Não vê, portanto, qnal ~razão do convenien
oia, a. não 8'.~r a de eonMrvil.r ainda algum arbi
trio ao governo pat·~ esta clo,sific:l<)lto de en
tr.a.ncias, o melh()rar assim a. amigos àeseonten
tes nas comarcas que: occu?a.m, porque quanto 
& garantias não ha nenhuma. 

O artigo dispõe que os jnize.P. de direito só po
derão ser remo ?Idos nos c""o• e pela fôrma eat•
belecida na loi ; mas entende que esta remoç!io 
não póde ser senão para comarea da mesmo en · 
tre.ncia. : é remoção requerida pelo ma.gis-
tra.do, et.c. · 

Assim, si ~ remoção das entranciaa só póde 
ter Jogar peln antiguidade doe magis Irados , esta 
clal'O que nenhum ma.giatrado de 3~ entrancia. 
póde requerer a sua remoção pal'o. uma comarca 
de 2•, porque oífenderia o direito do juiz m~is 
antigo. 

H>. por eonaequencia · contre.dicção entre o~ 
doug paragraphos. 

Não se pó.le manter o direito do magistra<Io, 
escolher a comarca que lhe convem, porque 
olferuie direitos adq airidos dos magistrados mais 
antigo• da entranci"' anterior. 

U= GJtra disposição do art. 1•, que não póde 
pa.s!!ar sem reparo, é aqueHa. qua se .refer~ ao~ 
actos da seeitação, vosa.e, CÃGl'eicio a antigui
dade dos j 11izés de direito, e ae que de ruais ~a 
contêm no art. ia§ 8°, que manda se1· ~eclara ... 
~ló awlso o joiz de direi~o que deixar a sua 
comarca sew. licença, ou terminada ella não en
tm.r em exereicio. 

Deixando para uma out1•a discussão m~:ds miu .. 
d~ o que respeita. á. &ceitaÇ"iio, posse, exercicio e 
a:J~iguidade do juiz, porque ha do provar <[Ue 

nem todo.s a-;~. di!oiposiçOes reb.~lvas ao11 .JúizeB de 
direito podem ser applicadas aos desemll~rgado
r eB, vai consideral' a applic.ação que se Íti.Z do 
§ S• do Ml. 1• aos desemb~>rgadores. 

Acredita 'lue o governo J:ão rnedí11 o alcance 
do sen acto, senão rac11~ría. 

Doc.Ia.rar a vul~ um magislra~a, é fa.:zer uma 
excel><;ào ao principio da pérpotuid&de . rio ma
gis~rado, pvl"que é p.riya.r esse magistrada ÜOI!Ii 

se11s ordenados, de sua an~íguida.de , dAs suas 
funcçOes dB admlnistrar justiça, e ate do direito 
que tinha garantido por lei a um Jogar 9.ue o 
gov., rno era obrigado a dar-lhe. 

Segundo o estado da nos•a legislação, o juiz de 
direito avulsO deixa. de ser magistt·ado~ só con. .. 
Berva. as honras ; ma,;J do cargo não cons(3rYu. 
senão uma.. sombra. 

llsta legislação é nlha do regimen d. lei de 
tij50, que. tendo melhorado as condições d.. ma
~istratura, e o paiz sabe quanto melhorou, pre .. 
cis•va salvar o easo do juiz da direito r~mo
vido, no.,·;;~.wente nomeado ou promovidot não 
aceitar o laga.r. não fazer dedo.raç.ão n o prazo 
que se lhe marc:w:a., . rej ~litsr o cargo, depois 
de .declarar que o a.cel ta•{a., ate., etc. Compl·e
bendia isto, p1rque •ra uma legi.,Jaçiio bem tra
vada, par;:. salvar o juiz do a. rbitrio do governo. 
Mas, hoje, cGm os p t·incipios da. nova orga
nização~ não ó possível :fic.n.r um mag-iatrs.do 
avulso naa condições em que a legislação actual 
o mantGm. 

A lei de 1850 foi objecto de viva• criticas por 
parto_do pu•tido liberal e o orador t em o di
reito de pedir ao S'OVot•no, que se apregôa como 
paladino das idóas Liberacs, que releia os d.is
cursos d·Lqu·JUes qu~ o preced::~ram, para conh.s
cer ao menos quanto Jegenerauo anda. Esta 
disposiçlo da. lei de 1850, a respeito de juizes 
avulsos, foi vehem6ntemente combatida, e exa
c~amente sob o pretexto de que importava um 
att>ntado a perpetuida,ie dos magistrados. 

~\taeoo..-ae com v e hem~ncia êssa. I oi ; entrg.... 
tanto, qne temperamentos davaella para que o 
juiz fosse julgado avulso 1 Dava-ll1e o prazo de 
um mt>z da.. sua remoção, ou no·ra nomea~ão para 
Jeclarot• siaceitavn ou não. No fim de um mez, 
si clle nada dec!.rava, dwam-lh~ seh m ezee 
ainda com meio ordenado. Si elle declarava que 
nio aceitava a eom·_u•ca, tlnha. os 11eis mB7i68 de 
meio ordenado e aind3o maia o tem~c qlls o go
verno quizesse. Si elle aceitava logo a comarca, 
nad •\ perdia dos seus ordenados, t inha -os inte
gralmente no novo loga.r, mesmo os vencidos 
antos de toma•· poillle. De maneira que o magia
Irado oó ó declarado avulao, ou quando nílo di!, 
re' tlOs\Jl alg-uma dentro de um m oz, ou qu~ndo, 
pass&dos seis meze9, nio tom& r posse da. comarca, 
ou quando não tem motivo da saude ou oatr&. 
qualquer ordem a alle:;ar para proro:J"'çilo do 
pra..o. Mas o que r.., ã proposta.~ A proposta é 
craeL 

O magistrado pede uma licença, ent ra. no 
gozo della ; si no momento de terminal-a , ou 
nilo tendo tempo do pedir n sua prorogação, ou 
tendo foi to o pedido, não cheg9u este ao aa11 
d!lStino por 'l ualq ner motivo, o magistrado e 
declarado '"'ulso, sem direito a vencimentos 
nem a antigui.da:de, nem a. outro I oga r. 

Agora. ~ppliqae-se esta douLrina. aos desem
bargadores e ver--se-i a. qu~ ficam reduzidos os 
tribuna.•JS. de za. instanciÇ~, . quan1o o simple"' 
excesso de um&. licença, o sim1'lea abandono d<t 
tribunal <i sufficien te para fazer declarar a valso 
o desemba!gador de uma relação. Não ó poB
sivel qil.e o artigo yingue. 
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Supplle que só por equivoco elle foi conaer
va.do na propoeta. E' questão muito séria, vai 
a1•wa•· o go;erno da ~>rbitrio 'muito poderoso. 
Si o governo se quiter desfazer d ·J um juiz 
de di reito, não tem ma.i• Jo quo recus:~.r a pro
r ogação de licença . Si quizer deeí&•er-se do 
um desembarg•dor, é mandal-o processar plir 
ter abandonado ~ aua relação. Entretanto, como 
disoe o nobre deputado polo Pará, nllo é a•
sumpto que a l egisl:ção do pai< niio tcnba 
prevenido. Pelo eonttario, o magi~trado qua 
deiu de apresentar-se na sua eomarea. ou na 
sua _relação, commette um crime, pelo qual é 
puntvel. 

Tem os 1eus jllizea n~turaos para n.precia.
.rem os motivos que o levaram a. este excesza. 
A legislação peno! actuol não foi tão cruel como 
a proposta uo governo, porque dá este meio de 
defesa, para provar que o magi• trado excedeu 
o tempo da licença por motivo de força maior. 

Além disso n p ena e a de auspeneiio, emquanto 
que o projecto impõe a pena -:ie pet•da de logar. 
Por i&o o ocador dizia h a po~co q u~ o proj",cto 
ent•oga a magistratura ao arb)trio do governo, 
tanto na primeira investidura, como durant.e o 
e"S.crc::icio. Nem pareça. que o irriBorio aceesso 
por inte•·esse wo,lifica um nouco esse arbitrio, 
porque as en tm.nc.ias não tãm mais razão de 
set· ; oi vingar o projecto, o quo dca. é o arbí
trio do governo. 

A propoota· do governo mandava que aos ma
giatradoo ue i. e z. entrancia,qo.e aerviasem nos 
províncias de Goyaz, Mato Grosso o Amazonoo, 
ao contassem m.alllum terço de antiguidade. A 
comminào pro ['<5o que eote artigo aej• elimi
nado, passando-o para o que lrata do• or.leu
dos dos magistrados ; mos allel\lu-o profunda
mente. O oraior nlo daria predicamen~o de 
IIJIIiguid'lde a m~gistrados quo do eondemn..
do• a. não àprender nada, a. nlo ter escola, e 
pot·tanto a nAo ter a illustraçlto .i.,ceall!>ria 
para eomporem o> tribunaeo superiores do paiz. 

Foi sompre contrario á idé• de predico.men\o 
aoa magiatradoa do aertlo, que nilo podem oft'o
reeer as mo<mas garanlba de illuotraçlo qu.o 
oft'erecam os magistradoa q no funecionam om 
toros importante&. Port•nto acompanb~ a com
miosC.o no repudio deata di•po,içlo do proj o c to 
do governo. c acai~ a ra.zãa q_ue ou~ dá ; maa 
nüo concorda com a idêa dn eommiuão do 
conceder m•,lhoramento de vantagens aos des
embargadores <1&11 relllÇõeB daquellas tres pro
viocia.s, nlo eoncedondo ell!las vantagens aos 
juize• de direito . Si ha difficuld·:Je em com
por essas relaçilcs. moior diftlcnlda 1e deve ha
ve r para as nomcaç~es de juízes de di1·eite ; 
e a. e xperieD.cia tem com clfeito demon.~trado 
que as comarcas eat>lo alli qu&ai •em~re vago.a. 
A commissão propõe melhoromento de venci
m~oto,o que o orador tombemnio approu.,por
que em geral nio appr~va. aug-mento de nnci· 
m9nto• p~ra ninguem,e muito menos para jui
zes de dheito que trabalham menos do que cu
troa. A commiesão nio quer qo.e elle• tenham 
predicamento por antiguidade, porque acha 
qus não I em pratica~ mas por e&t~ meam& razão 
não se deve dar augmento de vencimentos a 
quem trabalba menos. 

v. ·Iv.-4 

O orodor nem O<leita a idéa da commisailo, 
nem s. idáa do projecto do coverno, porque en
tende qne o zoTorno póde reaolyer a queatão; ai 
o quizer, sem necosoidade de noTa lei, oem na
cea•idade de reforma alguma ; é n!o nomear 
para qualquer comarca. aenlo os juizea de di
re ito que tenham set-victo Ires anoos em alguma 
comarca da.quellas t res provincial! ; e do meamo 
modo não nomear pa ra as rela~s aenl!o de•em
bsrgadores que tenham servido Ires annos em 
\lualquer da..• relaçõM daquellu provinci ... : 
tsto é, a primeira nomeação de jaiz de direito 
ou deaemb~rgador seria feita plll'll aquellae pro
vinci••· Não ba nada mais simples do que is to. 
O projecto da commiesão prova unieam•n te a 
fra.q ueza do g::.verno e 11. nímia ~oudescendencia. 
em nomear juizor do direit.o e desembargadores 
e em removei-os. -

Resta ao orador, coruid'll'ar a emenda que a 
commia~ão, ineompetent.~men.te , pt'GCUrotiJDtro
duzí r no projeci.O do gonrno, emenda que foi 
pouco foliz. 

A emenda da commiaeão propõo qu~ &• causas 
ch·ei• sejam julgadt.s nas relaçh s, pelo me!IDlO 
modo por que aiio julgadas a.a causas erimes o 
o nli&tamento eleitoral, isto ê, não m•i• por 
1urmas Je tres juíze$. como até aqui, ou de 
cin.co. como era a té á lei de 1871, porúm sim 
por todcs o• membros tlo tribunal. 

Não póde concordar com aem~lhante medida 
e acredita. que a commissão 118rá a primeira a 
reconhecer a. sua inoonveniencia, nlo diri de
pot.. de ouvir. as rozõe• do orador, maa, depoi• de 
at\endar á opini«o dos magistrado• provecto•, 
com quem se po!aam troc~r idóa.a a tal roa
peito. 

As eauoas cíveis, a& de alistamento elei toral, 
e as revi~ que o governo qaer que paaeem a 
aer jnlgadas pel:> relação reTisora, em pleno 
tribunal, slfo caull&9 simple• ; baato attsnder á 
nature>!l. do objeeto e no direito applicavel. 

Nilo póde desenvolver sate aaaumpto. Dirá 
summnri~ment~ a sua opinião. 

O a lieta.mento é uma garanti~ que ae dá ao 
cidadão de cujo direito polilico . , trata, o re
pousa oobro ü.ctos eomprovndoa por poucoa e 
aimfles documontoe. 

E facil, portanto, ao tribunal decidirsem lei 
o pt·oceaso : a discussão ve"a 10bra P'JDto deter
mtnado, di<icuto·&e e resolve-se. 

Oe processos crimes estlio 110 mesmo no o&so; 
refereiD-6c a q 11est~•• de fac to, o tão simples, 
qoe a. lei ent{lndcu que del"i&m ser deferidC11 ao 
jury. 

Ha uma infinidade do factos que escapam i 
sanc~ão penal, e aqu~lles que e~tâo "ineluidos na 
penalidade dependem de provas, tendo o t rib11• 
n.l l meios de conhecei-as de p•ompto. 

Demois, n as caUSAs ctimeo, o tribun.al limi
ta-ae a conhecer da nullidade por via de appel
laQão, quando sito da. eompetencia do,jury. 

R.oferem-oe a formalidades do processo, cujo 
conhecimento é aummario; c de faeto Oi juizes 
julgam apoiand<Hie no relatorio do jui• relator 
e j ulgam bem. . · 

Qo:>nto finalmente, á5 reviat_U, o J.>rojecto 
vem propor quo sej•m jul~tdas l'elo tnbu.nal e 
não maia por turmas de .i wua . 
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O nosso direito est1bel ·cia o julgam.~nto por 
turma de cinco, sendo depois pela lei de 11'571 
reluzido o numero, passando a ser j;J.lga-io po:
turma da tres. E' uma das granJ~s faltas da 
lei de 18i1, que o orador cnmbateu em um dis:. 
curso que deve constar dus annaes. 

Para conhecer a inaonveniencia. d'essa medi
da bast& ponderar que uma revista, concedida 
p~lo 1>upre111o tribunal de justiça, em peso, é 
julgada.por uma turma de tres magistrados, os 
quaes muitas vez~s divergem entre si, desem
pahnde o presi.iente do tribunal, q~e julga ás 
cegas. (Apoiados.) • 

O orador applaude a proposta do governo 
nesta parte, e votará por ella, si o governo não 
fizer questão de confiança. Aceitando a me
dida c:o governo não póde aceitar a da com
missão. 

O nobre relator vai dizer : a razão é a mes
ma- Não ha t·\1. As causa&; civeis, por via de 
regra, não podem ser bem julgadas >;enão por 
aquelles que tiverem bem examinado o feito. 
(A.poiados ) 

As causas cíveis entnndem com questões de 
facto e questões de d•reito, muito embar.'lçala.s 
e muito embaraçosas. Jurisconsultos muito 
notaveis, que têm encanecido na ap~;>licação da 
sciencia do direito, hesitam muit 1S vezes não 
só sobre qu<>stões de facto. como a respeito do 
direito applicavel. Nós que fomos advogados, 
diz o orador, e vós que sois magistrados, t ·
mos e:tperimentad_o esses embaraços. As ques
tões de facto complicam-se muitas vezes com 
circumstancias sobre que só o P:tame detilo 
dos autos pó ;e dar logar a opinião firme e se
gura, e as qu~stões ;e direito são muitas vezes 
insoluveis. Não quer entrnr no vasto campo da 
profissão pal".l determ'nar exemplos. Quantas 
.questões ha em que os proprios autores estã·J 
em diverg?ncia, e que a propria lei reeolve d<.l 
modo contrario. 

O Sa. RATISBo:s.A.:-Divergencia atóde escola 
jurídica. 

O SR. ANDRADE FIGUEmA consillerando na 
importancia das questÕ''S quer de facto quer dl3 
direito, enten.le que não se d ·ve entregar a 
decisão dellas a juizes que não leram os autos. 
(Apoiados .) · 

O nobre relator, para corrigir e~;se incon
venient~, pretende pr.rmittir q11e o magistrado, 
não se julgando b ·~m eslarecido, tenha o direito 
de pedir adiamento para nova sessão. 

Dar esse direito seria eternisar os jula-a
mentos, (npoiados,) porque o iesemba.rgador 
que por escrupuloso, não se julgando bem infor
mado, usará de tal recurso, e, si cad:\ um dos 
membros do tribunal quizer usar des~e direito, 
o. julgam~nto se prolongará indefinidamente: 
4 um inconvenient·,· que vem entorpecer, si não 
paralysar, a administração da justiça em 2• in
stan~ia. Poderá objectar o nobre rel'l.tor: si não 
aceitaes este direito para as caus•s cíveis, como 
aceitaes para a revista ~ Dirá o orador que ha 
differença nos julgamentos. 

As revistas concediJ,s pelo suprt>mo tribunal 
de justiça collocam as questões em terreno intei
ramente diverso daquelle em que ficaram na 
1& instancia. 

O supremo tribunal só póde conc"dC!r revista 
em dous ca8os-quando se dá nullidade do pro
ce>so por infracção de formalidade subi:lt.tncial, 
quando ha nullidade de sentença, poor infracção 
da thes~ da lei. . 

ura, diz o orador, si a revista t()Í concediia 
:e accôrdo com a lei, está claro que o conhe
cimento d~lla é mais ~i mpl"s _do que a qu1stão 
quo se a.gltou em i" 1nstanc1a. fusumc-se em 
saber si ha ou não a nullid»de que o supremo 
tt·ibun:ol de justiça accllsou, si a lei cuja 
these elle julgou violada é ou não applicavel á 
especie. · 

Eis aqui a mi-são do tribunal revisO':l. a qual 
c'lmo vê a caruar·3., é. simples, é mais ~<olJre 
questões de direito do que sobre qu • ~;tõos de 
facto, qu-i jà estão ap11radas; e quanto as ques
tões de facto, que se possam dar, os fa.ctos e~
tão já estab ·lecidos no processo, não ca1·ecem 
mais. de diligencie. al.;um1, nelll. il lribunal 
póde ordenai-a. Assim, não esta "·sse tribunal 
no mesmo caso da reb~ão, que profere a 1• 
decisão, a qual póle ainda completar as provas. 

Esta diff~r.~nça indica bem que a, propo;;ta do 
governo póde passar, mas nã) a emenda da 
commissào. · 

O ot·ador, porém, que não gosta. unicamente 
de tiestruir, mas tambem de su!_igerir o que 
julga melhor, ainJ;t tratando-se de uma pro
posta dett·stavel, qual é a que se discu~e, vai 
lembt•ar a com missão e ao gov ·rno um alvi
tre: é qu · em vez das turmas de tres, restabe
l·ç;,:n-se as d:~ cinco, que provaralll. muito bem, 
contra as quaes não havia motivos de recla
mação. 

Desde que a nossa organização judiéiaria na 
1• instancia é singular, CC'nvem d.ar-lhe na 2• 
instancia a garantia da coliectividade, o que 
não acontece com a turma de tr •s, porque a 
opinião destes se divide m11itas vr:~;es, e quem 
j1tlga desemp'ltando é o presiclent~, e o fa7. ás 
cegas, sem ler os autos, encostando ·S'l a um 
dos Totos dosjuizes revisores. Isto niio aconte
cera com as tu,.mas tle cinco, porque rctras ve· 
zes apparecc~rá uma questão com dnco factos; 
é muito mais d ffi.cil; e depois, sã() cinco intel· 
ligencias que e:uminam. 

O oradot• tinha muiio que di;~er, m\\q acha-se 
assá.s fatigad' ; e, como ha de voltar 1\ esta 
proposta, terá muitas occasiões de manifeatar
lle sobre eeus numero,os defeitos. 

Pot• ora, tem concluido. (Jl uit1> bem ! mui-
tobem!) · 

O Sr. Candido de Oliveira 
ouviu com a costumada a.ttenção o nob1•e re
pres ntante do 11° districto da lJrovincia do 
Rio de J11.neiro~ S. Ex., como sentpre, r8velou 
cs seus altol'l conhecimentos neste assumpto ; 
enl!·etanto, ainda uma vez o ~~a·loT o diz-nem 
S. E::s:. atacou a propost~, :::.oUl póde ter con
vencilo a quem sériamente retlectir sobre a 
b~ilh:JDt'l, mas sophist! ~a argUII:Ientação que 
desenvolveu. · 

O nohre deputado quer a indtJpendencia do 
magistrado, que,· a garantia consti tilcional para 
a administração da justiça, consider:tnlo esta 
garantia concreti!<ada . na perpetuidade; quer 
a inteira isenção do magistrado em relação ao 
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governo.; quer que o arbitriQ da investi.lura seja I Outr'ora le.vantou-se m: cama1·a e fóra della. 
c~rceado, que _haja litnit~s, que a S. Ex .. ainda soleume prot~sto contra o ministro liberal qu9 
nao aprouve dtzer quaes ;possam ser, po1s não decretou a. apusentação fo1·ç·1da ; o orador, po
adopta o do concurso, 'i ue é o limite cogitado rém, rende hom9nagem ao en·irg: co estadista. 
por seus collegas; mas ao mr>smo tempo que que, diante d~ j r1stificados clamore•, const:lguiu 
pretende mant:Jr em toda a plõmitude essa in- pôr um par ·.deiro a gra.nd·.!S e!>canlal0s. 
dependencia, ao mesmo tempo que pretl;lnle' A proposta do governo, amplianáó o alto 
tor~~r co~plet l.~ ·mte es~r'_lnha_ ao manejo da pr~nci~io consignad? na vi~ente l ·gislação;·· 
poht1ca a mve<tldura do JUIZ, nao concorda em va1 ad1ante, determtna que o magistrado que 
que r~ja a antiguilade p:.tra promoçii~ nas 1'~- tive1· attingido á idade. de 70 &nnos póJe re
tr~~onctas, p~ra o accesso á. segunda .mstancta, quel' 'Jr a sua aposentação com todos os ~enci
e, talvez amla, para o supremo tr1bunal de mentos. 
justiça. · q nobre deputa.·lo a quem responde voltou 

O orado~ não compr~hen le este ponto da ar- á queatão da investidura, estranhando as val
gumentação do nobr' deputado. Ou S. Ex. deve valas abertas ao gove.rno por um circulo mais 
dei~ar tudo a discrição do governo, e então vasto em que a e->colha se póde fa;.er, e re
aceltar a propos1a na parts em que não e:xige c,:iando que os advogados .administrativos, os 
esse simulacro de concurso, que na pratica seria bach.•reis sem causa-<, escreventes de cartorioa 
inteiramente illusorio; ou querendo p8ias e ou advogados protegidos, vão constituir o vi
restricções na pritnPira investi .ura, muito veiro do qual hão de ser ti1ados os magia
maiores deve querer em relação aos accessoa trados. 
para os logares superiores. · S. Ex., fa~endo estas ponderaç0es, conc;i-

Q..te p rigo vê o nobre deputado na promo- dera apenas o lado mau ; mas é conveniente 
ção por antiguidad·' 1 De que inconveniente não es·1uecer que o governo repr<'senta, para 
extraordina.rio co..;-ita S. Ex. na applicação assim dizer, a summa da capacidade nacional; 
desta r'~gra á promoção nas entrancias e aos e nesse caso por que não proclamar que o go
acc,,saos para segunda i nstancia 1 ~erno e.11colhe.rá o melhor e ,.não terá tendencia 

Ha um facto, que cloquP. ntemente d~põe .em para abusar~ , · 
favo1· da these . agor 1. consignada na proposta : Si o gove1·no, q.ue representa o que ha de mais 
o pe~soal do mais o! evado tribunal do paiz, eleva lo na. intellq·enda nacional (contestação), 
aqoelle que decide os feitos ma;s importantes, e está. tão altamente coUocado j) :Jla influencia 
que tem por acção elevadíssima firmar o direito, const;mte e immediata que sobre elle e:xercem 
assent .r a<; bases Je uma jurisprud9ncia naci.o- a opinião publi a, a imprensa e o parlamento,. 
nal, r ecruta-se por antig·lidade. São os desem- o qual faz e desfaz os ministerios; si esta deve 
bargadores, escolhidos arbitrariamente pelo go- ser a g1•ande politica na sociedade actual, em 
verno, conforme o direito actus.l, com preterição que a eleição directa restit11iu- ao parlamento 
muitas vezes dos melhores, no sentit• daquelles todn a autonomia (interrupçilo), não póle o 
que entendem que o g .,verno sempre escolhe o orador 1·eceiar com o nobre del_)utado os Jes
peio ,· ; são os •lesembargadores, qu ' não tàm pot• mandos e abu~os erigidos por S. Ex. em regra 
si a garanth de escolha regular, que vão preen- commum e ge!·al. 
cher as vagas do supremo tribunal de justiça. Os abusos podem apparecer, têm apparecido; 
Enh·etanto esses indivíduos t~sf.lim promovidos mas os correctivos não são aquelles d-~ que co
á mftis alta magistratura. do paiz, alli não têm gita o nobre deputa lo. que, contradtctoria
mostrado, pela pratica. de julg;~ r, pela. applica- mente com os principios que enunciou, quer 
ção da lei. que haja perigos, que h;tja desastr"! de um lado o cerceamento da investHura e 
na applicação da r~gra da ant guidade cega d'outro lado o arbítrio do governo na promoção 
para a censtituiçao do mais gradua io dos nos- dos magistrados. 
so;; t1·ibuna.,.,s. .Não sa~e o que quer dizer essa faculdade 

O nobre deputldo, a quem reaponde, all~gou limitada em relaça:o á investi lura e ao mesmo 
que hajuiz ·s incapazes de continuarem a servir tempo alargada e mantid t quanto á promoç~o. 
na magistratura. Assim, ás commissõ~s como ao nobre ministro 

O ot•ador concorda com S. Ex., mas pondera pareceu mais consentanea. com as regras de 
que o remedio não consiste na abolição. da anti- boa organização judiciaria, a idéa cont>~gnada 
guidaje cega, na rejei~ão da. proposta do go- na propoata. 
vernQ·._; ~s remedio~ s~o outi"OS ; algun~ j~ ~stão Fazer dependente puramente do poder execu
compendt•d?s no d1re1to actual, outros lDlCl~dos tivô a investidura e, dad~ ella, determina1• o 
e desenv?lv1dos na · proposta., e de outr.os a~llda acces~o em virtude de uma fatalid··tde-é a regra 
deve cogllar a sabedona do corpo le!?'lslativo. melhor para garantir á magistratur~ a. ide-

A lei de 1871 permitte a anos-~ntação dos pendencia, não a ind pendencia cons ;stan~e na 
magistradas no caso de impo~sibilida ;c physica perpetuidade, q~e muit='lB vez~~ póde ser bur
ou m01·al ; ao governo compete empregar as Iada, mas nos meios que vão collocar o ma.gis- · 
diliO'e!lcias e m~lOS adequados para Verificar si trad.O SOb 3. immediata. protecção dos goTernOS, 
o m~gistrado não pó le costinuar a exercer as q;e o promove, o muda de um ponto para outt•o 
su:ts fu acções, e nesta hypothtJse retiral-o da e torna-se o juiz do progresso de sua, carreira-
carreira. A idéa apres~mtada é alt:imeute liberal, por-

Tal é o meio que ha para corrigir essas aber- que tira ao governo o arbítrio nesta parta e ao 
rações, de que · infelizmente occorrem tantos mesmo tempo deixa o)u~z completame0;te es· 
êx.emplos. . tranho a suggestOes ·dO mtereSBe propnot que 
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f~ze,;n muita.e vezes porigar a cau~ da jus-l Fie& aa.sim reapo.adida a objecçiro do nobre 
tiça. dep:~tado, ~ qual não procede, asairn como não 

O nobl"e deputado pelo 11o districto do Rio do procede a criti<l:l. que S. Ecx. fez sobre a ine:xe
Jnneiro, prose,!juindo nas suas c.rit !c:ÚJ e f<t.. quibilida.de Ua. medida. em V'iiita da lei d~ 1850. 
zendo o exam~ retrospeetiyo do o.rt. tu já vntMO, Nrsto ponto S. Ex. ·esqueeea de todo as regrns 
e sobre o qua.l.S. Ex. pronunciOu longo di<curoo, lo~i,btiv:.e. claudicou completamente . Suppo
não pOde comprehender de qu·' modo ~• mantêm nhamos, diz o or.dor, 4ue haja um j uiz de 
as grada~ões de entrancía5 n"' ia instancia. i :~o entrancia. que queira pa.asa:r para a 2a., onde 
S- Ex. disse qu~, em face do moea.nismo do ha· vaga.O provimento da vaga de 2• entrancia 
projecto, em v,.ta do plac.o da proposta, o uma compBte ao juiz mais antigo da entrancia :;.n
aberraçíio das uormaa seguidas a manutenção terior; tuas uw juiz da 3'- entrancia req ue~ c 
desse regiroen. ohtera S·~rvir esse logar. Di-3 (3 a vaga na 3a. e.n .. 

O nobl'a d•1puta.~o enzarou apenas por qma tran~ía_: esta.vage..vai s er presnchi~:l. pelo juiz 
fatn a questão, d~1x:ando. U.e fa.z:êl-o po:- o.utr:a. de du."~lto uuxs ant1go da. 2.a. on trancia. ; por con .. 
eminentemente importanto. As entrancias não s,que1tcia ~ vag~ de 2• ter a de sor pt•eenchida 
são unicamente arm>S do governo contra os por aqueDe juiz de direi to, q li e, portanto, mlo 
xna.u.sjuiz).Si nã·J fotam creadas unica.we!l.te para se_rá.. prejudicado., C.OUlO Sa Ex. ·suppoz, pelo 
o_ fitn de evitar que o juiz se tol•.ne instt•u.w.euto pe.:iido de rernoç.â;o do j 11iz de 3a. entra.:ncia.. Pa.~ 
de paixões •>de odio. As ~ntrancias têm o~tro rece ao orador que ieio á muito claro. 

· g~ando fim, que ~oi propositalm.ento: escl ueci<l,o o Sa. AliDRAl>E FJGUEIRA :-Niio ~poiado ; 
pelo nobre deputll.o. !' entrancl•. o ao quer dl- não e nada d•ro. 
zer eategor1a; quer d1ze1' g1•adação. A ent1·an· 
cia de fact<l impoL·ta. uma gradação. O Sn.. ÜA:NDIDO DE Or..tvE lRA enten.de qne o 

O· que ía.z 0 governo quan:lc trata de claa•i- nobre deput•do pelo Rio de Janeiro h• de es ta r 
ficar ulll& coma.rcs. 1 Aprecia. as condi\~Õ~s lo- inteiramente convencido em sua conscienci.a. 
co.e.s, de civilisa~ão, de desenvolvimento, do de que ••ta ó a verda;le. 
facilidade d·~ communicação, isto..;, a.s c.omar- }.-[as a promoçlio, ~ontinU.a o orador, não se 
cn.s são classificadas na. i"'~ 2" 0~ 3a. entra.n.cia, faz fJ.bhuent•J, como J.izla o nobre tt-&puta.do, 
COnforma0 ii6U dS:3enV"olvi!Dento 6 prox.imidad,~ da illo entrancia para a za, e da. 2iL ps.ra a 3:1., 
dos centros c.ivilise.d.os. Tanto -á este 0 pen-sa,·.. por•tUG, si provaieces.s43 es.ta t"egra.. . dar-se-hia. 
me11to predominante que 0 nobre de'.•ntado pelo otlenaa doa dirciLoo ad~uir idoa.. pelos jui•e• 
Ceara no seu projeeto tratou de regular a elas- a~Luaes. O oob1·e deput ,do sabe que, pela lei 
sificaçiio das comare&.;. do 1871, o jui• de direito, logo q_ue completa 

Os membros da.s cowmiasões, no empenbo de oe te annoo de exerci cio, tem o dire1to de passar 
eatudarem o a.ssumpto sob todas as fa.cae

1 
cst~o para a. 3-3. entraucia.. 

refi~ctindo sobre esse ponto epron.velmente n"' A proposta determinava que o accesso se 
3• dlllc oa;ão hão do ~presentiU" emendas, e•- fizeese de uma entrancia p ill'a outra, de modo 
tabelecendo regras para a claO!iifieag>o dos que cr,, preciso que as vagas de 3• entrancia 
termos. fos•em p:tenchidos pelos juizes da. 2•, e as 

O pensamento do governo e das eommissões, da z~~. p elos da t~ i mas. a com:m.issão, . de a.c-. 
mantendo as entrancias, <i justamant9 p>ra as- côrdo com o nobre ministro da jastiÇa, que 
sim dizer fatet' dell-a.s 0 meio de tiro.cinio, a. mo.<Jtr.i tt espirito eminentemente adiantado. ai
esCala gr.:tdual pat•a 0 exercicio, i e modo qne teroll o pens:unento do g overna, t~ndo em vis ta 
o juiz quando V~l para. um termo mais civili~a.- n ms.gistra.tll.~l actual e a lei de i 871, e por 
do,, em que as cau~a.s selam mais numerosas e uma. ern.auda determinou. qua as va$~3 q.ue aa. 
mais ag:itaJas, jã possu.s." a e>:periancia obtida ~e:em na~ entr~ncias se rão preenctriG!as pelos 
nos logare9 rem.Jtôs, onde rnu.itas vezes o m.~- ·l Ull:G::i llllllS ant.tgos. 
vimento é nullo, é por co.nEJequencia não de- O orador concor-da. inteiramente com o nobt•e 
manda grande. aptidões.- deputado pelo Ri~ de Janeiro-em que as ga

rantias de que se revestem os juizes, as condi-· 
O nobre deputado confaasou qu~ as coma.r- çõ~• do indep~nJen~ia. e de au tonomia. de que 

cas da • regiõ&S e xtremas do Impe, io são são dotados, não são pa t•a beneficio seu, pat·a 
muitao vezes abaudúnadas . Pois é encta- seu proveito individual, e sim. devem imme
mente para que ne!L.s se faça o tirocínio, para. di.ãtamente inte ressor ,;. sociedade, a.os jurisdic
que par e!la.a s~ comece a. pratie'a,qu e se mantem. cions.dos~ 
o syatema das enlraneiao. Quaes são, porem, os meios de s e obter a 

O ac.c~sso, porém, será um~ garantia p~ra recta applieação da justiça! Isto constitue 
que o.JUlZ que entra na carretra não Jlque fa.- outra seria de questões que não., vinculam á 
ta.lmente nos pontos isolados ou pouco civili- orgctniz•ção jucticiada , mas, sobr·etudo, á con· 
sados ; para que, si conseg uir com a expér i- eatenação das g arantias de que a socie
encia illustrar-se, e der provas do exacto cum- dade deve armar-se contc·a o• maus funccio
pdme n.to dos seus devereS 1 possa, em recom.. na rio!5. 
pensa destes e-sforço;; , a.s;JÍra.r o provin::.ento em O recu1•.so contra. o ma.u j uiz é a responsa
comarca.s doa centros ·ma.is -populosas, das bilidadc. O orador não vê outro recur&at exo.:.e
grundes. ca.ph•es. Port• nt?·. • manutenção das pto nos elementos de ponderação e de equilibrio 
entranct'l.s c podoro~? au~rlto para. o. plano y_u-e que es:tã.o cornpeodia:!os no codigo fund!.m ental 
o governo ~ve em. V.ISt2,, 1ato e, fa2er (;ODl q.ue.

1 
do Estado e que.· consti. t.uem a et:s"J. ncia d.o syste

poSllam. os Ju.izêa p"rcorrer ~radauva.mente di~ , ma. 'l'<lpreoenta.tivo. Mas,. pergun~ú o IIPbN do. 
'HriJOi, u.ladto• n& .wa carNUOa.• ~ putado' onde oallo uo projacto todo• t!II!M:'Il~ 
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mentos pora á e:ueta applicação daA regras duvida que aliás t;m tido soluções pa rciaes, 
penae;; contra. os juizes r1ue delinquem ~O ora.. pOl' varias d:,;: cisõe3 do goverao. E' preciso 
dor responde que to <las essas questões devem não co Qsiderar i•olad>mento es te texto, mas 
ántes ser dei::u.dus aos costumes, a.o progresso de a.ccôrdo eom a. lei vig-ente . O si.mples facto 
e desenvolvimento da. soci-edade. do que· serem de exceder o wagistra.1o uma licenr;a~ não 
objeoto de regr~s legislativas.· Regra; excel- importa ser dec!Mado avulso: é prec;so q_ue o 
lentes, rg,o.iona.es, a responsabilidade, eatão com.- 1 cxees:;o se dê de aceórdo eom a. lo i em Tigor . 
pendiadas em nossos codigos. I Esta não cogita da e•pecie de que trata. 

O codig" criminal, primor que tem resistido a pt•oposta; apenas declara que ~ jQiz de 
a 52 anuo• da applioaçã~ e bz ,honra "? p~iz, direito fica avulso quando, remo~ido para mitra 
emq_uanto que outro-s oochgos tem sotrndo mo- comarcn., não toma po13se del 1a. 1 Oll qua.ndo, 
dificações importantes, co;;íta de todas as nomeado chefe de policia, é darnittido pelo go
pen.as para todos os erros e infrac9õeB dos di- verno e não tem immediatamente comarca, 
versos empregados publicos:. E c~rto que rece.bendo, neste caso, se na ordenados. 
infelizmente entM nós a responsabilidade é No di.eito actud não existe providencia coa
palavra vã ; li eerto que infelizmente na appli- tra o facto de ·excesso de licen ça. O juiz do 
ca.çiio dos toxtoo Oém sempre a magistratura direito, nesta hypothese, p ela lei vigente, fica 
tem ~b~do c~ns~it~ÍI'•se z~la.dot>a permane_nte ap~nas sujeito ás pen!l.s do codigo ~rimin~l-:
do::; dn•e1t~ lDdlvtd.uaes ; o carta que m~.t1Los s1mples suspensão d~ emprego. Asstm, o JUlZ 
crimes de juizes tem ficado impunes, não oh- q t1e q uiza.see caprichasa.mante impedir que u ma 
stante recla.ma.çõea dae vietimas e da socied.adG; coro.ar~a fosse dechra.dil yaga, e sgQte.r.ia o p razo 
mas como oorr 'c tive para e aLes m•les entende da licença e toda~ as pro rogações e afinal aba~
o orador que não sé podem tomar providencias donaria.'o emprego, a. penas sujeito á. saspensão. 
além das da boa. composição do corpo j udicia- (Oontostaçoes.) O orador insiste que por e-. cesso 
rio e de seu com ploto isola.mento de influencia de Iiconça o empregado n.:1o tem como pena .a. 
que pos"" vir percurbar a serenidade publica.; perda do emprego. Não quer prolongar a dis
e ai esteg m~ios não são b::&stantes, felizmente cus:s.ão com p~eju.izo dús pontos d~ que a.inda se 
o systemarepresentativo fornece outros reme- tem de occnpor, e por h so deixa d~ mandar vir 
dios heroicos. o codigo 1 que não offerece duvid1 sobre o ponto 

·o poder moderador póde suspender o juiz ; de que se trata. 
é certo que v§o julgar o juiz suspenso Em abono da opinião que emitte, pódo citar 
outros magistradosi mas, diante do corpo de um. facto que se de11 na su~ pro,~incis.: um eu-ra
delicto que provocou a acção protectora do chefe dor geral de orphãos ab:1ndonou o seu logar ; foi 
do Estado, du.-id& o orador que haja um tribQnal prooessa.do e teve como pena a suspemiio. Do 
<[Ue seju f•eil em eonaeder a absolvição, quando que a proposta cogita é de evitar os abusos que 
a. 11rova e oca clamando pela a pplicação da 1 'i. hoje se dão impunemente. 

Si nii.o baota s. providencia da Constituição, Quanto ao receio que o n obre deputado mostra 
h• o direito, concedilo pelo acto addicioná.l às -de que a c ulpa caiba ao governo ou o excesso 
asaemblóa.s provinciaea, de suspenderem e de· se dê poi" motivo de força waior-B illuaorio. por
mittirem os magistrados que delinque:n. que os casos de forçamaior estão previstos na lei. 

Não se procure crea.r obiees á e.:s:ecução desse A provid·~ncia., pc)l'tnnto, em vez ne ser dam
prine ipio, como fez a. lei reacciona.ria. de 1840: nosa. a m.agist rn.tora, estabel ece nma. boa. norma 
mantenha-se esse direito contra os e :xeessos de na administração da justiÇ!J 9 como lhe diz em 
nm do o poderes, q ull os juizes se conterão na aparte o nobre deputado Sr. R .. tisbona. 
esphe~a do seus ~eve:es. . As . ponderações do orador qu~ o p•ecedell. 

Felizmc'!te, diZ o ?rador, par~ honra. da iJodiam to r sido produzidos quando se tratou do 
nossa. patria., a m.agtstratura., nao o~s~ante arL i(l. s. Ex.., e ntretauto, insistiu. no as
tantos elementos 'l.ue oobre e~la actuam stntSira- sumpto e 0 orador por deferencia 0 acompanha 
monte, nio prevanca. (Apo•!'dos e apa!"'l';!.) nesse terreno. 

Os erros podem ser dendos à om1ssao, á 
incuria, mas os grandes crimes de cm·rupção e O SR. AND~E FtG11l!:IUA : - O pa.ragrapho 
peculato são raJ.'isai':no.s e 3ncon.tra.m repulsl't e refere:se ao art1go í.\D.te rwr . GQ::to de re~e~er o.s 
reprovação de todOII. attençoes de V . Ex., ma.s quero ter o dU'etto .d• 

dispen•al-as quando não forem fnndadas. DIB• 
. O :>n. ANniUnl< FIGUEIRA:- São r~ros, mas cu ti 0 assumpto, porque vinb a pelo.· 
mfeh•mente os ha e não podem ser con- _ . 
testados_ O SI\, CANDIOO nE OLI~EIRA não ;ulga unper-
. · . tinente o desenvolvimen to que o n übre depu-
O Sn. CL'!nino nE 0Livl!lRA dlZ quõ~ o•Ador tado deu ao assumpto; está longe de dizer 

que o preeed~u oocupou-so do uma 1doa. d~ I' sso 
proposta j.1 votada. no art. f • e reprodnzida 

1 
• • • _ 

no 2•-o caso d e ser declarado avulso 0 juiz Continu~ obervando _que esta ,,~ sl?ondtda .a 
de i• e 2• insloln cia que tiver esgotadO prazos parte relatn•a á promoçao )'Or nnt1gu1d~de e as 
de licença. sem voltat" ao exerdcio•do cargo. j regras quanto à declaração de ayul~os. 
O nobre deputado ve nist? um grande. perigo ; O nobre deputad? ocenrou-s·' com o§ 3• ,_ al
p~.a. a. magiAtra.tura, cons1dera a .mei.tda um 

1

. t~rado pela c0mmtssão, e q_ue, no rn.ecanlSffi() 
a ttent>_do contra a sua perpetu,da~e ; mas da. pt•oposta ~mendada, deve fazer parte de 
S. Ex. collocon-se em fulso ponto de v11ta. outro a.rHgo, <tue não este, se ndo por con.~

.A pro110sta nada innova em relação ao di- i quancia n~ discn1siio do a.rt . 5• mais. propria a 
t!IÜ!l .~ul>.•JGU lr~W. do rei!Qh:er uma 1-au~ all&IJ•e. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 03/02/201515:30- Página 18 de 35 

30 Sessüo em 6 de Agosto de -1883 

Antes, poróm,-de fale r as s :as considerações, I Rcalmênte a proposta do gove~no, emendada 
o nobre dep:.t!a.lo não p :rdea mai~ uma oc-·1 peb. corn.uis5ão, é o que concilia melhor os 
casià·J .ie a.t.Lcar os tmb~lb..!$ d<J p:u·tido lillet·-~i. int3res:;es dos juize> de Goyaz e .Mato Grosso 
Consid3r:tndo uma monstruosidaw a proposta, 

1 
com as couveniencia5 da jnstiça. · 

pelo f.cto de compendiar em um só at•ttgo Mais .le um:l. vez s~ t Hn tent,ld-o conc-.:der aos 
grande nume~o de n1e lidas, qu~ tod.1s devia:~ juiz ~s des~as regLõ ·s o p~·.;dicamento da. anti
s;;r_discll~idas le per si, o, em logar d~ :onsti- tiguida.Je, e tem sidJ regeitad;\ a medida •. 
tu ir paragrapho. d !viam constituir outros t:m- A proposta do g,wel•no rcl:Jrdduú:.t a idáa.. que 
tos artigos, S. Ex.. lechrou que o g-overno e não vingou n 1 commissã '· Es.ta. dá Lllelhor or
a commissão tinh:1'n cavilado o t·egimento. danado nos juizes das rehçõ~s de Goyaz e 
. Não . .!.óe ao orador cssa·1nlavra, por.1ue é ju- Mato Gro '80. 
ridica, é pa1•bm:mtar. é muit) aceitavel: mas, O nobre d;)putado, porém, além de ni'b con
si c:tvilação llouv••, elb foi ~zn la1·ga ··s -a-Ja com- cordar com i:.to taxou a. co:umissão de contra
nl('tt da pelo pat•tido conservado:·. /;. Je: eleito· ditoá l, porque, a> passo 'lu e dava m:•lhor o;·
ral de i8i5, a refor,n:l judiciaria, a lei da d~nado a e'lses juizes, negava-o ac.s nome:1dos 
constituiçib militar, todas as bis do organiz:t· pela pri;neit·a vez. 
ção nos ultimos tempos-,. tê:a exact:\m ·nte ado- Não ha contradicção, nem da-se a1ui um des
pt:vlo o m••smo systema, isto e, as di ver;; :S vio da:; recrr:J.s, qu•3 enten:leu a commissã' qu3 
medida;; const• tuetn pa agraphoB. re-:!ig·idos em d •viam presidir a cst.l Ol'ganização julicia
uro só artigo .. O orador acha ruuito regular este ria. 
systema, muito aloptav,l, muito consen~aneo O juiz de primeira instanci~ aceitar-i, si 

·com a 1uarch:::. da discussão n ts casas do p!!.r- quizer, a sua nom ~açã.J para e ;sas províncias 
lamento. . longi1H1uas; mas quanto ã segunda instancia, o 

Não é o parbmento que por suas discussões accesso é fo1·çado :·a ·antiguidade de juiz de 
reforma ;l.}egislaçfío de um p:~iz. As ruformas primoira ontl'aocia, que pre id~ ·i. s:.~a nomea
sã:J feitas pelos hom ns compet·-·ntes, pelas c t- ~·ão JHra s Jgunda inst:lncia. Port.•1.nto, seria 
pacidades tiradas de ambas as casas do arh- crueldade dete;·minat• que esses ,juizes, qu·.:! vão 
mento, que s3 re:me:n em commissão, e pelas s1rvir obrigatori·tmente em pontos cx.tNmos, 
proprias c.Jmmiss·ies. A camua apenas vem onde é diffi ·illt~tta u co:nmunicação com os !lOn
disc•ttir englobMlamente as theses geraes, as tos c:v-iLzados, não tivessem uma co 'P n~ação 
medidas, com que se tem ror fim ref)rmar o. á longa demora alli, não tivessemcons!quen-
legislao;ão. · temente melhores vencimentos. 

Si a <~:•.mara seguis:o;e á risca a norma q~le o O orador, p ~ra prevenir a objecção do nob:·e 
nobre deputa lo traçou, a c melo são seria que deputado, quizera que houvess~ tamb"m eu
era impossível votar-<;e no parlamento, por ex- t1·ancia nas relações, quizera. que as rel1ções 
empb, u.n codig~ civil; o codigo cmmuer..:ial, de Goya.z e 1hto Grosso, d; cuj:t ma.nttten
com os 900 artigos, desde 1850 até hoj:> ainda çãJ n.liaz não é muito ;·nthusiasta, constiluissem 
estal'ia t:m disc,Jssão_ o primeiro gráo de seg·unda entrancia; mas, 

Nenhuma lei de irnportancia, que demand\l es._ta. i :é~ não vingou no par}amento e :n~~mo 
estndos espeeiues e esf<>rços dos homens mai,;; nao es~a~a b~sta~te amadurec1da. na op1mao : 
babeis, poderia ser approvarla com o syste:na tdvez U!.lO ha~a .nr::so gt·ande ~antagem. _ 
da discussão eterna a pronosito de tHdo princi- Tamb •m a llea da su_ppressao das ralaçoes de 
'Palmente Cllll pres ·nça ctÔ um parlam~ntar d.t Goy~z e 11-J.to Gro so não tem f·~.to ainda seu 
habilidale o da esta.tu.·a do nobra daputnrlo p)lo ca:umho. 
Rio de Janeit•o, que discat~ qualquer assumpto _Respond-·~cb a um apat·te do ~r. Anl~ad3 
~ proposito de outro, com qu) muitas vetes não Ftguetra, ~1z o orador, 'tt~e acha mmto possn-·el 
tem .i'elação alguma; qu:J tem até 0 grando a s~p .• ;·es;ao da.quell·s lrtbunaes ... 
talento d.:l discatir aquillo que já foi vota,lo e S1. o orador _ttvesse a t•esponsabtlulade do go
vencido na :J,ssen.thléa p-e1'al, como aconteceu ver~o, pt•.:>poru a suppressão (apoiado.~ e ncio 
ha. pouco n:t dis~ussilo de creditas pedidos pelo ?PO.la~os), poq11e, para fulhr frnncamente, os 
governo. J'lrisdtccwnados de Goyaz e l\fato Grosso terã:> 

- b . . muito mais satisfaçã' em ver suas causas deci-q no ... re -;e~:.ttad~ dlsse uma g·ra?-de vordade, diàas p0lo tribunal d:t reltção da côrb o:1 de 
: ~ qu, S :, Ex:. n::~;o apresenta 1dea alg~~a ao s. Paulo, do que por juizes qu3 limita:n-· 
oovor_n~- ~Jm. _duvid~ nenhuma a posJçao da. ,e quasi exclusivam~nte a decidü· causas 
OfipOslçao e Cl'ltlC\1'; l>)as S. E:t. ha de c~n,;or~ crimes. 
da~ cu~ o oradO!' ~!f que a sort~ da. oppos~~ao e O tri'mnal da relação de Goyaz com 5 juiz<?s 
se1. su~pre veucr .• a, QO~que de o_utra ,orma (IUO cu·,la.ram ao Estalo, pelo mnnos 30:000~, 
de~:tatTt ~e ser opp~stçao, pa,;•ar~a a sGr 1{0 - ·1'lém da' gratificaçr>es Jo pror.ut·ado~ da corô:Í., 
var.no. Fot esta a m-,~t·na que, em par:\se multo julgou d:uante u:a dos ultimas anno~ 35 feito;, 
::~b~~el~dga~bi~:t~c~~~l~~~ ponc:J tempo um sendo uuas. caus.J.s civeis e as ouLras criro3s e 

' • 
1 

o • rec:1rsos aleJtorac.s. 
O nobra deputado afaston-sa, todavia, desta As<im, entende que é um luxo d) orgmi:r.ação 

sua 11o:·ma em z·elaç~o a emenda da com uiss:io judiciaria rr.ante:· tribunaes em taes condições, 
e ao ~ ~o. S. Ex. dtsse t ue ach~ :\ emenda :ia. ond:) os juizes não estudam, onde. r:ara s ·r
commlssao melhor do q•1e a proposta do go- vir-s~ da phrase pittore.;ca do nobt•J r!eputado, 
verno e at·~ pr01netteu o seu voto a todas -tS são verdadeiros veg-etaes. 
emendaa auppl'essiva-;, que fol'em apresen- . Como, porém, a. sua._ idéa n:1o vin~on, e con
tlldtta. segnin.tementG tem de manter·sé aqu15llês 
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tribunae~, é de opini:t~ que se garlardoem os 
juize; que para alli vão pásss.r uma vida de sa-
crificics. -

Aproveita o re>to do ternpo que lhe falt:1.· para 
re•ponder ás consi :r·raçõ~s feit ·. s a proposito 
d:~. emenàa que determina que as appellaçõE>s 
civeis e commerciaes sejam nos tribu11;1es da 
rela~ão julgad ,s por todos os juizes presentes. 

Ao passo que o nobre deputa. lo argu:nenta 
com o dir·eit•J actual c aceita a. prop·ista do go
ver :; o n:1 parte r~dativa às revistas, mostra-s·; 
contradictorio ent 'nd·~ndo qqc as mesmas 
nor!Das que presidem an melhor j:1lgamento :os 
feit•JS não p•llem presid;r ao julg:uuento das 
caus·:s civeis e co:umerci:tes. 

Si as l'evistas dev,:m s qr julgadas por tod·J o 
tribunal, inftllivelmeutl) i~ual r:•zão deve 
predominar p~1ra que se ap· .·liqne a !'egra ao 
caso dos julgamr,ntos das a.p~>ellaçõcs civeis e 
commf!rcia"s. 
-- Quando .. s.:ulã!uls t2vistas ~ Exa.cb1mente em 
relaç=to as causas mais importantes; õü ·Iiélo va.: 
lor d:\ demanda, ou· pelos pont JS de dirc:ito agi
tados; e, po1·b.nto, si a. relar;ão revis01·a off~rece 
garan tia.s n11 julgamento destas cauõas. por qtn 
não arlmittir que o:Te1•eça. :lS mesmas garantia;; 
nojul ·;am~nto das _mesma~ caüsas civ~is e com
m~rci:,es que lhe vão p:lr simples appellação 1 

Si ha d tferença n:\ ,,p;•licação dos princip:os 
de direit·) ao julg::..1ueato das ca.<Isa.'l cíveis, 
igual difficulwde se d:i em l'elaçã·J ao julga· 
manto das revi'ltas; os juizes, rehtor c l'eviso
r:'s terão C:e estu .ar o f ·i to, e os outros forma
rão o seu juizo em vista do debate e dos e.'>da
recimentos que a discussão or<~l e o J·elatorio 
lhe~> fomecorem. 

Convem não esqueMr que a legislação actual 
e,; referencia ao supremo tribunal de justiça 
determina. que tod•> o trib.mal julgue da revis
ta, mas que um dos me::~bro.; seja o 1·elator e 
dous os revisore,g. Portantô; a regra que pre
domina no jui~amento das revistas eleve ob
servar-s3 no julgamento das causas civeis. 
· U ora lor Ju'il> está longe de a .loptar :1 idéa do 

nobre dop~tado, a quem res onde-que se 
fa,am os julgamelit s por turm s de cinco 
membros.o que vai aproveitar o grande numero 
das relaçõe' d ' lmperio. 

Na m·lioria das 1·elações são sete os membros 
que as compõem, abstrai11do do presidente, que 
nã·> julga. e do procut·a.dot• da corôa, que julga 
apena~ em casos muito especiaes : os outros 
juizes são apenas cinco, de modo que o cor
rectivo do nobre deputado está do accôrdo com 
o plano da cornmissão. 

O flUe se p:-eJisa evitar é exacbmente o que 
a pr •clil!:t actua.l nos denuncia: a vacihção da 
juris rudencia. as decizõ:.'s encon trailas do 
mesmo t1·ibunal, conforme a .. 01·ganizaçiio das 
turmas. Tem aconte ido qug no mesmo triaunal, 
no mesmo dia se dão duas sentenças enco::t
tradas, porque os j1Iizes são diversos. 
· Ora, esta monstr:;osidâde jur·iJica, que torna 
incorto o dirnito dos fot tes, desappa1• c] no mo
mP.nto em que todo o trillunn.liiver de ;ulg-ar o 
feito, porque entã•) r)l'evalecerá a opinião .a 
maio:-ia, firmando-s' a'>sim a unidade da juds
prndencia e o orador ante~ qu ~ 1· um:~. jurisprtl
dencia m:i, mas uniforme, do que um11- jurispru-

dencia fluctuante, vacilant_e, conforme a orga-
n isação uas turmas. . 

A relação da côrte póle con~tiuir-se hojl3 ern 
quatro on cinco turma~, ·um juiz só de accordc 
com o presidente ró lc dec · dir de um grande 
pleito e entretanto esse juiz polia uir uma opi
nião isolada 6 ser vencido pela maioria. E' 
uma monst1•uosidade, ó um grande mal pna a 
org-aniza~llo j udiciaria, e a utot•iza o · pov•.• a 
diz ·r com aJg,Jma razão qne a justiça é uma lo
t .. -ria. E' preci-o antes do tudo :firma~ r~gras 
certts para a realização do dir ;i to nacional e· 
'á idéa da co:umi$sâo é o melhor meio para a 
copsecução deste desi-!eratul}t. Poderá ter in
convenientes; mas estes são muito menores do 
que <lS '{U'l existem actualmente .. 

Observando o Sr. presidente que está dada a. . 
hora, diz o orador que não deve fatigar por m:1.is 
tempo a attcnç•lo da. camar;\, principalmente 
sobr~ um ass 1mplo que tã·> poaco p::U'e<:e int3-
I'essar. Senta-se convencido de que o notlre 
deputaao- -j:>do-rro distri·cto ·· do-Rio-dc--hn-eiffl;-
na sua mis.s:io de opposicionist:1 :1. tolo o tr•anse 
ao pa;·Lido liberal, ha de ach :r d \testavel tudo 
qu -nto os lib·rMs fazem; mas S. J·:x, no .-;eu 
'as;ü;:ito d·~ brazileiro. ha de reconhecer que 
elles ao m •nos se Clsf01·çam, com toda a si :::ce
rida le, pat·a resta :elP.c •r aa boas regras. 

· Pode rã.) errar: é a trisb sorte . dos homens ; 
mas ·crrar convencidos de que tratam de prestar 
um :.ssignabdo serviço, fazen.Jo com que a 
nova. m::~.gistratura :fique sendo. a de um pa.iz 
civili~ado. ( ApoiacliJs. Muito b::m, · mtlito 
be:l1.) 

A discussão fict adiada pela hora. 

E11tra em 3a discussão o orçamento :lo mini:
terio de estrangeiros. 

O Sr. l\:lac-Do-w-ell ro:neça obser
vanJo que no ministerio ele e:;trangeiros nã) 
ha muito que raspigar, explicará portanto a 
razão que o traz a tribuna. 

O anno passado, quando Sõ> discutiu a questão 
T1·ipoti, teve occasião ~e contestat· a.lgtlmas 
a~serções do nobre ministl'o de ent.ão. Aind, ha 
poucos dias ta.mbem contestou ao honrado ex
m:ni,tro outras proposil(ões que avançou, a 
respeito d: st'3 as~umpto. Antes, pm·em, de en
trar nessa m~teria, tocará. d · passa:;em em 
dous sssumpto~ quA s•J pr ·ndem ao ponto em 
discus ão. O primeiro é rAlativo aos aconteci
mentos d ~ plorave:s de Paso H ndo, no Estado 
Oriental, c o segundo é concernente ao tr·atado 
de alllizade. navegação e commercio entre o 
B azil e a China. 

Qu::~nto á primeira questão. basta l~r-se a pa
gin 1 do relatorio do ex-ministro dos negocios 
estrn.ngeit·os para se ver que é ullla qae11tão 
g1•avis,ima, sobre a 'lu:'l não será. de mais in
sistir pa:·a que o gove:·no imperial empre~ue 
torlos os. esforços, por meio i e nossa di nlomacia, 
afiin de que tenhamos ;;, devida satisfação. 

Trata-se de um assumpto de n<~.tur.•za impor
b.ntissima, daquelles :l.({Ue nl:!nhum lJaiz; pÓ .e 
ser inrlitr.Jrent·!. s~\be-;::e que se têm feito Qll ~;
tro summarios ou inl[U3ritos na Rep:1blica 
Orient:ü no intuito de esclarec·~r a queswo, 
depois de uml\ outra ·;iolação á ~iberdade e aos 
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direito3 da hospitalidade, depois de •erem obri- , o Est•do oendo parte e juiz o.o mesmo tempo, 
g-adoa os nossos compatriotas a. aervh oo eier.... como fot dat" execução a. uma e lausula d o con
ci;o da. Re publiea.; 13ah>~-ae a m:t!lei~a. como tr 1"to que dà. loga.~ ao j tl.ito arbitral'( 
têm sido feUoe e•tes inqueritos ; sabe-s; tam- Analysando a quest110 sob ests f.tce, di> que 
bem que, depois de insta:ntes recl9!.mações do da. ai.n 1a. e~ta. contt'adi~çã.o: o governo~ sem 
governo imperial, foram ouvidas as testt;:m u- dizer positÍv.1.men te á. camara que a questão 
nhas bra:dleiras ; sa.lle-se q lle s3 tem pro- está irrevogavelmen to decidida.! sei.Il recurso 
curado~ com umas aubtilezas. forenses buecar algum, entretanto affecta ao conhecimeD.to d 1 
eonLradicções para mostrar-se que não po- camara • decisio do nseumpto . Si a questio 
dom ser ac ~~itos os d~poimenias de du~s tes~emU- nst!t.\.·a dAeidiàs., o gove~no só tinha. que pedir 
nluls contestes brazileir>s; e por ultimo sabe,se; credito para dar e"ecução a seüten')a a rbitral. 
como, estando a-inda pendente as nouas :tecla- Accres:ee que o gov-erno imr.t er iãl, nos papeis 
ma~.õe~~ o g.averno da.quelle paiz. mandou 1·ein-

1 
reb.tivos a esta queslíi.o, nunca formulou, do , 

tegrar os funccion-rioe militares no e"ereicio ·i modo positivo,a sua opinião em relação à ju.etica 
da seu.s posto~~ inclusive o irmão do presidente .I da redama~ão : fat: sempre. referF>-ncia á ~en
ds. R~publica. · ~ tent;a. :l:t'bitral, e foi bases.do nesta asserção que 

Portanto, diz o orador, com a reserva que o~ o Conde de Lntour, a depois o encat<•egado do• 
assurnpto accnsdha-nos. visto estar aiuda en- "j negados da ltr.lia iiLSistíraw por- uma. 1·eclama• 
tregn.e 3:-o negociações úiplomatica.s, e deYer de 1 ção a l'GSpo.sta da questão Tripoti. 
patriotismo cham3.r a attt! llÇão c!o nobre minía- Do relatorio do minieterio dCJ estrangeiro• 
tro para q11·> sej~ energico nas recbmações consta essa. eorrespondencia,. gue niic. erll. C()
sobre este assumpto. Não ,,e tr..~\ de reclama- · nh.ecicia da camara quando tratou-se desta 
ções relativas a pr~jmz~s do pTopriedade, mas questão. 
da vida do3 nosaos compat:riotas, e não é possivel Ent11nde que o governo não foi franco ; que 
nes~es a.asumptos haver a. menor condescen- devia vir a.o parlameuto diser que a. .sua. pal avra 
dencia. eom qa..a.lquer O;lçàO do mundo.. estB. em\}enl1ada neste assumpto, e que pot•ta.nto 

Pa.sl!lará a tratar de a.lguns artigos do tra.- vinha. reda.mar o credito de que necessita. _ 
ta.do de naveg.!l.çiOl commerdo e ãrnizade com a Esta que.r:~tãol q U(~ o orador cla~sifica de im • 
China, cebl>rado o anno passado, a respeito da p1•udento, tomou uma fei~ão que não podia, 
competencía d~ justiça daa :mtoridades braz:- n e m. devia tomar, qual a de uma recLamação 
leiras,pa.ra julga.mento dos crime:, eommettid"OB -\nternacion·1ll e o fundamento d& recla.rnação 
por subditos deate imperio naquell~ pai:-. insi::itente do recommend.ado da legação italiana 

Diz que o nobN ex. ... ministro de astrangei- nesta. córte ê, em resnmo, este: « Ha uma sen
ros ÍN< referer.eia no seu ·relato~io ao do nohre tença arbitral, <h qual não hs rocurso, reco
""·nrinistro da justiça. O orador apenas viu nbecendo o direito do subdito de Sua Magos
alE que S. El.. demonstrara a urgente noces- tada Real, por conseguinto não posso deiJ<ar 
sidade de que o parlam·2nto se preoccupassa da de insistir p9la reclamação dee.te direito. ,. 
a&sumpto e votasse a nec.essa.ria. lei, e, a. aste Faz longas coosid~ra.ç.ões a este respeito, as 
respeito, lembro., como medid• transitol'ia, ap- quotas eoucl~e por pedir,ainda uma. vez,s. at!.en" 
plicor ao caso a !$i n. 2615 do 4 de Agosto de ção do governo para a.s nossas ques tõe• da li
iB75.c o decreto regulamentar n. 61131 de 8 de mites. 
Julho de 1878, que reguLaram o medo de eereon Diz quo com effeito pendem negociaçllea di· 
punidos o• crimes de c~rta na tu reta, por exem- plomMicas a respeito da qaestão de limites com 
pio, contra a dignidade d') pa.iz, commettidos a Repub\ica Argentino.; mas que • • demais e•
por nacionaes ou estrangeiros. O ora.<lor acha tão completamente pa ralysadas. 
que semelhantg applienç&o não póàe ter logsr, Ni':. se occupa senão particularmente do li
ainda mesmo proviwriame11te: primeiro porque mi.ôe do norte do lmperio- com ~elação ás Gu
a legisla!;ão do 11>75 só Yer.~a como legislaÇ'lo es- ;ranas e com especiol;dsd3 a Guyana Fran
p ecial; o•gundo porque o j ulgam8nto, conforme ceza, para de n ovo cha:nar a atten!;ão do go
a lei de 1875, só t•>m lo.orur ou quando o r én volt~ verno, como j á o fez em u ma das sessões pos
o.c pai.z eopontaneamente, ou ern Yírtude da ex- sadas, na interpellação que :li r igiu ao nobre 
tradicção, ao pa<so que estes dou• reqaisilos ministro da guerra, ~fim <.!t> escolb.er uma op
não sio essen ciaes, segundo o tratado com a portunidade para. que se r eatem as n egocia.. 
China. En!.end•, ? Ois, o orador que deve cha- ções diplomaticae que ftcarao\ h terrompidas 
mar a aitenção elo nobte minist'o para clau- desdo iErõ6 . 
nulas do tratado, do qual é complemento in- Todas as circumatancias da actualid .. de eót!o 

, dispen savel a le.i que já deyeri~ ter siJo trazi.la indicando quo 0 governo não deve obliterar oe
..o·parlamento na presonte >e.silo. melbantes quo.stões, e que se deve tra.tar de 

~ta.ró. da. quoat!ío Tri?oti do um mo1o claro chegar a uma solução a respeito delhs. o 
e resumido, eomo for p osivel. Esta questão, as•umpto foi !srgam~nte di.<oudào p elo nosso 
na sua opinião, tem sido dep[ora.velm.:3nte tra- plenipotenciario em 1855, o Sr. \tiscond~ do 
tada desde o seu começo. Não entra. no exame U ruguay ~ 
dos docui:nentoa ou na i ndag-ação de jusdça 
que possa assistir à reclam~ção Tripoti: yai O Sr. AWo:nso Oelso Junior 
considerar o procedimento do governo em t oda dirá muito poucas palavras sobre o or çamen.
esta ques:tiio. to que cet~ Gm discuss!i.o, poi~ quo se havia 
. Histol'i:>udo o assumpto, pergunta o orador ~ inseripto para. res;>oader ~ q.:aAsqu<>r cln-

Sl o govern o se reconheceu compe~ente para I suras que porven tura fizesse "· ill11strada 
ds~idirr porque, no conten cioso administrativo, ~ oppo.aição1 e, entretanto, como a eA.mars. acaba. 
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de ouvir, o illu•trado ora lor que o precedeu I que naquella ·época agitav~ o eapirito da 
d9r!ia.rou que no orç.a.:ncnto em discussão par~ I camar.a. e do publl:eo, dando a.e:;i rn razãc. áquelles 
a. min'Jria jli n:1da. m:1.is h "ii ::t respigar. - ·que DI} m~io de;;sa eíferveseenoia jã então tt.ffi.r 4 

Além di•W o rlehate sobro o Ol'çamento do 1 mav~mn!l:o haver motivo sério par" um rompi
ministet•io dos estrangei_ros tem corrídõ este I ro.ento e qu~ a nossa politica para com as repu
anlio eom um• calma e com uma moderação . blicas platinas .dwe ser para o fu turo a~uella 
que fõra de dssej• r e esperar presidisse se:n- que acaba com as prevenções de in teresse, com 
pre a todos os dcba.tc.s: da camara.. a· d~scon.fia.nça~ po[7qne tanto o Brazii como 

Fóra de de."iejar, dh: o ora.1oz·, port1ue não ellas tem linhas parallela.s de desenvolvimen to, 
é eertam"'nt<3 de; r-?criminnçõ3s. :re~iprol!as, cujo porqu'! os seus interesses, longe da serem an
tn.:}Uor inconveniente consiste ero. se dispen.-. tagonicas, pod~:n f:Icilmente harmonizar-se, 
der impl'oticuamento um lempo precioso, não porque tanto ella• com~ nós apenas Ollpiraw.qs 
ê da adopção do e:<clusiviomo partidal'io como a desenvolver os nosso3 récuraqs debaim de um 
progr.mma, não é só se cogít·Ir em, por todos regimen de paz e <le libe..dade. 
os mGdos a meios, consurar ~deprimir o adver- Verdade é que a qn.os~ão de limites quê deu 
sario, não é disto q u.e póde vir remedio par a. os a causa. áq uella effervesccncia não se acha 
teme1·osos ·prablem.as ~"tUe annuvb.m os: bori- ainJa. resolvida; e foi esue um dos reparos.qut!: 
zontes do paiz, nã11 é n~ato tão pouco que. a. fizeram OB honrados oradores da. minoria a o re
consciGnoi~ do deputado e•cru;,uloaa póle achar lato:·ío no no:,ro e:<- rnini•tl'o dos estrangeiros. 
a eatisfoção que resulta de quem· de•empenha O orador, P.orém, não acha que eet·• reparo te- · 
seus c.ompromissos pera.ott:~ si pt·oprio e pe- nha fuadawento algum, porqno em pr.m~íro 
rante os e leitores que 1hc conferiram o ma.n- lage.r é preci:::::o recordar qne terrtCJs de respon· 
dato. Era de c:sperar, pois, não em phra.se d1 dt)t a um .-..nemorandum em cuja elaboração. .se 
or.adort m~a no. de um daquellefl a qu.em maior gasta.ra.w sete me1!es no. Republiea Argen tina; 
c.abe ou ca.Ucria respons:~.bilida.de do:! negooio3 e e.:n so:gundo lagar qu "" , tr.\tando-se de uma. 
pnblicos deste paiz, porq11e inconte,tavelment·~ qnestão que data da saculos e para resolve•· a 
se ach• revest'do de uma insígnia de chefe, á qual é necessorio oompuls•r montet~ da doeu
qual, é o ardo:· o primeiro a reconhecer ter meatos, não devemos do maneira algwna ence
incontestavel jus pelas su:1s virtudes e talentos, tar o'"~ estudo senão quando a calma a a lUa
na pht•ase do Sr. Paulino de Soma., na c.ir- daraçiio threrem !tl.lbstituido o aço :ame nto qui! 
cular que dirigiu ao corpo eleitoral da sua pt·o- póda ser ccm•a da irreparaveis resulbdos . 
vin.cla que. actualmente, não existiam diver.. Procurando os apontamentos tornados durante 
gellc;.ias nota.vei.s: ((e ~pacite-a1 V. S., .d~zia o dheurso doa nobres o1·adores da minoria, o 
a circular,. que as mais das vezes intel'ssees orador não encont..ra nenhuma ohje:eçio, nem 
iDenoso confe ~save.:is são a eausa. do enca.rniça- nenhuma. censura quG mereça séria eontrover
wento dma antigas lutas sem as pai:tões varonis ei~, ou que não tenha sido já cabalmente res-
o sem os incentivos daqnella õpoca. .. pondida p elo nobre ministro dos estl'~ngeiros . 

Longe ãst.li õ orador ~de a.pl1licá.r tit.l severo Declam a tà que, com alguns das reparoa dos 
conceho a algumas d&l' renbidíssima.s contendas nobres deputados <h opposiçio, o orador con
qne· !O tllm travado n.o recinto da. cama.t•a; corda. plenamente i e entre css3s: r el eva referir 
lon~e do orador, tanto ll:aie quanto co:n jubilo em primeiro laga r o que respei ta aos a S>assi
ael!ngnda. que no presen.te deb!ltO oe honrados na.bs los bra.zileiros em Paseo Hon .o ; mas o 
oradores d~ minoria t<irn tratacb com a mais nob•e orador que enoet·1u o debate foi o prim~i
apriwor.l.da cortetia o illustra miaistro dos ne· ro em raconhecer que, jil o relatorio do nobre 
gocios estrangeiros, declarando mesmo o illustre e"·ministro dos estr~ngeiros , j ã todas as vezes 
repre!entante pela província de Santa Cath~· que se tem trotado dest~ <(119stão, o orador o os 
rilla, que. muit:..s Vezes no. trjbun:1. , fa.~ ea-- se~uli amigos politieos têm sido a.c.cordes: em 
quecer o mavioso Flauio Elysio o a insinuan\• podir ao governo to la a energin, par~ que •ej a 
Sy!~io D!no.•·;e, que, eatborn lov•do por um dada ao Braziluma repor:lçiio, P·llo menos igual 
certo ent•·airl•>nent, npresenhva ao minL.~ro á qua foi dad& o anno paosado a I talia, quando se 
da estrang-eiros as mais since1,aB congl."a.tula.ç.Ciea, t r a tou de um fac~o iàa ntico em l'elaçio a um 
fazendo votoq para que a sua ~dmi niatrnçiio anbiito italiano. Portanto, espera nilo só do ori
désse lustro no nome do nobre ministro e cor- teria, do ,;no e da prudenoia do nobro ministro, 
respondesse ás justa.~ o leg itimas nspil"aç.õe;; do eo:no t!lmbem das emine.ntes qua.li.J.s.de ~ do nosso 
pau. consul em Montevidéo, <J,M tem dadn nest a 

Di•se ha pouco o nobre deputa1o por Per- <;_uestão provas do aen mais dedicado ze lo, que 
nambuco que Ainda. llO anuo paswlo ee hou- este nego~io serã resolvido com honrilo e dig ni· 
veratn com toda a mad ltação o e oradores no dade para o Brazil. 
presente do bate. Está equivocado S. Ex., por· O nobre deput\do, a qu)m o ora !orNapond~, 
que ha de recordar-se q ne foi por assa é peco foz tc,~Jem obj e c lo de suas obs erva ções o tra
que maior etfervescencia.teve no. es:pirito pu- taJo com· a China e · reproduúu a. a.-rgucia, que 
blico a queotão dos limites com a Republiea jâ havia s ido f~Ha. pelo nobce depu tado pelo H• 
Argentina; e a nobre oppo•ição, apez~r do seu distl'ieto do Rio de Janeiro, sobre a .competen- · 
c riterio e p-atriotismo, ta•atou. dss~a questão com. cia que tinha c governv pa:ra. pror.:~ga-r a jurh
rn~ior calor, porquaato hnha sido susdt~da na dicção eonforinio ao !los~o consul no Irnporio 
iwprcn~a um!). ·viole!lta. polem.l.ca a esto res- Chinez certas a.ttriàuições judiciaria.s. · 
peito O Sn. MAc-Dowl!:LL : -Eu reconheci ~ c~m-

Felizme!ltG desvaneceram-se o.s boa.to.st des- p~tenc: a. do go\'"~!'"!!6 ; t:·a.t'3i apE nM da m~neirn. 
fizeram-se ~s ~apptehensõ~a d ~ um rompim-ento de -regalar a q a~stã9. 

V. IV.- 5 
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O Sa. AFFONSO CELSo JUNIOR observa que o ministro era indicio seguro da importancia e 
nobre- deputa:io pelo 11° districto do Rio Je Ja- natureza de assumpto. (Apoiados e apartes.) · 

· neiro referiu-se á questão de competencia, e o O governo maniou os papais relativos á ques-
seu reparo cah:; por t3rra desde que vemos que tão e a commissão de fazenda formulou um era
todas as nações que têm feito tratados SJmelhan- dito que foi submettilo ao exame da camara. 
tes com a China te:n consignado as mesma~ dis- A um aparte do Sr. Mac-Dowell, o orador 
posições, para subti.'ahir ao regimen c2inez a respor..de que não houve raclamação positiva. 
prcpriedadc, vida e os interesses dos seus sub- S. Ex. não leu o discurso pronunciado pelo 
ditós. Na realiJade, o orador não entende que a nobro ministro de estrangeiros, no qual S. Ex. 
lei de 1875 a11torizasse o governo a pro rogar a ·apresentou a. correspondencia official trocada 
jurisdicção consuhr quando confeccionou o tra- entre o ministerio da agricultura e{) ministerio 
tado ; mas justifica. perfeit:tmente o procedi- de estrangeiro.,, e desses documentos resultava 
mento do ministro contratante, e crê mesmo a certeza de que a reclamação tinha tomado um 
que não lhe restavaoutro procedimento. car<lctet• internacional, e que na phase a que 

Mas, tratando propriamente do assumpto a tinha chegado não restava ao governo senão 
qàe se refer;u o nobre deputado pelo Pará, o fazer c pagamento. 
orador dirá que no relatorio do ministerio de Quando a convicção não resultasse dos do
estrangeiros ha a promessa de que brevemente cumentos off·3recidos e das palavras do orgão do 
o nobre ministro àa justiça apresentará á ca- governo, bastavam os avisos, em que o nobre 
mara um projecto a respeito, ficando assim deputado apoiou a sua argument1ção. No aviso 
salvas a~ duvidas levantadas por S. Ex e pelõs em que o nobre ministro da agricultura. enviou 
seus collegas. os papeis á camara, está declarado que não 

Quanto aos casos que nesse intervallo possam havia mais recurso da questão. 
occorrer; quanto ás difficuldades por não haver Dizendo o St•. Mac-Dowell em aparte que 
ainda sido resolvida a questão, lembrará o não vê nada mais il'regular do que isto : dizer 
orador a SS.EEx. que são cirçumstancias anor- á camara. -eis uma questão de que não ha re
maes, que certamente nem se darão, mas que curso ; mas para que possais conce.:ler o credito 
entretanto o governo cuidará de cumprir o seu mando-vos tolos os papais referentes á questão 
dever de modo a ficarem fóra d'.1 duvid:1 essas para que torneis conhecimento delles, o orador 
hypotheaes mais perigosas. 1"espon.de que esse acto do governo foi simples-

Resta-lhe agora dizer algumas palavras sobre mente uma reverencia á camara dos Srs. depu
a questão 1_ue tem constituido o ponto pt•in- tados. Era uma questão internacional, não ha
cipal das observações dos nobres orafiores que via outro recurso senão pagar ; mas disse o 
se t::lm occupada deste orçamento-a questão governo a camara :-mando todos os docu-
Tri\)Oti. mantos para que firmeis a voss::~. opinião. 

Concorda com muitas d::~.s proposições avan- Dizendo ainda em aparte o Sr. Mac-Dowell 
çadas pelo nobre deputado pelo Para, mas que n~sse caso o governo, para justificar o seu 
acha que não é occasião opportuna para acto, bastava mandar a cópia da sentença, o 
tratar por este modo a questão, porquanto o:ador responde que concorda com o nobre de
nós discutimos n.gora o orl(amento dos estt•angei- putado nesta part2 ; não houve juizo arbitral, 
ros, e SS. EEx. discutiram a questão como si não houve arbitras, houve simplesmente lau
se tratasse do credito ao ministerio da agricul- dos ; mas o governo tinha préviamante decla-
tura.. rado que sajeitar-se-hi:t i decisão. 

Hoje é extemporaneo e inopportuno tratar O governo não mandou a sentença, não usou 
das origens e fundamentos da questão, por- dos meios conforme a nossa jurisprudencia; 
quanto hoje trata-se de averiguar os fundamen- mas o governo tinha declarado que aceitava a 
tos do uma reclamação internacional. O nobre decisão, o governo tinha-se compromettido e o 
ex-ministro dos estrangeiros tem sido accusado parlamento devia dar meios para que fosse hon
de nune:~. ter decl::ml.lo positivamente à camara rada a palavra do governo. (Apoiados.) 
que se tratava de uma questão internacional; O orJdor é. o mais cordato que é possivel nesta 
mas os nobres deputados esquecem-sedodiscur- questão. Não houvejuizo arbitral; mas o go
so q11e o nobre ex-ministro pronLmciou aqui no verno aceitou os laudos .como si fosse uma sen
anno passado, e em que S. Ex. disse claramente tença de tal juizo. Desde que o governo se com
~ue, si fosse arbitro talvez deliberasse contra pt•ometteu e teye a lealdade de mandar ao par
'lripoti, porém que, éomo ministro, deehrava lamento os documentos, a camara não devia 
poremptoriament; ao parlamento que não res- deixar de dar recursos para a satisfação desM 
tava outro recurso senão pagar. compromisso. 

Os documentos vinham ao parlamento para· 
S .. Ex. disse tambem que havia reclamação que conhecessemos a boa fé com que o governo 

precedente entre a legação italiana e o governo procedia, para que conhecessem os 0 historico 
brazileiro, e isto era mo3trar que havia uma da questão. 
questão internacional. O orador tem ouvido muitas censuras irro-

DesC.e que era do ministro de estrangeiros e gadas • ao S':lu amigo o nobre ex-ministro de. 
nãJ do ministro da agricultura que p:1rtia a estrangeiros, mas o proce:limento de S. E:s:. 
iniciativa nesta questão, claro està que a ques-~ foi perfeitamente cot•recto. Quando discutiu-se 
tão havia tomado o caracter de internacional; pela primeira vez este assumpto na camara, 
era o ministro de estrangeiros que reconhecia S. Ex:. levantou-se com toda a franqueza e 
os seus fundamentos, e mesmo quando não hou-j disse que a palavra do governo estava em\)e
vesse indicação positiva, o procedimento do nhada ; que, si fosse arbitro, talvez decidisse 
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contra a reclamação ; mas na phase a que 
tinha chegado a questão, não havia recurso 
senão pagar. Este anno, pondo-se em discus
são o credito, e na ia dis~usslo, justamente 
q,uando se trata da conveniencia e legalidade 
dos projectos, levantou-se o nobre deputado 
pelo 11° districto. do Rio de Janeiro e procurou 
demonstrSI.r que não assistia direito nenhum ao 
reclamante, e cumpriríamos um dever de 
patriotismo não votando o credito. 

O Sa. MAc-DowELL:-Não póde ser responsa
vel pela decisão da camara. 

O Sa~ AFFONso CELSO JuNlOR responde que 
quem leu o discurso que S. Ex. proferiu, de
pois de t~r tomado uma posição tão osten
siva, conhecerà que sobre S. Ex. recahe uma 
grande responsabilidade. Os seus amigos 
da maioria fazem honra á boa fé com que 
S. Ex. discute ; qu3 conhecem o exame a que 
S. Ex. se entrega para. fundamenta'' o seu voto 
e ll. sua palavra, descendo até a minucias, at;. 
tenderam unicam.ente ã palavra de S. Ex., que 
dedarava positivamente que não assistia o di-:
reito ao reclamante e que não devíamos votar 
o credito para seu pagamento. 

No emtanto, S. Ex., que sempre pede in
formações, que tem feito ardua questão de não 
estar presente o ministro, que d~ve assistir a 
tal ou tal discus~ão ; que tem feito interpella
ções e secundado os esforços de outros depu
tados que as têm feito sobre os mais come
zinhos assumptos da administração, devia ter 
estudado esta questão a fundo, devia sab3r que 
se tratava de uma questã'J internacional, me
dindo a sua responsabilidade no conselho da lo 
á camara para que votasse contra o cradito. 

Dizendo em aparte o Sr. Machado Portella 
que o :c.obt•e deputa lo a quem se refere jà teve 
occasião de declarar, que não estava distribuído 
o relatorio do ministro de estrangeiros c1uando 
se occupou do assumpto ; o orador responde 
que o aparte do nobre deput:ldo ..;:orrobora os 
seus argumentos, si. S. Ex., que pede infor
mações a todo o proposito, que annuncia. iu
t~!."pellaçõGs, não estava completamente infor
mado sobre uma~questão quo não pertencia ao 
regimen interno,da o.dmimstração; mas em uma 
questão internacional não devia avançar hl 
propo11:ção, fazendo com que muito~ votassem. 
fiados na pnla.vro. de S. Ex. Obscrvn. que o o.s
sumpto referia-se n pasta. do estrangeiros, em 
cujo, n'gocios não deve haver p:lixão politica 
nem resentimentos partidarios, porque, libe
raes ou ciJnservadores, Elevemos ter solidarieda
d~ pa1·a que a· nossa patria est3ja sempre en
grandecida perante o estrangeiro. (Apoiados 
e apartes.) 

Diz apenas que o nobre dcputa·Jo, nos te1·mos 
em que collocou a questão, tem parte na res
ponsabilidade, que atirou sobre o ministro de 
estrangeiros. . 

A um aparte do Sr. Mn.c-Dowell, que a mino
ria ignorava que a palavra do governo esti
vesse solemne e imprudentemente empenhada, 
o orado,• responde que, d}sde q~e fo t o mi
nistro de esh•angeiros que veiu tom:::.r parte n<t 
discussão, ao espirito mais ingenuo devia ficlr 
pab~!1té qttê não se tr·atava de uma sintples 

que3Ho, mas de uma questão que tinha o cara
cter tle internacional. 

Esse devia ter sido o modo por que cumprh · 
encarar a questão do nobre deputado pelo 
1i0 districto do Rio de Janeiro, quanio aqui, 
na fa discussão de um projecto, quanio nunca 
se toma a p:thvra, em termos energicos, pos
suido da maior convicção, solicitou da camara, 
exigiu della que não concedesse o credito pedido. 
Ahi està o discurso de S. Ex.: é um dos discur
sos mais energicos que se tem pronunciado 
neste recinto. (Apartes.) 

Apenas fez esta observação como um argu
mento ad l!ominem, respondendo :is accusações 
feitas ao nobre ex-ministro de estrangeiros, 
qu mto á sua falta. de intervenção no debate ; 
porque, si por um lado competia a S. Ex. estar 
attento e vigilante á votação e direcção do 
exercito, por outro, ao deputado da opposição 
curo pria tambem estudar a questão em todas 
as suas phase.s, pedir informações, quando estas 
não fossem completas, interpellar mesmo o mi· 
nistro, antes de, com a autoridade do seu ta
lauto, com o prestigi? de seus estudos, vir 
exigir da camara que votasse contra o credito. 
(Apartes.) 

De toda esta questão, como à qttelqtte c~ose 
meilZettr est bon, resultou um grande ens1na
mento: que cl'ou em diante os membros da. 
maioria, que acompanh:1ram a palavra do nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro e votaram confol·
me S. Ex. indicava, hão d~ ser mais cautelosos, 
hão de ter muito mais cuidado, porque esta 
questão demonstra que o espirito de S. Ex. 
é susceptivel de annuviar-se com a paixão 
partidaria. (Nlío apo:ados da opposiç(7o.) 
S. Ex. quiz unicamente fazer mal ao minis te
rio a que gu~rreavn. com todas as forças, não 
se recordando de que muitas vezes a opposição, 
que ultrapassa certos limites, vai fazer, como 
no caso presente, com qu 1 se empenhem inte
resses muito serios. (Apal"tes.) 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro ter
minou o seu discurso lembrando um unico al
vitre, o foi que, no estado actual da questão, 
mandassemos estes papeis ao governo italiano, 
para. que este a decidisse e não nos conformasse
mos com a sua decisão. Ora, o nobre deputado 
pelo Pará comprehende qu1 não é esta a maneira 
mais digna, nem a mais lisongeira para nós, 
de. decidir a questão (apoiados), po~que pel_o 
menos seria reCoJnhec~rmos a nossa mcapacl
dad.J e insufficiencia para decidir uma qu~slão, 
aliás simplissima, indo-a sujeitat• ã. apreciação 
de um governo estranho. 

Mas não admira que o nobre d3puta.do tivesse 
esta iiéa quanto á questão Tripoti, porque no 
orçamento de estrangeiros S. Ex.. mostrou-se 
anima-lo das idéas as mais estranhas e estra
nhaveis. O orador j:i não falla naquillo que 
S. Ex'. declarou ser gracejo, como por cxempl() 
nomear o governo juizes de direito e 200 pro
motores para a China ; refere-se· á idéa de 
S. Ex., a qual não póle merecer a approva.ção 
de ninguem, de qu<J ponhamos os consulados 
em concurso. 

Esta idéa póde rivalisar com a ontra doi'! jui• 
~es parll. á China1 po!'~iué os empregos pubhcoa 
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não. são uma licitação, não sio dados s. q Qe-m 
por elles mais oüerece. Não devemos levar :.s 
nossas ídêa:::; ecoaom.:.cas ao pontO. de entregar 
OS carg<l5 imporhntGs. <i.quel\eB qu~ m~nore;; 
orden3doo; ou l'Otri bui\~ões exigirem; ó pteci!io 
o.ttcnder a. inte.re.sSe5 mais elevadas. 

O nobre depubdo pelo Para terminou o seu
diseur:=..o fazendo votos p-lra ~ue o :;ot·erno <le
cidis~e 3o questão dos 11ossos hmites com a Re
publica Francazo; • S. Ex ... pl'Opos·to fez 
uma C!eD.sur~~ qun é a mais injusta possivaL 

O nobre deputado disse que o govemo s~ 
tom d·>Scuidsdo dest~ queslão, que alie qua
liiioou de imporlantíssima. O nobre depu
tado est3 equi-.ocodo. Quando era ministro 
de e;trange:ros o dep~tado por S. Paulo, o Sr. 
co~selheir > Moreira de Bllrroe, de~ ordem ao 
nosso ministro eru ~"'rança, então o Sr. Vif;;conde 
de Ita.jubâ,que prOJUrasse chega:- a um accôrdo, 
e elle recebeu do ministro de entrangeiroe de 
Franca a. rosJ!Osta de que tendo a França<jiiá>
tOes mais elevadas pa.ra tratar nessa. occasião, 
nã!) podig,. or.cupar-se com a qu~stão de Ihni tes 
com o Brazil. 

Quanto ás nos<as relações com a França, o 
orador ac"!la d•O muih justiça Uill rep~rO que 
aqui fez o nobr• deputado por Santa Ca tharina, 
de sermos alli rapros·,ntados por UIU encarre
gado de negocies, quando esse paiz tem aqui 
um minietrorep>·esentando-o. Em diplomacia es-
tas pequenas questões assumem irnmensa gra-
vidade: estas requenas etiquetas, que par.\ ós 
individues não têm valor algum, niio sabe o 
orador por que raz ao tG"' um valor immenso a 
fo.ce das nações. 

1• di<Cllssão do proj·•oto n. 77 de H;ga, sobre 
o tempo de oorviço doDr. Jo~quim Volloso Ta
var~a. · 

2> dito. do de n. 45 do 1883, sobrG um ere
"ito para. <J ministerio ·ao imperio . 

c E:ontinuoção da i• disoussão do projeclo n. 41 
de 1883, relativo à concessão de illumin~ção de 
Taubaté. 

2• discussão do projeeto n. 217 de 1882, pre
tenção de D. Juota Emilia d a Coat~. 

i• dita do do n. 25! do 1882, pre~oção de 
Jo~•ruim L. Q<1intaes. 

i • dita do de n. 109 de 1882, negociantes de 
joias. 

Continuação da 2" di~cuasão do projecto n. 35, 
re,rtulame~h do ma.tadoUI'O. 

Í • diecrrS>ão do projecto n. 268 de 1882. 
1• dita do de n. 275 de i883, preten~ão de 

Luiz. Pereira 1Ia,•queso. 
i·' dita ~o' de ns. 76 de !883, c 241 A de 1882, 

soüre-loea.ção de serviços. 

2• parte <!:!s 3 /w;·as "" antes) 

3- discussão do projecto sobr' c orçamento de 
esl;._•angeiros. 

Continuação da !• discussão do projecto 
n, 27 A, estrada de ferro de Carayellas. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas. 

ÓÔ' sEsslo l'l>l 7 Ol'J AGOSTO DE J.B83 

P .. eside;1eiC< do S;•. J1 oreira de Bar i' os 

sm.CIIARIO .-LC'itur:l. ~ j.prro.-~~l!ô ds .1et.t tla s.ass io 
tl c G iJo eorretJtc . -ExPEDIE..~T!- - Paroe&ru. Rodat· 
çi!e~ .-'RDIJUt:tirnunl.os . - O ~r. llcmri(]UD ]\f:J. rquos 
!lCJo Íllfi:lo:rt3.ÇÕO$ ~ obro o mel!lClram~ttlo do !'ertu de 
l'ernambuc-o i rcqnodmontQ.-0 ~r D:uiio do A.no.d~J. 
t1•1 t:1. ilô nagoci(l~ de ~n.:t pr (lvin t la . P:rmnuRJ.. P.lRTI! nA. 
ont>n)l. bO 111.!..-Loitn r.;J. d~:~ proj oe;to do Sr . Z:nn.a, ... obu 
roforma. da. G\l!l.~lit.ui~ lí<a.-Vol:o,. r.·:d:o MmilmL - R.ojtliçii.o- . 
Reform.:~.juJ.i~mrir..-lli.:.r:ttl'l'O~ dos Sr ~. Toz·luUatl O HBn• 
ri!)'IJU il Ta.rqui.ui o Jç !:iou:za. S~;GUII"J>.i. P~_TI'rZ DA OROfilll 
\>O op •• -ur.;a~t~onLu de estl'iL t1~oi~.::·s~--Disc:. tJ.r~ o t.:~ St•. 
.\ lfi·cU•I C\ui\13. 

Nilo tendo os oradorés da. opposiçio nad 1 mais 
. a respiga.r no or"çamen to da d~apeza do m.iuis
terio de e.straog;~iroa, muíto menos o terá um 
or!\.dor da. mai:Jrin, cujo principal dever consis
te em a pre.sss.r a pa.S~$.gém dos orçamentos . 
Portanto, faz ponto ped in :la n.oe nobres d•!pu
todos da opposiçiio que, quando trat >rem dM 
n.o::sas ques~ões interna.clonaes, isro 6, si po(" 
acaso vier de novo a!J parlarn.()nto um créditn 
que po.saa a.ssuroir o ca.recter que tem assumido 
o da q ues~o Tripoti, SS. E B:x. se r.?Cordem 
de que 0 g-overno, ai dnnL I"O da pa.td:t repr~- A's H horas, feítíl. a chruna la.~ ilchalll- BB 
senta urn p~l·tido, contt•a 0 qual se ~Ode c, •• ,. pre•entes os Srs. Moreira de Barros. Matt• 
toda a opposição; quando so trata de ungocios Machado, Ribeiro dê Menezes, LQopoUo Cu
internacionae•, ioto ô, quando ost:i em frente nha, João Penido, Vieir• de Andrv.de, João 
de outro governo, >Mroce muito mais r·>speiw Caetano, AntoJ·o, Coelllo Ca mpo•, Barão de 
e considora\'io. porque então e a imagem viva Anad;a, Honriciue Marques. ~IP.too, Louren~o 
dlL ?•Lria, que l<ldas nós vertetRmOS. (Jú•ito de A[IJU~uerque , Silva Maio, Pereira. c~bral, 
biJin ! ..liM .. IO bem! o owzdrJY e (elt"Gitado.) <;;orues de Castro~ .Jose ~[ad:tnno, Felício dos 

Santos, PereLLi, R.a.tisbcna, Juvencio Al-ve~, 
A dísc.,ssão fiea adiada pela hora , Alves''" Araujo, Ig nacio Martins, The~philo, 
O Sa. Pa.ESIDE:<TE di a ordom do dia e le- Martim Franc;,a Filho, Alphêo Monjardim, 

v anta. a. se silo . Ulhi>a Cin Ira, S~varino Ribeiro, Lacerda 
A<lior.ussão fica adia<la pela hora. Wernee'k, Augusto Flcury, Ca~argo, V~z 

de Mello. Carlos Affonso e Cand1lo de Oh
O Sa. PltES!OENTE dá a s eguinte ordem do veira. (34) 

dia ~ara 7 do corrente : 
1
\ Compore cem depois da chamada ()8 Sro. An· 

1• parte tonio de Sique il':l, l{<)drigu es Lim•, Z•ma , 
Bulbõoa, Seuza Queiroz J <inior, lldofolll!o de 

3• loitura. do proj~cto do S1·. Zama sobr·) ro· Araujo, Barõodu Guahy, Ter taliano Hanriques, 
forma ~~o. co.a_~t~Luiçll.~. ~ _ l Barão de CaniuJ.é, José Pompeu, Ta rqttinio 

Conttullaçao do. dtscnssao do urt. 2' e se- de Souza , Barão de Araça,-y, P!"~o P •men-
gllintee da refot•rna judieiaria. to!, Ca<te llo Bt'ailCO, A!fonoo Cd 10 Jnniói', 
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Souza Leão, Barão dA Villa da Barra, Car-flún. 3017, de 5 de ::\ovembro de {880, que 
neiro da Roc.ha, Rego Bat•ros, . Pom?eo, A!- .

1 

~eu orçamento para o e:.:orcicio d• f881-i882, 
fonso ·Penca, Andrade Ftguetr3.l F1·anklln e a.bert·l ao goverp.a, p~lo ministerio dos ne
Doria, Escragnolle Taunayt Feliaberto. Ba- ·goc.ios da justiça., o crrJdito supplement.:l.r dé 
riio da E•cancia, Manoel Portell•, Genorcso 133:546$613, que m•a applicodo ás dospezas com 
Marques, Franeisoo Sodré o Gonçalves Fer- as seguinteB yerbas: 
reira. (30)_ Junt·.s commercll\es............ 2:346$800 

A'• i 1 horas o 55 minutos, achando-se pro- D•sp'zas sect·eta. da policis...... 9:598$000 
sentes64 Srs. deputados, o Sr. presidente abre Cas~ de detenção e asylo de men-
a sessão. dtgos... .... . .. . . • . . . .. . • .. •• 7:765$545 

Comparecem, depois de aberta· a sessão, os Corpo milit~r de policia......... 8:9\14,$"249 
Srs Prisco Paraíso Olympio Va!U..dão Abe- Gt~arda urbana.····· • • · .. •· · ·.. 24.742.$019 
!ardo de Bl'ito, Ferr.;ira de Moura, C"ra>: Pa•· AJudas da custo ... ···• ... • ..... 80 :100$000 
B'JS Miranda., Jo1qu.lm Tavares, Geminiano, Art. 2.o Fica.ru rovogadas a:3 disposições em 
Ribas, Carneiro da Rocha, Soares, Araujo Pi- contrario. 
nho, Diana, Ulysses Vianna, Adriano Pimantel, Sala clas co.nruissões em 7 de Agosto de 1883. 
Rodolpho Dantas, Ruy Barllosa, 1\[B.rtim Fr~n- - .4.ffonso Celso J1mio~. - Leopoltlo de 
cisco, Espindola, Montandon, Costa Pinto, Bulkóes. 
Fernandes de Olh·eira, Souza 8ar'lalb.o, Cantão, Projccta n. 37-i8B3 
Mac-Dowell, Alfredo Chaves, Ama1'0 Bezerra, 
Pereira da Silva, Manoel Carlos, Paulino de (Ern~nda do senado) 
Souza e Duque Estrada Teixeira. (31) A a;semblea geral decreta: 

Faltam, com causa pa.rticipadtt, os S1•s. Lima _Art. f. 0 _E' abe:·t~ a.o ministorio dos nego-
Dua:rte, Alcoforado, Aristides Spinola, B1 -aon, e10s da. marLnhn. 1 par11 attcnd-··I· às despezas do 
Contagem, Ferreiro Vian!lll,, Rodrigues Pei- exercício d~ 1881-1882, o crédito supplementar 
xoto, Sinval e S'lva Mafra. (9) de 538:820$287, ·distribuido pelas seg uintes 

Falta m., sem' causa. participada, as Srí:i. AI- verba."5: 
moída Nogueira, Antonio Pinto, Alvaro Cami- § 1. • Aroonacs .• , • , . . 38!:876~77 
nha, Barão ua Leopoldina, Bezerra de Menezes, § 2.' Obras... • . • • • . . . 153:943ij81 O 
Cru• Gouveia, F. Bclisario, Gonçah·es de Car• 
valho, Paula e Souza, Si! viano Brandão, Sera
phico, Salustiano e Vianna \'a;,. (13) 

E' lida e approvada a acta da sesJiã:o de 6 do 
oor.Nnte. 

O Sn. 1° SECRJrrARIO drl. conta. do bega.iute 

EXPE OIENTE 
Oilieios: 

"no mini5terio da j~stiça, de 4 do corrente, em 
respnsta a uma. req,ui~ição da camara, com
municando tor ~xpodido aviso ao presidente de 
Santa Catb.nrinn, erigindo a devolução dos p a
peis referentes "" bacharel Pedro José Leite 
Juuior, e:í.-l)romot.or da comarca. de Lages.
A quem fez a t•eq~isiçilo. (Ao Sr. deputado 
E•eragnollc Taunay .) 

Do ministerio do imperio. de hontem, satis
fazendo uma requisição da c amara, rela.Li v a. ti 
aput·açilo g eral de votos das ultimas eleições, 
pa.1-.1 vereadore :;, d~ mnnicipio dA côrro.- A 
quem fe~ a. requisição. (Ao Sr. doputado l•:scra
gnolle Tatmay.) 

Do mesmo mitlisterio, de 3i de Julho ulti
mo, em résposta. na de 9 desse mcz, rem.et
lendo informações aobre o requerimento dos 
empregado& do instituto de meninos cegos.
A quem fez a requisição. (A' commissão de 
pensões.) 

. Vão a imprimir as seguintes 

REDA.CÇÕXS 

Proj~cto ,., 29- f883 

Art. 2, 0 Rovogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das eommissões em 7 de Agasto de 
1883.- AffoMo OeZ•a Junior.- Loopolrto d t 
Bulhiies. 

Projocto t1. 38-1883 
(llmendas tio senado) 

A asssmblé~ geral decreta : 
Art. 1. 0 E• aber-to ao ministerio dos n ego• 

cios da mara in.ha, para. atte-nder às des: pr-tza.s do 
exereicio de 1881-1882, o erGdito Gupplementar 
de 3'24:736$74\l, rlist-ribuido pelas seguintes 
Yarbas: 

§ 25. ~lunições navaes. 
§ 28. Fretes, etc ... . .. 
§ 29. Eventuaes ..... . 

174:567$501 
65:567$893 
84:60{$355 

At't. 2.o Ravog3.m .. s~ M disposições em con
tra.rio4 

Sala das eommissões em 7 de Ago<to de 
1883.- Affonso Celso Junior.- Leopoldo de 
Bulhões. 

Projcct o n . 36-1883 

(Emenda do •enado) 

A 03sembléa geral decreh : 
Art. 1. o O :ninistro e secreta-rio da êstado dos 

negocios da marinha. :fica a.utoriz&. lo para. re.an
dar _pagar a s dividas de exet•cici i)B findos, na 
importancia de 9:635$182, m ' ncionadaa nas re 
laç.ões annex.os á presente le i. 

Art. 2. 0 Revogam-se as diS.J>osíções em eon
tr~rio. 

(Em .. nda. do aenado) 
, Sala de• commiseões em 7 de Agosto de 1883. 

A aesemblea geral dec.reta : . _ A.tfo,so Celso Jv. ,ior.- Leopold<> de s,.. 
Art, i . • Alem d'• d eepetas autorizdao pela ( l1tóes. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 03/02/201515:30- Página 7 de 37 

38 Sessão em 7 de Agosto de 1883 

E' liclo c app :·o\'ado o seguinte 

PARECEU 

N. 7d- i8S3 

Não quer nem póde n:d:1 addita.r . ás Judicio
sas considerações, cntiio f. 'itas pel J seu lllustr-3 
colleg:t, para fun.lamentlt' seu requerimento. 
A mat'lria f.Ji sufficiontemente desenvolvid::t ; 
r;,st::1.-lha apenas inst~r novamente c·)m S. E:s:. 

Tempo pqra ap?sentado.-;·a rle JI aaoel J.;a- o Sr. mini;;tro d:1 agricultur:t, p tra que volte a 
quím de Figzteiredo, lançador aposentado saa attenção para estes importantes traualh0s. 
da 1·eceb:Jdol·io. do Rio de Janeiro Em uma das ses ·õcs do anno pass:do, votou-s'3 

A' commissão · llc pensões e ordena. !os foi 
pre;cnte o rJquet·imento, em que Manoel Joa

quim ue Figu;:ir.}dO, ltnçador aposentado da 
recebedoriado Rio de Jancü•,), pede que se lhe 
mande computar, para sua apo;;entadorü, 
o tempo em que e3tevc avuho por acto di~::cri
ciouario do governo. 

Comquanto do allega.do a commisslo jalgue 
Je ec1uiclade o que re 1uer o supplicanto, não 
pôde, comtudo, prescindir d3 informaçõe.;;, pelo 
q:1e é de l)ar0cer qu.e, por_interm·~dio do mi
mstro d::t faze·n .!a, s•>J \ ouvido o governo, re
mettendo-se-lho a dita petição c docarn·:mto 
annexo. 

S:\la da.'> commissõas em 6 de Agosto de :1.883. 
- nrle[anso de A,·aujo.- Jose l1IarZanno. 

O Sn. EsclitA.G~OLLE TA.UN.\Y manda á mesa 
os seguintes 

Requerimcnt :s 

nesta casa uma emend:\, augment'.l.ndo a verba, 
dcstin:>.da.ao melhoramento tio porto e:u quest:io, 
com a qu::mtia d·J iOO:OOO"~' p 1r.t substituiç1o 
d) mlterial empregado n0 se;·viç., de dl'aga
gem. Provocar~m então gr.1nde questiro as enor
mes despezas que se fazi:1m e ainda se conti
nu:Jm a fazer, com a rep:1ração do mate <ial, que 
S) declarava officialmente-em pe:;simo estado. 

O engenheiro direcLor por vez ; s insistia sobre 
este pouto, infonnand:) ao govet·no :icerca das 
condiçõe.> l."uins desse mater:a.l. declarando-sa 
mesmo r .;ccio>o d~3 set• obrigado a suspenier o 
serviço da dragagem, son:!o fos;; cm dada> as 
providencias, no sentiJo da prompta substitui
çiio ao ma.t 'l'ial a:ruinado. 

Um dos :~nte~cssorcs de S. Ex., o Sr. minis
tro da agricultura, por avi ::;o de 16 de Março do 
mesmo anno, auto1·izou o engeilheil'L: a fazer o 
or,~ammto da> desp "zas absolutamente neces· 
s1rias para tão u·r ~ ent ~ substituição, reconhe
cendo, confJrm3 a e:s:.pi·essão d.) citado aviso, 
que se tornava isso de impr..:lscindivel necessi

. Requeil'o s~ peçam infor.uações ao governo dad.e, visto que a ma.i.or part; da. quota, desti
sobre o de>tino quo t :\•era:n os Botocudos do nada ao melhoramento dJ pot·to, era abso!-'vida 
Espirito Santo, cuja sahida do paiz foi ombar- com os constantes trabalhos de NPJraçã'J. , 
ga:la pelo min'sterio d3 e3trang.círos, e que Ou ha cx~g.;ração nas inst:<ntes : :r~clama.ções 
grau de vcrMida1e tem a noticia que s3 ospa- do engenheiro rlirector do s ~ r\•iço, não sendo 
lha so'm3 os maus lr.1tos a que o:;tão sujeitos na f11ndn..las sua~ redam::1.ções na~1uelle sJntido, 
E 1ropr. aquclles indígena~. ou ao governo cumpre t ·.mar providencias 

Sala J:.1s sessõ ::s e:11 7 de Agosto de i883 .- muito energicas, no sentido dJ imprimit• 
Escragnolte Tawzay. ~ ao3 trab 1lho3 a maiot• celer:dade, oi:'dem 

E' li<b, apoia:b, e a discussão :diada po:.' t"r e economia, ma:tda!ldo ox<J.roinar o estado do ma-
p3dido a pal:J.vra o Sr. L ; op:>ldu Cunha.. t~rial llu ~u .mte, p3.ra substituil-o uma vez qu) 

Requeiro informe 0 g 0 vm·no si man:b. pa- são exce'l5i v as as despezas const:mtemente 
gar aos immigrantes 0,_pont::meos 0 tt·ans;;ortc feitas em interminaveis reparaç0e,, o muito 
nas estrada.s de f rro oxi.stent'!s e nas l'nhas deficientes oa resultados obtidos. 
fluviaes p~rcorridas p.:~r compa.nhi~:s a vapor, A tonelada . média de lodo extrahido do porto 
subvencionadas pelo Estado. assnm~ proporções fa.bulos,ls, p ;rq ue ta:;s des-

Sala das se3sões em 7 de Agosto de 1~83.- pe.:a.s pesam extraordinat·iamente sobre a v2rba 
Escragnolle 'J.'attnay. do.stin:da ao Ee .. viço de dt•agagcm. 

A rej)artição do melhot•amento do po1·to de 
E' lido, 1:poia·'lo, e a discmsão ;•diada po:· t·~r Prenambuco é em gt·ande parte u !l v131-dadeit·o 

pcd!do a p:llavr11 0 S:·. C:~.ndido de Oliveira. viveiro de afilh:J.dos ociosos, que a politica <leste. 
Re~1ueiro informe o gov:rno qual o preço p1iz inf~lizmente mantem. 

pot· ~ue actualment' paga pelo tl'ansporte de O Sn. Jos:E M . .muxNo : - Apo:ado, mas era 
itnmtgrantes, criança,;, menores e adultos do melho~ dizel' o~ partidos. 
porto do D~sterro p:\r& 03 do S. Francisco, It:t- O Sa. HE~RIQUE MAnQUES : - Eutret~nto, 
jahy_e L~guna, e qua~ o do su ;tento uiari() des- mai; .:e 100:000$ são alli annualmento can
ses 1mm1grantcs na cxdade do Desterro. sumidos, o esta:nos lon.ze de cons~g :.Iir os ma-

' Sala das ses:ões em 7 d::J Agosto de 1883.-,lho;·amentos que s:Xo reclamados p :!L\ pt·ovinci.a. 
Escragnollc Taunay. Cumpre pois que o governo ou atten:lendo. a 

E' lido, :-~poiado, e adiada a discussão por ter ,pe as de.sp3zas s:io tão onor·mes quanto im-
pe·liloa palavra o Sr. Candido do Oliveira. pro.iuctiv:\s, ;;usponda o sen·iço do · melhora

mcnb rlo ro;·to s'. não reconhece fundadas as 
_O Sr. Henriq~e Marques:- reda.mações da r · sp.~ctiva rep~rti i'àn, ou auto

Dtz quo em uma daa pr1meil':J.S ses~õcs do mez rize a 8ubstituição do mat~rinl imvrestavel, 
de Julho .o s:u nobl'O collega. c amigo, deputado cor~1n:b a.1;im os rnofvos qu) ,,lJoga n. mesma 
pelo··3o ~1str1c~o de Pern::~.mbuco, funla•oontou reilar~içio do Porto, p!l.t'a jnstific:u··sc elo pou .·o 
um ped1lo de· mformações ao governo, r .}h.tivo.- rcs1tlta !o do:; !;CUS tr;~.balhoa. 
mente aos importante~ trabllhos do melhora-I O o:-adot• insiste so'J;•o oüo a~s :unpl1.1 cou
mento do p-:trto do ectfe. 6.n1o no zelo do nob:-e miui~tr11 tb :qrh··tlt·n·.l, 



Relação a. que ·se,re:f'e:re o decreto desta data 

Nomes 
O !fi cios das t!Jesoural"ias eiProvenienc . d I Verbas a que per-~ I 1 

Provincias I avisos do respectivo mi- d spe-las as' tenciam as despe- Ewercicios t mpo;-
nísterio .e ... as zas anota ____ , ___ ._ 

Em. ilio T. avaras de Oliveh·a_ •. •.••••• ,_Ba.hia ..•..•• N. 66 de 23 de Maio de 1881.1GratificaÇ'ão •..••.•• Arsenaes .......... ,1874-1875 133$333 
ftianoel Gonçalves da. Costa •••..••. Idem. . . . . • • • Idem .•..•..•..•.•...•..... _Aluguel de um pre- ..---'-· ____ _ 

Norton Megaw & Y~~-: -~: .- ~ .... -.-~ :· -1.489 § 28. Ev:entuaes.' •••••••.•..••.•••. 1873 a 1879 147$060 t47$00Ó 147$060 
69$776 
37$179 

168$350 

Joaquim José de Sant'Anna Segundo.. 1.491 § 9 Ratalhão naval. .. ; .......... 1876 a 1880 69$776 69$776 · 
Manoel Segundo................... 1.492 § 14. Força naval. ................ 1870 a 1874 37$149 37$179 
Tertuliano Capella................. 1.493 § 14.ldem ................... ; ... 1872 a 1878 168$350 168$350 

Firmino. João Magalhãe3............ i.495 § 8.Corpo da armada .•.•.•..••• '\1879 a 1880) 
O mesmo.......................... 71 § 12.Arsenaes................... l 

D.TheodoraRomanaLuiza.Schaetrer .• 1.496 § 8.Corpo da. a1·mada ..••••••••. ·~ ~ 
A mesma •••.••.•• ,,. ·.............. ,. § 14.Força naval................ i876 a 1877 
A mesma.,, •.• ,................... » § 17 .Pharóes ..••••.••..••••••••. 

José Joaquim dos Santos .• o .•.•••••. 
Jooé. Pinto da Matta Porto ••.••.••.•. 
Man'l\11 Dutl·a Candelaria • o • o •. o •••• 
Mah ,el Olympio de Almeida ••.••.•. 
D. Maria Francisca Cbatlevecko ••.•• 
Benedicto José da Silva. o o • o ...••••. 
Antonio· da Costa Chaves ••••.•. o •.•. 
Ramlo Valdemiro ~e Aguiar •.•..•.. o 
Manoel Antonio da Costa o o o o ••• o •.. 
Sebastião João da Silva ....... o o .... 
Honorato Francisco Alves •..•..•••• 
Gregorio ••• o ••...•• o •...••••.•••.• 
O mesmo .. o, •• o •.•••• o•••··· •o·· ··· 
O mesmo •.. •o••··. ··• ••o ••••.••.•• 
Adil:o L ui..: Villares ... • ..••.•...••• ; 
Fir~o Alves de Souza ............. .. 

1.497 § 14. Força naval •••.•.. , •••• ~ •... 1880 a 1881 
1.498 § 12.Arsenaes ................... 1880 a :1.881 
i.4W § 9.Batàlhão naval. ............. 1875 a 1881' 
1.500 § iO.Corpo de imperiaes marinheiros 1880 a 1881 
1.501 § 8.Corpo da armada •.• :., .••...• 1880 a 1.881 
1.502 § 10oCorpo do imperiaes marinheiros 1879 a 1881 
L503 § fO.Idem ....... ,, ....... oo oo ... 1880 a 1881 
1. .504·§ S.Corpo da armada •••.••.•••••• 1879 a 1.880 
1.505 § :l2.ArEienaes .................... 1878 a 1879 
4.506 § 9. Batalhão naval •.•. : o •. o . •• • . o 1877 a 1878 
1.507 § 14.Força naval. .... oo oo ........ 1876 a 1880 
1.508 § 9.Batalhão naval. ............. 1.876 a 1879 

» § 14oForça naval ................. f8i6 a 1.879 
-, § 24.fdunições de boca ............ 1876 a 1879 

1.509 § 14. Força naval. ................ 1878 a 1879 
§ 19.Reformados ................. 1880 a 1881 

35$555 
67f830 48$444 

83$:333 $ 
85$420 $ 

140$1.10 251$758 

{21$462 121$462 
39$000 / 37$000 

1.07$344 104$608 

ITOO 6$621 
144 488 131$989 
90 000 84$000 
48 000 46$404 
621333 22$133 
33 000 8$800 
18$426 5$770 

1451250 138f04 .. 
1.6 760 
28$080 $ 
13$971 48$609 
8$222 8f222 

369$786 369 786 

671s3o 
$ 
$ 

251$758 

12{$462 
37$000 

104$608 
6~.621 

1.31$989 
. 84$000 

46$404 

~fi~~ 5;'770 
138 704 

48~609 
8$222 

369~786 

Rs. :1.:876$061 
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Relação a que se, re:tere o dec1"eto deli!ta data 

I 
No1116s J> >·ovincias 

Offic ios das thesou~arif)s .6 1Provenienoias 
a1Jisos do respectmo 1l!l~ despe.:,as 
nisterio 

das !Verba.s a gue per· .. 
. . 1 tenc•am as d espe-i E<eei·c•c1os 

zas 

I mpor_
tancia 

Ernilio 1'av!lros de Oliveira .•.•.•.• !Bahia ....... ,N. 6ô de 23 de .Maio de 1881. GJ'atificação ........ Arsenaes .... . .. . .. 1874-1875 133$333 
Manoel Gonçalves da Costa •....•.. Idem ........ Idem ............... .. ..... Aluguel da um p ro-

dío •• • : • .... . .... . Ide in . .. . .. ..... ... i877-t879 93$300 
Emilio Tavares de Oliveira e outros .lidem ..... .. . lrlem ...................... l>iversas despezas •• Ev~ntuaes ..... . ... 1876-1879 1:450$4~Jt 

ga:;l~~:;i~; .FÚh~· &' S~b~i~h~:::::: ~~r':~;.;b~~ó.' 
N. 106 de i de Agosto de 1881 Gratificação ..•...•• Arsen;..es .......... 1873-1877 88$063 
N. 5g de 23 do Março de 1881 Goner os •••..•.• , •• Impcr iacs mnrinhoi-

ros ....... ... ... . . 1879-1880 
Idem ...................... Idem. , ............ Arsenaos . .... . ... .. 1879-1880 
Idem ...... ... ........ . .. . . Idem .. . .......... Mun ições de booca. 1879-11180 
N. 17 de22 rlê .Janeiro do 1881 Idem .......•.. .. • Forca naval. •..•. . . 1878-1879 
Aviao de 5 de Setembro de 
1881. .... .... ...... .... .. Soldo ..... . . ....... Idem .............. 1875-1876 

Os mesmos .....•.•. , ••.•. ,, • • .• . 
Os me11mo• ..................... . 
'l'omistocles Aranha., ............ . 
Antonio Joaã da Costa .• , .•.•.• • ... 

Idem . ,' . . .. . 
Idem ....... . 
Maranhão .•. 
Córte ....... . 

r\.ffonao Estevão Eduardo Martins ... Idem . . . . •... Idem de i de Sotembro de 1881 Diiferença du grati-
. ficaçiio ........... Idem .. .. .......... 1878-1879 

Manoel José do< Santos ........... Sergipe ..... N. 46de 25 de Agosto de 1881 Soldo ..... . ....... 'IUaformados .. • •••.. 1878-1880 
lldafonso Francisco de Almeida.Costa Alngõas .. . . . N. 110 de 13 de Setembro de 

1881. ............ _ ......... Transporte ....... .. Evontuaes ...... . . , 1879-1880 
Companhia do Gaz ................ Côrte ....... Aviso da. marinha de 6 de _ 

Agosto do .1880 .... : ...... . Gaz consumido .... Arsenaes .......... 1878-1880 

5i!OO ( 9 730 
948 5~ 
16$000 

. H $900 

284$947 
30$000 

7$000 

145$617 
Vicente de OJiyeiro.Liroa .......... P arahybo. .... Officio n, 42 de 23 de Abril 

d~ 1881 ................ .. Diversos-olljeato• ... Capita nias do portos i879-f8801 98$200 
Quinlino Hibeiro de Miranda Osorio Piauhy .. .•. N. 83 de 29 de Dezembro do . 11~81 ............... ·.· .. . ·. Alugu"l de umaeasa Eventuaes .• .. •..•• !877-1878 i:4G0$000 
Roque da.Stlva •.•. , •..•. , •• - •• · •. Córte •••••.•• Avuro de 1 de Fover 01ro de 

· 1882 .... .' ........ , .. . . . . . Ditfcrença de venci-
-mentos ... . . ...... \Força naval ..•.• . . 11872-1876 

Vicente de Olivoira J:..ima .......... jPnrahyba .. •IN· 110 de H -de Noveml>l'o de . 
69$134 

1881. . _ . . .. . • .. . . .. . .. • . . ObJec!os para· esca-
lares .............. ,Munições n!\vaes ... , 1.879-!8801 98$200 

Carpinteiro Filhu & Sobrinho ... - -~Pernambuco.,N . 89 •la 13 de Mai? de i RBi: Generos ..... . ~ .... Idem ..... .. ... ... . 187\l-1880 217$140 
Carlos Water •. .. .•... . .. . ..... -. Idem ........ N.-23 de25de Jane1ro deH:/82 Concerto de um ra-

logio .............. Idom ......... . .... 1879-tSBO 68$000 
Henrique Ribeiro de ~'aria ........ Pará . . ...... N. 105 de 26 de Outubro. de 

1880 .... ....... .. ... ... .. Differ·cnça de saldo. Corpo da armada ... 11876-1877 
Companhia do Oaz ................ Idem .. , • . , .. ldom ................ .. .... Ga~ consumido . .. .. E nfermarias . ..... , 1877-1878 
Simplicio G. de Oliveira. ........... Idem ...... . Idem . . .................... Soldo ..... .. ...... Reformndoa ... ..... 1878-1879 
Serafim Ferreita de Oliveira. & C•. Idem •• , ..... Idem .................. , ... . Forneeimen to .• . ..• Arsenaes . ......... 1878-1879 

61$000 
16\J~362 
70 00 
25 50 

Caetano Dominguos da Castro ..... . Amo~onas . . . N. 2 de 17 àG Janeiro da 1882 Fornecimentod'agua Impari.J ... s marinhoi-
roa .. ........... .. 1877-1878 H $000 

José Teixeira. de Souza & Ca e outros Idem .... . .. . Idem ...................... Fornecimento d i ~ 
verso ... .......... Ca pitanias da porto~ 1879-1880 733$037 

O~ mesmoa, ...•.•.•• .• •..•. .. ... Idem .....••. Idem .•..••.•............•. Sobresalen tes ..•..• Munições navaes ... 1879-1880 374$485 
Companhia do Amazonas e outro .. Idem ........ Idem ................. , .... Diversas despozas .• Evontuaos ... ...... 187{1-1880 1:083$250 

7:750$121 
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NOMES 

.. 
o ::: 

t .. 
~ 

VERBAS 

U4PORTAIIClAS 

B:tEI\OIOlOB 

de cada '1'6rba Total geral 

Total elo 
processo 

tiquido do 
desconto 

-~ I ---- l --,c-.-= 1""· - --1- ····--···-- -·-

Norton Mcga.w & Youle .... . •.. .. ,. 11.4.891§ 28.Eventuaas: ........ ..... . .... ,1873 a i 8711 
Jonquim José de Sanl'Aona Segundo.. i.-!91 § 9 Ratalbilo navaL .. : . ... ...... 1876 e. 18RO 
l\fanool Segundo....... .. .......... 1.492 § 14. ~'orça nrm•l. ................ 1870 a 1674 
Tertuliano Capella... ............. . 1. 493 § 14.ldem ..... . ........ .. . .. : .. . 1872 a 1878 

Firmino.Jolio llfagalb«es • . .... · .... . • l1.4951§ 8.Corpoda &rrnada •..•........ !11879 a 1880) 
O mesmo.......... ... ......... .... » § 12 .Arsenaes. . ..... . ....... .. .. l 

D. Theodora Romana Luiz a Schaefl"er .• 
A mesma .•• • • •.• • •• • · ..... .. . ..... . 
A mesma ••• •.••• • .... •.. .. . .. . •... 

. . 

Jotá Joaquim dos Santos .••...• , • ... 
Joaé. Pinto da Matt a. Porto .••••.•• .• . 
Manoel Dut•·a Candelaria • •.••. , .•.. 
Manoel Olympio de Almeida •.•• •. • . 
D. :MAria Franeieea ChB<leveek •••••• 
Benedicto José da Silva ....... .... . . 
Antonio de< Costa Chaves .•. . ....••.. 
Ramlo Valdemiro de Aguiar •. .. , . ..• 
M~~onoel Antonio da Costa •..•••. •••. 
Sebaatião João da Silva .......•.•.. . 
Honorato Francisco Alves ...•. . • ... 
Gregorio .. ........... .. ...... . ... . 
Omesmo .... ............ ...... .. .. 
O mesmo • .• ••. ..•.• • ; .••• , . .. ••. •. 
Adio Luiz Villarea ............. . .. . 
~J'!Do Alvea de Souza • .... ... .. , , ..• 

l'ar. 37 do V oi. IV .- t. 

1.498 § 8 . Cor-po da. ar mada. .......... "t ~ 
,. § :14. Fol'oa naval • • ; . • • . • • • • • • . • • 1876 a 1877 
,. § f7.Pbat•óes .......... . ........ .. 

1.4!1'7 § 14. Forçu. naval , .... .... . .. ; .. .. 1880 a 1881 
1.4.98 § t2 .Arsona os ..... .. ... . ..... ... 1880 a 1881 
1.499 § 9.Batti lhão naval ........... ... 1875 a 1881' 
f . 500 § 10 . Corpo do imperiaes marinheir os 1880 a :1881 
1.501 § 8.Corp(l da armada ... : ........ . {860 a :1881 
i. 502 § 10, Corpo do imperiaes marinheiros {8?9 a 1881 
1.503 § 10.ldem .. ... . ................. 1880 a 1881 
1.504 § 8.Corpo da armada .. . .......... 1879 a· i880 
1,505 § 12.ArgGnaGs ,. ,, ..... . ........ .. 1878 a :1.879 
4. 506 § O. Batalhão naval, .•• ; • •. • . ....• 18?7 a 1878 
1. 507 § 14-Forqa naml .... ............. 1876 a 1B80 
1.508 § 9. Bata.!Mo naval ..•••... .. .... i 876 a 1879 

" § f4. Forç.. ml\•ul. . • .. • .. . .. .. • .. . 1.876 a 1871:1 
,. § 24.Muriições de boca • .. ....•.... 18'76 a 1879 

1.509 § 14. Força naval ....... ..... ..... 1878 a 1879 
§ 19. Reformados ......... . ....... t800 a. i 881 

147S060 
69$776 
37$!49 

:168$350 

35$555 
48$444 

83$:333 
85$4.20 

140$110 

fQ:f$462 
31l$000 

107 '344 
:16 000 

:144, 488 
000 

48 o 
c. 933 
S3 000 
iB$426 

145$'ZSO 
:16$760 
28$080 
13$1171 
8$222 

36!)$786 

:1471060 69 776 
37 179 

168 350 

67*830 

~ 
251$758 

' 12:1$4132 
r 37$000 

{04$608 
6$621 

131$989 
84$000 
46$4.04 
22$133 

147$060 
69$776 
37$179 

168$350 

67fs3o 

$ 
· $ 

251$758 

12!$4.62 
37$000 

104$608 
6~621 

13i 89 
84 
4.6 404 
22 133 

8$800 
5$770 

138r04 •. 

8,.·800 
5,;'770 

138l704 

48~0\l 
8$222 

369$786 

48$609 
8$222 

369$786 

Rs. 1:876$061 
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Proj ecto n. 30 -1SS3 

(EMENDA DO SENADO) 

··al de~reta : 

~o e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra fica autorizalo para mandar pagar as dividas de exercícios findos, na importancia de 192:722$676, mencionadas na ralação annexa á prese:::.te Lei. 
voóadas as disposições em contrario. 

em 7 de Agosto de 1883.- Affonso Celso Jun:·ar.-Leapoldo dJ Bulhões. 

NOMES PROVINCIAS 

Relação a que se refere o decreto da presen le data 

OFFIGIOS D \S THESOURARIAS 
E AVISOS 

PROVENIENCIAS DAS DESPEZAS 
VERBAS A 

QUE PERTENCIAM 
AS DESPEZAS 

C~pilão Francisco de B_orja de ,Al~eidà Corte Real.······· Córte ....................... IRI3querimanto ....................................... Diffe1·cnça de soldo ....................................... Classes ina~tivas .......... . 
Major reformado Cypnano Jose Ptres Fortuna .. ··.· ...... !Jem ........................ Idem .................................................... I tem ......................................................... Idem .......................... . 
Maj.r José Francisco da Silva ....•......... · .. ·····.···· Idem ........................ Idem .................................................... Idem .......................................................... Idem .......................... . 
Antonio José de Muraes, -<oldalo reformado ......... · ..... Idem ........................ Aviso de 7 de Feverei1·o de 1882 .............. Soldo ......................................................... Uem .......................... . 
Pedro Fen·eim Cuolho, capitão honorario ................. Idem ...... .. ................ Aviso de 10 .le Janeiro de 188L ............... Etapfl.s ........................................................ Etapas ....................... . 
José Pereit·a da Cunh L •. · · • .. · . · ..... •. •• • • • · •. • • · • ·. • Ilem ....................... · Aviso de lO de Fev-·reir·o Je 1882 ............. Soldo .......................................................... l•:xeJ'cito .................... .. 
Pedro B1·aton Ferreira. Monforte · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · IJhm. · · · .. · · ..... · .. · ·· · · .. · Aviso de 23 de Fevereil·o de 1882 ............. Pr stação de engajado ............................ : ..... Idem ......................... . 
Estrac~a de ferro S. Pa~lo e R lO d~ Janr;nro ·. · · · · · · · · · · · · ·, 1Idem ........................ A viso da guena de 16 Je Sete muro do 10(81. Transporte .................................................. Eventuaes ................. .. 
AntoniO de Alcantara l• onse:a GUtmarae:s. · ·- · · · · · · · · · · · · ·.I I lem ........................ Aviso da fazenla de 19 de Setsmbro de -Hl81 Vive,·e~ B tran~portes pa1·a a trop t. ............... E:s:ercito ........ ............. . 
Tenente-coronel_ CJ.rlos J,~se d_a Coste1 Ptmentel. · · · · · · · · · · Idom ..................... ··· A1•iso da guJrra de 9 de Julho de 1881.. ... Grat;ficação para aluguel de casa .................. Eventuaes .................. . 
Jesumo Jose Feltppe de hguetredo. · · ·. ·. ·. · · · · · · · · · · · · · Idem ........................ Aviso la guer·r.t ,[e 28 de Mai'ÇO dq 1882 .... Premio de voluntar.o ................................... Exetcito .................... . 
João José de Sant'Anna. · · ·. · ·. · · ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I !em ....................... Aviso d,, gurona de 27 Je Mal'ÇO de 1882 ... Vencimentos ............................................... Idem ......................... . 
Companhia nacional de nfl.veglçào a vapot•. · · · ·. · · · .. · · l<llm ........................ Reguêrimento ....................................... Ttansporte de tropas .................................... Eventuues .................. . 

EXERCICIOS 

1877-1881 
1875-1880 
1875-1881 
1875-1881 
1879-1830 
4872-1880 
1878-1879 
1878-187\J 
1865-1868 
1877-1880 
187\J-1880 
1868-4880 

1875-1876 () 1879-1880 
Imperi'd companhia de navegação estrada de ferro de 

Pett•opolis ........................................ , . · Id1m ..................... ··· !dom ................................................... Idem .......................................................... Idem.......................... 1878-1881 
Sehastião de Castro ........................ ·· .. ···· .• ··· M·nas ...................... 1 Ifiici J n. 9, de 31 de Janeiro de 1882 ....... SoLlo .......................................................... Claeses inactivas.......... 1876-1878 
José 1\bria ele Si 1ueira C3sar e outros .................... Id mJ ....................... · Officio n. 10, de 10 d ~ Fevereiro de 1881.. Gratificações ............................................... !corpos esp 'ciaes.. .... ..... 1878-1879 
Izidoro Pio P.•reira .................................... Id3m ........................ I lem i:lem ............................................ Diife1·ença de soldo .............. , ........................ l Exerctto.... .. .... ..... ...... 1875-1876 
João Paulo de OliveiJ•a Carv~lho ......................... Idem ........................ Officio n. 108, de 29 de Dezembro de 1881. .. Gratificação de voluntario ....... : ............ : ........ ldem.......................... 1878-1879 
Manoo_l F1:ederico .d' Oliv.cira Jacq ues .............. . .... -lld~m ....... ········ ......... Idem ~dem ............................................ Med~cam~atos para as enfermarias ................ 1 Hospit_aes .................... 1 1877-1878 
Antomo Dtfl.s dos Santo o; ..................... . .......... · 1 ld .111 ...... ........... ....... Idem 1 lem ............................................ Grattficaçao ................................................. i Comnnssões ....... , ........ 1 1'877-1878 
Mano ·1 de Ara.1jo Cctl'mJ o outros..... . .............. ·. Idem ........................ Id8rn ident. ........................................... SoLto ..... .- ..................................................... Classes inà.cti1·as.. ......... 1877-1878 

~flo~~~nJ?o~ tfr.~~i~:~ 'i ~:~~;t~~:.- .. ·_:_:_.·_: _:.:_ :_ :_ :_ :_ :_:: .: : ': ": ": ": ':::::::: H:~:::::::::::::::::::::::: m:::: :::::::::::::::::::::::::: :_::: :::::::::::::::::: h! E::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··:-:-:-:-:-:-:-:: I ~tl~~ii~::::::::::::: :::::::: ~~~~=i~J~ 
Companhia de illu.ni açfi'J a gaz ........................ · S. P<mlo ....... : ........... Requ ·rimento ....................................... Gaz consunlido no-; estabelecimentos militares .. Corpos e -q~~·I:t~i~:::::::::: 187\J-1881 
Victot•ino dos Santos ?ilva ............................. ·iSa~ta Catharma ........ Officio n. 43, de 18 dJ Aoril de [881.. ...... Transporte, etc ...... _. ..................................... Eventuaes................... 1879-1880 
Affonso Conrado do Lt vramen to .......................... 

1 

Id ·,m ........................ lde:n ................................................... Enterro ,]e um offictal. .................................. Idem.... 1879-1880 
Paulino J. A. Horn ...............•......... · ......... ·· Idem ........................ Officio n. 52 de 4 de Maio de 1881. ........... M)dtcamentos ............................................. Hospita~~:::::::::::::::::::: 1879-1880 
Joiio Francisco D,JartB de Oliveira ...................... · Idem ........................ Id '111 .................................... , ............. Di1·er.-as Jespezas ........................................ Eventua~s................... 1879-1880 
Joaquim Manool Ribei1·o .............................. · T lnm ........................ Offic:o n. 19, de 12 de Fev6f'eiro dJ -1881.. .. Soldo .......................................................... Exercito...................... 1878-1879 
Francisco Leopollino J\bchado ................... · . · .. · · Idem ............ · ........... I bm _ic!Jm ............................................ Ent:crro de um oflici.li .................................. Eventc1aes............ ... ... . 187~--1880 
João Alsino dJ l?aJ·ia e out1·os ...................... · .. · · I·lem ....................... Idem n, 81, d'3 9 de Julho de 1881.. ......... Tl'ansnort' de f.trdamento ............................. Idem... 1878-1880 
José Saraiva <lr> Caldas · · · Idem ........................ Id 9 l 5 d J · J 188) S ld ' Cl ·:······_. ............. · 18-6 1 80 

~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · S 1 em n. ~. r e e anetro e ~ ........... o .1..... .•••. ............ ............. ...................... asse.; 1nact!Vas· 1 -· 8 
José d t S.lva P0:gamilho · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · S. Pedro do u .......... Idem n. 16, cl o 8 de F8vet·eiro d3 1;:;82 ...... Pro mio de \'Oluntario .................................... Praças ele pret ... .'.".".".".".'.".: 1879-1880 
Jeronymo ,AntoniO ~' Silva.········:··················· Idem ........................ Idem .................................................... Fardamento ................................................ Far.lamen\o................. 1879--1880 
S~rnão J.oso de Angao ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Idem ........................ Idem n. 7, d J 17 de Jane:ro el i 1882 ......... Sol o .......................................................... Classes inactivas.......... 1872-1877 
Pw Jose Rufi~o e outr .. •s .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······-~Idem ........................ Idem n. 63, de 27 de A' ril d; 1881.. ........ FardaJl1''lllo ................................................. Etapas, etc.................. 1879-1880 
Valerwno Jose L0p•s e outJ'O.> ............. ······· ·· · ·····Idem ........................ lden1 J'lu"·ttel cl•casa lE1,e 1t 1879 1830 • • .................................. , ............... 1. ~ ........................................... r uaes................ ... -
Policarpo :\lves da Cruz e ou~r·o l. • • · . • • • • • · • · · · • · • · • · • · -~Id Jm ....................... · Idem ........... ; ........................................ Medicam0ntos .............................................. Hosp:ta· s. ............ ....... 1879-1880 
Leão Peretra de C trvalh:) Stlv11. ........................ · Idem ........ ........ ........ 

1

ldem .................................................... Soldo ............................. ............................. \Exercito. 1879-1880 
Fibronio de Brito· · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · . · · · · · · ······'[Idem.········ ............ ··, Idem n. 18. de 9 dB Feve1·eiro de 1831....1 Fadamento ................................................ E bpas e-t~ ................ · 1877-1880 
Vespasiano Gonçalves de Al mquoque · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Idem ...................... -~Id:Jm n. 50·, ele 23 de l\brço de 1881.. ...... Gratificac·õe> ............................................... lnstrudção ;~iiit~;- .. ······ 1879-1880 
Guillurm: Pe1·eira R-<Jello e outr.Js ..................... · Ide:11..:., .................. Idem ..................... , ............................. Idem ..... : .................................................... 'Hospitaes ......... 1879-1880 
Jos3 Felichr:o e outt·os .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · ·. · · · · · · · · Jdem ........................ 

1

lclem ..... .. ............................................ Soldo ......................................................... Classes in·~~-ti~~~:::::::::: 1877-1879 
Ang_ell Cabnda. · ·. · · · · · · · · ·,~: • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · 1d9m ....................... 

1
Id •m ................................................... Aluguel de casa ........................................... Corpos e quarteis..... ..... i87'J-1880 

Marta do Cam_w d l C~rvalho ;:,tlva ................... . .. · Llern ........... · ........... 

1

Idem ................................................... Sollo ......................................................... Ex · rcito......... ............. 1875-1876 
Manoel r\n~m10 da ~dvct .. ·: · · · · .... · ... ·. · · · ·. · · .·. ·. ·: Id3m ....... , ............... I:Iem ........................... : ........................ Dtversas ~despe1.as ........................................ ~ventl!aes. ..... ..... ....... 1875-1876 
Manoel Cectlw C~rdo ,o e out1 os·· . ·. · · · .. · ·. · · · · · · · · · .. · GJyaz ...................... Idem n. 6, de 10 de hnetro d J 1382 .......... Fat·damento- ............................................... E:;eretto....... .......... ..... 1878-1879 
Manoel ditCon··etção e outros .......................... · ld3m ....................... Idem ................................................... Idem ..................................... : .................... Etapas... 1879-1880 
José Gonç ;l v e> Pacheco ... · · · · · · . · .... · · · . · · · · .. · .. · · · · Idem ....... ··· ...... ·· ..... Id :m n. 24, de 12 de Março de 1881. ....... Gratific:1ção de exercício ............................... Exercito.::::::::::'.".".".".".".".".": 1878-1879 
Pedro Augu>t? d~ Men-:l nça e outro .... ···.·······.··.·· \1atto Grosso ............ Idem n. 60, d3 3 de Agosto d3 1881.. ........ ~taJ~:ls .... _:·················· .. ······· ...................... Etapas, ele................... 1879-1880 
Manoel AntoniO Gonçalves." ........................... · Idem ....................... I .em ................................................... Gratdicaçao ................................................. Qn.1dro do e:s:ercito..... .... 1878--!879 
Firmo de 1\Iattos & Comp. · ·: · ... · · ·. · · · · ·. ·. · · ·. · · · · ·. · Idem ............. , ......... Idem n. 2, ele 25 de Janeiro dB 18~1. ........ Tl'ansporte ......................... : ........................ Eventuaes................... 1879-1880 
Companhia União Vt!la Maria .............. ·.··.·.···.·· Idem ....................... Idem ........................................... : ....... Passagens ................................................. Ajuda de custo............ 1879-1880 
Francisco de Paula Pel'eir.t Fortes e outros .... · ...... · ·. · I lem ........................ Idem ................................................... Gratificação de commando ............................. Col'pos cspecia0s........... 1878-1880 
Manoêl Rodl'ig-nos de Olive:ra Netto e outroJ .......... · · · Idem ....................... Idem ................................................... Consignação .............................................. Exercito..................... 1877-1879 
Epiphanio Josá Gonçalves .... · · .... · .. · ... · · · · · · ·. · · · · · Idem .............. ··· ...... lclem ................................................... Jornaes vencidos ......................................... lntendencia. ................ 1878-1880 
Joaquim Vaz de Campos .............. • ... · .... · .. · .... · Idem ............... · ...... · Id0m ........................................ Aluguel de ca~a ......................................... Hospitaes............ ........ 1878-188) 
Jos3 Estanislau de Pinho ........................... ·.·. Idem ............. · ... ······ Idom ................................................. · Gratificaçii:o ................................................ Commissõ3s..... ... ........ i878-1880 
João N,epomuceno e outros. . . . . ................. ·. · · · ·. B 1hia ...................... Officio n. 106, de 1 de Agosto de 1881. .... Fardamento ............................................... Intendencia......... ........ 1872-1879 
Jo,é Narc~sJ de Menezes e outros ..... ·.·· .•.... ·· • · · · · · Idem ...................... Idem ................................................... Soldo ........................................................ Classes inactivas.......... 1873-1880 
Davi no Lopes ele Almeida e outros ...................... Idem ....................... Idem ................................................... Fardamento ................................................ Etapas, etc.................. 1869-1880 
Anna Francisca Gonçalves ......................... ·.·· .

1
I ·lem ............ · .......... Idem ................................................... Enterro de um official. ................................. Eventu es................... 1879-1880 

AlvMo _B~lthazar da Silveira e outros ........ · · ... · · · · · · Idem ............... ·, .... ·· Officio n. 66, de 23 de Maio de 1881. ....... Medicamentos para a;s enfe1·marias ................. Hospit_aes..................... 1877-1880 
Tranqutlltno Borburena e outros ................ ·· ... ···· lel m ..................... ·· Idem ................................................... Premws de voluntanos.· ............................... Exercito..................... 1873-1879 
Maneei Joaquim dos Prazeres. . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · · · · · · Idem ............... ·· · ..... Idem ................................................... Trans,:orte de tropa ..................................... Eventuaes........... ........ 1876-1879 
iJompc1nhia Bahiana e outro.> ................... ·· .. ·.·.· Idem ....................... Idem .................................................. Id?m ......................................................... Idem ......................... , 1878-1880 
Dita de illurnina;.ão a gaz .................... ·. · · · · · ·. · lde:n .............. · .. _ ...... Idem ................................................. [Gaz consumido ............................................ Exercito..................... 1878-1880 
Lean:lro Jos3 da Costa.·········,· .. ·.········.········· Idem ....................... 'Officio n. 7, de 18 de Abril de 1881.. ........ Consignação ............................................... Idem.......................... 1879-1880 
Horacio de JesuJ Rios.····.··.·· •. · · · · · · · · · · ·. · · · · • • · · · Idem: ...................... Officio n. 63, de 18 de Março de 1882 ....... Gratific;ção de premio de voluntarios ............. Idem........................... 1879-1880 
Manoel P0reira. ~onça_lve>_ ........................ · · .... Sergtpe ................... Officio n. 45, de 25 de Ago.sto de 1881. ..... Differenç1 de gratificação ........ : .................... Praças de pret. ............. 1878-1880 
Dr. NorJet·to Jos3 Dmtz Vtllas-Boas e outros ....... · .... · Idem: ...................... Idem ................................................... Aluguel de uma casa para hospital. ............... Hospitaes ......... : .. ,....... 1878-1879 
Josá Francisco da Silvct Braga e outros ................... Alagoas .................. Officio n. 36, de 26 de Março de 1881.. ..... Dietas fornecidas ás enfermarias militares ...... Idem ........................... 1876-1877 e i878-i880 
Antonio Ulysses de C:wvalho e outros .................•... Idem ......... · ............. Idem ................................................... Paso;agen'l .................................................. Eventuaes............ ....... 1878-1880 
Comp mhia Pe:nam!mcana .............................. Pernambuco.··· • ·· .... Officio n. 122, de 2 de Julho de 1881 ....... Transporte de tropa e comedorias de embfl.rque. Idem........................... 1879-1880 
F1·ancisco Pinto de Magctlhães ...................... · .... Idem ....................... Officio n. 20, de 29 de Janeiro de 1881.. ... Dietas fornecidas ás enfet•rnarias militares ...... Hospitaes..... ... ........... 1877-1878 
José vVenceslau Carneiro ........•...•...•.........•.... Idem ............... , ....... Idem .................................................... Soldo de 180réis como reformado .................. Classes inactivas.......... 1876-1879 
Bella1·mino G. de Nogueira Faria ........................ Idem ........... · .... · ...... Officio n. 79, de 22 de Abril de 1881.. ...... Dietas forneci<l.ts ás enfermarias militares ...... Hospitae•.................... 1879-1880 
Severiano Fr.1ncisco do N1scimento .....•......•......•.. Idem ....................... Idem .................................................... Soldo de 100 réis ......................................... Quadro do exercito....... 1877-1878 
Benqdicto Reinaldo da; Silva .................•......•... Idem ....................... Iclem ................................................... \ldem ................. : ..................................... I:lem......................... 1877-1878 
Urbano Vwente Ferre11:a ............................... Idem ....................... Officio n. 158, de 22 d3 Agosto de 1881... Obra~ nos quartets ...................................... Obras militares......... . 1879-1880 
Manoel Joa1uim Alves da C:>sta ......•........•......... Idem .... , .................. Officio n. 23, de 2:) de Janeiro de 1882 ..... Dietas fornecidas ás enfermarias mililares ...... ~Hospitae~................... 1878-1879 
Friel::le.n Brothers ........•.................... · .. · ..•. I'dem ....................... ! Officio n. 89, de 13 de Maio de lb8i.. ....... IGaz consumido nos estabelecimentos militares. Intendencia ................ I 1877-1878 
Os m3smos ..........................•.•.....•.•....•.. Idem ....................... 

1

Idem .............................................. · ..... Idem ......................................................... Hospilaes..................... 1877--187~ 
Os mes:nos ..•......•.......••.........••.........•.... Idem ....................... 

1

Idem ..................................................... Idem ......................................................... Exe~~ilo...................... 1877-1879 
Os m;smos .................. · ....•.................... L:!em ....................... 

1
0fficio n. 8, de 17 de Fevereiro d'~ 1882 .. .-,.,Ilom .......................................................... Hospitaes..................... 1872-!873 

Franc3lino Velloso B1r:eto ........•..........•....•.... Ide:n ....................... 

1

0ffi;io n. 89, de 13 de Maio de 1831.. ....... Consignação .............................. .. ............... E:s:ercito ...................... i 1. 73-187\:l 
J\!anoel Joaqu\m da Silva ............................... Idem ... _ .................... Idem ............................................. 1Fard .mBnlo ................................... ; ............ Fardamento ............ : ..... I ,1870-1880 
Dr: Fr~nctsco Tavares da Cunha e Mello ................. Idem ....................... 

1

ldem n. 158, de 22 de :\gosto de 1881.. .... Vencimentos ............................................... Corpo dJ slUde ............. l 1:l78-188J 
Lmz Telles da Cunha Sandes e outros ...•...•.......•.... Parahyba ................. Idem n. 3, de 8 de Jane1ro de 1881.. ......... Besta de bagagem ........................................ Eventu1es .................. ,. 1877-1879 
José Franci>co .de Mo;1r~ e ?utros ...•..............••..•. ~d9~ ....................... 

1 
Idem n. 42, de 23 de Abril de 1881.. ......... Dietas fornecidas ás enferma~ias ................ _. .. Hospitaes ..................... l 1879-1880 

Dr. Pelro Ch_e,mont d_, ~itranda ........ . ............... I ata ....................... 
1
uem n. 158, ele 22 dJ Dezembro de 1881.. R_e_paros deurnacasaques:Jrvm de emfermarra. Ev:•ntuaes .................... l 1877-1878 

Ser afim FerrJli'J. de Oltvetra & Com~ ..........• ·.···· .... Idem· ...................... Idem n. 79, de 6 de Julho de 1881. ........... TtJolos ....................................................... Obras .......................... I 1877-1878 
O_s mesmo~ e outros .. ·· ....... ·· .. • .......... ····•···• .. Idem ....................... Idem ................. ; .................................. Dietas fornecidas ás enfermarias ................... Hospitaes.................... 1879-1880 
Sllva ~gUt_ar & Cvmp · · · · · ·.:. · · · · • · · • • · · • · · • · · · · · · · • · · • · · Idem· ...................... Idem .................................................... Mochilas, cinturões, etc ................................ Fardamento................. 1879-1880 
Antor:w Pl!nenta de I.Ylagctlha.Bs ..... , .................... Idem ....................... Idem ......... : ............ , ............................ Aluguel d3 casa ........................................... Eventuaes................... 1879-1880 
Jocqmm :la Costa R~gJ Montetro. · · • · · · • ·. · .,. · · · · · · · · · · · · Idem ....................... Idem n. 31 de 18 de Março d; 1831. .......... Soldo .......................................................... E:s:ercito...................... 1878-1880 
Comp1n"ua d_o Gaz · · · · ·: · • · · · · · · · · · ........... · ... ·. · ·. Idem ....................... Idem n. 103 d3 26 de Outubro de3880 ..... Gaz consumido ............................................ Arsenaes........... ........... 1878-1879 
~lal!-o3l Domtngos da S1lva & Irm'io ..................•. Idem ....... _ ................ Idem ................................................... Melicamentos para enfermarias ..................... Hospitaes.................... 1873-1874 
Ooltnho & F1lh_o e outrJ .....•..........•...........•.... ldem ....................... 

1

Idem .................................................... Idem .......................................................... Idem........................... 1876-1878 
J\1anoel P. Godtnho e outros ............................ Id3m ....................... Idem ................................................... Idem .......................................................... Idem....................... 1877-1879 
Serafim J_osá de Atm:Jiia & Com,:>, e outros ................ Idem ....................... ~Ir:lem .................................... ;. ............. Idem .......................................................... Idem ...................... ." . .".": 1878-1879 
Co:npanhta do Gaz · · · · ... · ·. · .. · .......•................. Idem ....................... Idem ....................................... " .......... Gaz consumido ............................................ Exercito................ 1877-1878 
ManoBl Jolé da Costa e Silva e outro ..............•...... ld3m ....................... IIdem ................................................... Fardamento ................................................ Idem ................ · .... :::::: 1877-1879 
Theodor_o Ben1a~de1 R'Jsa .. _. ........................... Idem ....................... Idem .................................................... Soldo .......................................................... Idem........................... 1878-1879 
Marcellmo F:anctsco MJnteiro e outros ................. Idem ....................... Idem ................................................... Idem .......................................................... Classes inaetivas........... 1872-1879 
Comp_1nhia_ do G:otz · · .. ·: · · · · ·. · · ·. · · · ... •. • .. · ..... · .... I lem ....................... IId'lm ................................................... Gaz consumido ............................................ Cor;>os c quarteis.. ........ 1878-1879 
Ferre:ra Ftlho & Ohv~tra ... · · ·-· ....................... Idem ....................... Idem .............. : .................................... Fot·necimento de madeiras ...................... , ..... Obras .......................... I 1876-1877 
Joaqurm da Cunh t Fretre & Irmao. · ... · · ............. , ... Ce:wá ...................... Officio n. 146, d3 9 de Dezembro de 1880 ... Fornecimento .............................................. Eventuae3 ................... I 1878-187\:l 
H_3nriq?e Luiz da Silvt.. · · ·: · · · · .........•............. Idem ....................... Idem ................................................... Me4icamentos para as enfermarias ................. Hospitaes ..................... l 1878-1879 
Dwn:y:-no ~e Souza _Brox"'~o Stlva ......................... Piauhy .................... Idem n. 83, de 29 de Dezembro de 1881. . Van·tagens que lhe competem ........................ Eventuaes ................... I 187 i-1878 
Apollmtr_w Ant JlllO da Stl v a e_ outros.... . . . . . . • . ........ Maranhão ............. "" Idem n. 17, de 22 de Janeiro de 1881. ...... Vencimentos ............................................... Exercito ...................... ! 1878-1879 
Co.upanhra d~s aguas de S. Lutz ......................... Idem ....................... Idem ................................................... Agua para os hospilaes ................................ HJspitaes .................... [ 1878-1879 
Virginio ·rzidoro dos Santos.·. . ....................... Idem ....................... Idem ........................................ , .......... Soldo ......................................................... Class··s inactivas........... 1876-1878 
Joaquim ~erreira de So~za J.ICar·anda .................... Idem ....................... Idem ... -................................................ Gratificação ................................................. Etapas, eto .................. 

1

i 1879-1880 
Companhta de Naveg 1çao do Maranhão .................. lde.n ........................ Aviso da gllerra,de 16 de Setembro de 1881. Transportes ................................................ Eventuaes................... 1878-1879 
Antonio Homem L0ureiro Siqueira ........ , ........ , ..... Idem ........................ Officio n. 274, de 26 de Outubro de 1881... ConoCl'to no> quarteis .................................. Obras .......................... 1 1880-1881 
Machado Silva & Com). e outros ...............•........ Amazonas ................. Officio n. 2, de 17 de Janeiro de 1882 ....... Dietas fo~necidas ás enfermarias ................... Hospitae> ..................... i 1879-1881 
O a rn Jsmos · .. · · · · · ·. · · .. · ..............•............... Idem ........................ Idem ................................................... Generos para os quarteis .............................. E:s:erc ito ...................... l 1878-1879 
José Toix~ira de ~ouz 1 & C lmp, e outros ................. Idem ........................ Id 'rn .................................................... Con~ignações .............................................. Corpos espociaes ........... i 18Z9-1880 
Manoel L1no Xavuw do Amaral. ..................•...... Idem ........................ Id Jm ................................................... Gratificação de criado ................................... Corpos arreg-im-Jntados ... l i8t9-1880 
lVIanoel FranJi,co do Nascimento e outros ................. dem ........................ Idem ................................................... Etapas, etc ................................................. Etapas. etc ................... 1 187\J-1880 
José Teix_út•a de Souza & C-Jmp. e outro .................. Idem ........................ Idem ................................................... Reparos nos qnart,is .................................... Obras.: ........................ 1876-1877 e 1879-1880 
Companh1a do Amazon·:ts. · · · · · · ··• ........... , .. , ....... Idem ........................ Idem ................................................... Transporte e rações ...................................... EvJntuaes ................... l 1877-1R78 
Demetrio Raymundo Mari·:t de Oliveira ................... Idem ........................ I lem ................................................... Despezas com viagans .................................. Idem........................... 1878-1879 
Fernando José elos SJ.ntos Barbosa e outros., .........•..... Idem ........................ Idem ................................................... Div0rsas despezas ........................................ Id9m ........................... : 1877-1878 e_ 1879-1830 
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dt1clu1·and) q_ 11-c1 in ft;_l:zm~nt~ os traba.l bos do O Sl.•. Ra.:rão de _4,._na.(lia : -
p~rto de PernD.:nb~co ni·::> ~Õm mer•)cido d"> so- ·St. p.•Gsidenb. pedi n. pa.la.v1·::t pa.rn. da.r uma. 
vet·n~ ge:aJ :lo nccos~aria llttcnçl<J. ligoi1·a l'ãspo.,ta ao nobra d~puta.do pela minha. 

Manda á m'2:sa lltn rer,~ri:nento, t•elativo provincin que hontem occupou :1 tribuna, e 
~s providencias qnc soh1·~ o assampto tenh:1.m pa.:-.1 a.pre:;:.ent:lr uma. inLicação que rna..""tdarei 
sido, p:.~rventaril, t::Jmad;ts, o c amo c-sLl c.;;.ro a á. ro '.:'S:J. no fi:n do meu. J~scur~·J. 
p1l~vra. ~se aehl. presente o nob~e ministro d1 Aceita.udo o rc.queriro~nto :l.fll'l!~en ta to hon .. 
agr~<!UHtlra., ch~rn.arrt a.inda a attenç.io de tem p::-lo nobr.J dep'ltad::>~ Y. E.t., Sr. presl
S. E:s::. pa.ro. dnl3 ropre:;enb~õe.í!- cuvi:1das pela dcate, est~bolcceu \Lms pratica nova. , qua não 
ca!ua.n munici.pat da Vi~toria, l'31a.~iva:n~otc UI) t~Ul razü() de SIJl', c que, me }larecc- ~ não s~ra 
tr~ç.Jdo <la es~rada de ferro do Ibcife :10 Cay- adopt\d• pelo Jigno presid~ntc o Sr. eonse
roru. lheiro Lirn~ DuD.rte. nem m~smo por esta ca .. 

A prin~dra. dn~tas: repr~s ntações refere-se a. mar a.. 
preferencia de ::Z:Oll'l a percoa~r. A cama.-a O se:J.J.dor Pa.~ de Mendonça fez no m l!::tdo 
municip::tl, z~lo;;:a como ó pE"lo.:; inCeross"?s do alguns requerimentos raLa.tivos a. nagocios de 
.sBu municipio, insist:J naturalmante pela zona sun. provinda-, o o nobt·o dep·JtS:da va;u pedir 
mais fertíl, e esta reprc;ont•ção acb,-se plo- h'nlem aqui q_uc se solicitasse do govemo in
n.amonta just_:fi~ada, uma vez quo a. estr.l.da. de formaçOes acerca. da.1u~ne pe !id·:J, is~o é, si a.~ 
fel'f'O dor-o n4llU:'~'I:lrocntJ pro~urM~ 915l7,C"Iil[l.S mais inform_'\ÇÕ:!S redidaS po~· ~que1lc ilh:s tr..) sem~o ... 
b<'bitad•s c pt•ospcras, 'lue off2recem maior nu- dot· j<i tillhn:tl ocdo euvia:las ao •~nado! 
mero u.{'j productos ag:dcolas pa.ra Stla receita. 0:-a, ve V. Ex:. que· semelhaato pra t ic~'l é 

A s~gundn. rept'<2s.en~a.çãü attes~ sinlples. a.bs:...r 1~ o irH~onvJnicnte, porqu.o Yld.t cslo1·va~ 
ment~ o c.o.~:.l'icho m üs injustificnvel dus. cngc- muitas yezes os trai.Klllos: dest1. c J.sa, ubi'ig-an~ 
nhei~v.s da estrada. B:.1st1 decla t·ar ú camara. do-a A occu;;.a:---s~ com assu:nptos de t ul Oi"

dos Sr.. deputado>, quo so pt•etenle dici:;-it• o d>m, sendo aind• para observar que ao pcopdo 
traçado do. cst:'tdo. úe fer.r.Jo do C:1.rrn.t'<l, pelo goyo:-no, qu' o nol.lra dP.putado susten ts, nãJ 
íntorlor da cidfÃ.de da. Vicloria., corh .. ndo <t -ru·1 deb;:n.1•:J. d~ -p1recer umn. imperUaenci~ o se11 
de Fr. Pcd.-o Luiz, que fic>r~ com u:na e:"a- roq~o,i:nenlo. 
vaçõo ou cócte de terra •upocior a 29 palmos ~i 0 senador P~es de Mendonç~ pedio e.oas 
qna.n!a- outrQs doas. t·aça,los: se OITeracem m:.r.ito iilfOL•maçüas, sl o seu requet·ime.nLo foi a.pp~·o .. 
mais vantnjotsos e ~conomieo3, 1.:rn dos quaes valo, é cJa:•o quo logo CJ._U:) o govern') a.s recGÕa. 
foi e3tuàado pelo engenheira que preceJeu ao não deixari de enYia. .. las ao s·:nado, como é d.o 
~ctua.l cb.ef-~ da 2a S:3CÇ:lo da. estrada~ s en~!n o seu dever. 
outt•o ainda mais pralicavo!, por evitar qlllles-
quer córtcs ou atettos. Ditas estas poacD.s palavras em sJstcn b ç.ão 

o ora.Jo1·de~hra que -c~t 1s infotwações, que da indicaç.ã? que t·mhoda m::Lndô\r i mesa, p:)s
offarecG uo .nobre ministi·o,lhe foram fDrnecid::~.s fH1.rei, Sl·. pr-esldetnte, a fu.zer algumas conside
por pessoa muito comp~tent•, ltU:.l 1-asitia l'él\·•J.~s e;.n r~sp~sta. uo discurso profei·ido hnn ... 
naquella cids.cle, dignn da m~is inte irn. c"n- t •m pelo nobre d1pu~aJo. 
Dança. . TJnho-m~ n.bs~ido, St-. prcsi.d ~ nt:'! , de t rn2o1• 

Affirma. bmb ~rn ~ :) r., imr_Jrens~ da Ptl!rn:un- para. este rocinto nogoe:ios de ~nínhr.. provincia, 
bt.~cojrl se occu pado de~3 , a~.smnpto! fazendo porque umil lanj·a. o dolor~)~ :J.. e :spru·iend a. ma 
s~nti~ igualmente 03 inconYeni~ntc~ do tr<lç..ad.o. tem dilmon~lrr&.do que t•1do e 'lu~.Jquer e~forço, 
corno consta do .Diai•io d & p1•1~na..nbuco c19 13 que porv=·ntul•a poss-"1. :.qui fo. ~ e1' um do-pu tn.do 
do Julh.o findo, n 1 public:-:.cão d~ sua. COI"ros.. d:\ o~posi ~:ão em f~1v o r •los opp1·imi:lo:;, ser A 
ponrl·•n • ..:ia do inter-inr. A roatcria 13 llrg onte, a scmpri) b:.db:d:> por rnai.g ingente quo .seja. As 
~:ma decisã'J rec1Lm.1 a mntor pre-ssa. dtl g"O\'Orno voz.cs da. oppo;Si~ã.o ~~IJ 1\lmprt) porclide.s nesLo 
porqu:1nto a cam:\l':t mun.;ctpnl mo~ ~r:1-se dis: ':cctnta; c ::11 algua~ t'esult!·l~ oHas pr?duzotn 
posta (v. o qu ~ infol"m;J.m ~I} orad Jt) a cmiJilr-l e o dJ :tg:3'T:l\','U' i\ s ~\'LO d~s ~I~tlml~ _rapozc..<los).: 
gar, t}U:J.esqucr trabalhos ~t~ que o govn1':t.O ~s ~l~n~!'e \ ~c ~ldu~~ D. pohc.L:t, os .J ~L~ ·:'Is ~ar Lt
rcsolv:.t a s ua. 1-cp:·es_•ntaçii.o. l·.:l.Tlu.s tt~o sn 0~-luc~,;e~l nu.uo:a de ~0u1al-a.) res: 

Conciue,,;n\'i:tndo á rnos'L o :í'eu raquorimen:o' pon_\u.VOH:I pala. u.ud>1cm d? ll,i)pub.Jo qtJa . aqu~ 
que, espera,~crri.appN'r-r~do. (Lê.) vem lavan~tr em Ía.\\)r dell~a :J. .'m:t voz. Estn e 

v~m à roe:ss. o sCJg·uinte 
~ vo1·dn lo .D, fact·os. { .-lpo'<<do ~.) 

Assir.a, ~ is , Q·, 1 não occu par~ a. a i n ·la hoje cstp. 
tl"ibuna, SI·. pr.~sitleut~, si nao fOra. a. inj u.s tiç.1. 
eom que o nobre d1putado, a quem respondo, R~2u:er"imento 

Réq uoiro sej a solidoda i o 
guinto informação~ 

gov9rno ~ se- a ptocicn as r a-zões com que fundamen ~ou no 
senado ( 8 seus requerimentos o senador Paes 
de M~nd:mça, chegan~!o a ponto d J cJnsiàe;:a l .. o 
um pot•tidario e:.,!t•do. Quaes. a s medidas tomal•s pa~ .. set· realir.ada 

a. r e>qn isi~.ão do material- necessario à:; obrJ.s de 
conserva~li:o e melhor~m~nto do po:•lo do Reei: e , 
po..- con.h do cre.!ito concoàid.:> pela. bi do orçL\
mento vigente ? 

Paç:o da e;.,.Jlla.l'a-1 7 : <le Agosto J.o 1883.
Btmriq_urJ M arqu..;s. 

E' l ido, apoi cdo ~ approYado por 35 votos 
~ont~a 29. 

O nobre d puhdo, vendo os n egooios d~ pro
vincia sob o enc~nto ;las doçuras de que g m:a. e 
nt :.'a.n!z do p-rl!una côr :le rosn. q a) lh~ offere cem. 
os seus U.esejos satisfeitos, fez do tjUG nelln se 
passa. um• d"scripção ta 1, q u ' provocou ·h p>rt·> 
do IUOU lU Ore atnÍg-ll deputado peJo li 0 districta 
do pr.wincia do Rio de Joneiro o Mguinta 
~parte : 4 j i. vejo que a provinc i~ das Alagó~s 
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é um verdacleiro seio de A.:.~rahão; cu'! o~ .:ri.. Na cid&tle ifo Pa~;;;o de Camara..,dbe, como em · 
m.~$ o :1tl,·u1t:.dos. de quo1 se q_uGixB.m todtli :l~ tod~s a_.~ ei.d:1des p:H;_!lena~:- em q:u·l n:lo ha.. di:;
~:>:rovinc~as não siio pratica ~o<J alli.» tr<:"Lcções, o povo entr·~g-.1..-se por es~e teHtpo aos 

Para. !·~monstra l·. SL. pr~sidente rtUP. nã1.l iúi ~nn•Jr.:.rHlLC.ii folgLteUos que são tra.-l~cciunae.s, e 
justo o sénadot· Paes de Mcndon~a, co"10 jlre- de cujo ;it•oito t >Ol •atado alli dl posa c, por· 
tende o nobr ' depatado. nas a.preciacõe~ feuas que"· auto:.-ida·lô publica. sempre os consentira. 
perante o senado, nlo virei dcseu.rclar aqni a nã·J t 'ndo ate entàíl havido a.Ui nxcess:;s ~" On 
longa lista dos cL·irnes que todos os dias s~ ::1ra- dcmn.lyeis. nem con-equencia.s funestas . Nas 
ticam na provi.neia das Alagoa.o;r do.s attentados porb.z da:; ca.sas :ie coznmeroio dos Sl"s. H-sl
â mão a"l"ml\J!l. contra. a.. prllp:i"ied.tde e a vi .Ia do l·~no e Pacb.eeo cüatumavam t•enni:r-se nessas 
cidad;io, dos ~lssr'Lssino<; que por a.lH ,·,~gnnl im- oecasiõss n.lguns amigos e alli solLarem fog·os de 
panes e até proto3'idos pola propriA J>Oiicia e a.rtificio. 
das Yiolancias por esta praticadas 0 constante- C:.n:n o fim d~ itnpcdi"r o~se dlv3rtimrmtc ~ 
ment•:! denunci:tda.s pelos j- rnac~. Ba.s~a. referit·- tira L• da..hi motivo para a. rellliz tçiia dos se1111 
me aos uhimrils n.ront\!cimentos ci.e qu') fi-'' or..:;cu- planos, annuncion o del~gAdo c1ne não ''onsen
pou ~vlaelle illu!;tre s •n.ador. tiri:J. fes~ejos de S . Jo~l.o nas rua::::. "'~3aç.a.ndo 

Si n"- e-idade do Passo de Cnru.o.1•agíbe cor1'eu com pl•isüee s violene.i[ls a. os que~' ellee: se en
não h·t ainJa muito tempo~ o sa.ngue de cida- tregas-:,~m. 
dãos inermes, rlal"l'amatlo co&,, prem~ditaç.,1o Informa..lo.; e.~aes negociantes ie ta.es amea
lF~loE> :1'-"•'nt•)S da força. publica, 8Í na \riila ças, c ceNos de que seria.m. dellas os primeir os 
d'A.gua Br~1nca é o i uiz monicipal barb1ra- alvos, l''~cla.mara.I:D. providencias, q_u~ não fo
me ri L • espancado no maio d'l raa , esca.pando dft ra.m dadas. 
ser assa.ssinado, gr.aç.as ás Sttpplic.,_s: d'3 sua O Jelega.df) não julgando suffici-1 nte a peque
desolido. f>1milia, prost1·ada. de joelhos aoa pés na !Orça exis~~.c.te na. cid:i.de, mandou Yir com 
.do~ J.S~ssinos. si &gora mesmo annunciam os antecedencia. moradoL•es de algltn ':l engenhos vi
j:11"naes ~Ja provlncia um d·?sfalq ue no cofre das ztnhos, pertencente-'J aos set1s amigos, e assirn 
rendas provinciaer;;, como póde vir o nobr~ de~ corn p1•e.m.editação1r:omo .se disse no telagri'.m.ma, 
putado diz0:r-no~ gue reina. alli a paz ~~ a m(l..: o:.- a.guâl' .iOil que. chegasse o momento desejado, e 
segura.n ça. individn3l, e q u.e tudo vai as mil n·3ssa o~casiào dirigiu- se ã casa te um desses 
maravilhas~ negocitnt ·~~~ o Sr. Aug11ato Pacheco, para pren .. 

0 Sn. EsPI~DOLA: _A administração nilo del-o da uma maneir:1 acintosa.; t.a.J foi. pot·ém, 
tem re~pon:~abilidade por estes factos. a índigaação que es.11e facto produziu entre os 

proprio~ am:gos do d~l :-gado CJ.ltB es te recuou e 
O SR. BA.Rlo DE AxAor.A.: -Não de~ej1va. per.. a prisã~ n~o teve log'a.r ; mas es.sa a.utori lade, 

turbar :~. bernav··ntura.nç.a d'J que goza o nobl'A que com .tant.:\ a.utccedancin. ha.via propalado 
deputado na contemplação dass ' P•• e de todas quanto faúa valet· o seu poder, não qui• res i
as pro.speri l.1.des qu • imagina S. Ex.. de;;;fr-uctar gna.r-r;~ :\ d·~ i~iol' de fazer algllma cous·\1 e tr e. • 
nesta feliz si tu.'l.çi.io liber:-.1 a nof;S:l pro\·incia. ~ tou de pl'endBl' a. outras ;la.::.soas que ali i ea 
m~s não posso deixar de offeJ•eccl·-lne ccn~es- achtLva.m, ~ laudo-SI) ontão alguns forimontos a 
tação. um dellcs gt\'l.TG . 

A e>Oposiç[o l•ita pel" nobro deputodo d ·• 0 Su. EsPI:VOOL~ :-A tr,moorip~ão quo pro-
ls.ruentaveis a~outecimcn~os l1ue Liver:ua loga1• métti f:~et• no me1• d~scu 1•80 prova. 0 con
na cid~de do P.t'iso d1~ Cama.r.~giU ·, nos dias tr ::u•ia. 
23 o 24. d ~ Jun':a ,J,J coi'rente anno, permina. _ . 
S. E;,t. que o di1f:l

1 
n!io foi fieL O Sn.. B.\.n.Ao Dl!! AxAntA :-São s.êJ o q ne 

.A. primeü~a ~ommmli·~:Lção llue :L~Ul t·hagott conslf\. rl•'S~e !lttigo q11~ ' 1- E:l. promo~teu trnn ... 
ac •)rca· dnseGB :lo~onte~itn•:nlos t.iJi foitn. por tele. 8~~rt~\'~l', o pnrn o fl.11nl :ttnd:\ ng?rn. :1 Pll'!lll\~ Hl:\'1 
~:-amma ao sen::~.(hr Paes lc i\l., ndon\.n ~ assigna. :lô L•be,·at ~;ppe,t· ct Ofl outros j 1lrn tO! Ü;"L pro
do par tres dos t•rincipa. ''S. ~)c goci tnt()s <.hllJ.tioll:l I \'inci:\, ~u co.1·tas ,(o_r;. m.·;u~ ~mt~iJS o a u~inb& 
cida.d · ,o.: Sí'5. J!an 0el l-]()ll(}lltJ Hoddgues rios p~lavra, ltU·~ \'aiu m:Hs q11•) o Li'J"rtd . 
Sa.ntol!, Aug~~to. Pnchc·':~)~ '?t[aao·•i .Toari dn Li· 0 Sn. ~L\XOtJ: J .. Pon.·n•.Lt.A :-E a.s eircum-
ma. po1· um c~l..;tJc.cto !d:t9ral o S1·. Ler::mto J()UO stanci:.~.<; confir>nam. 
Dom1ngua~ n P')l'. um ctdari.ão, lJ_tl'' nào per~nnce 1 "' . 
a ncnhttm elos parti• los mili~n cef; parque 0 re- !. O Set. BARA~ DE A~ADIA: 7 ~ua.ndo, dtan~e 
pablicano, 0 Sr. Paulo Jose da Costa Arau;o: J de taos acontoctmentot , o arlmln>Strado~ da pro
não foi, portanto, inspira la poi" m ·-!ivo poliiico YlQC\1. c ruza os b1•aço~, nenhuma._ ~~rm~são dá, 
como pretende o nobre d :pnt!l.do. I o n~ .n ao 11:1eno9 um so pro_ce~so e 1ns~.aurado, 

Depois os jorD.<J.~B da. provio.uia e C&.T't'l:, do::~ -póc1 .' o n~b.re · depntarlo chzer que r..~nb.um~ 
meu !I amig-os riuam explicar ess; s acont~ci .. ! l'GSponsa.blhdad~ lhe ca b~ 1 
me?to:s~ os quaes s\~ passaram do modo se- ; ?\ão dig-o, scilhores. que os presidentes da.s 
gUlnte : .. . , . j provincias . possam a :~~pre prevenir ou evitar 

O delegado supplente em _ex.erclClO, T1hnrcJo l t.odos o.~ ertmes; IUM s1 os atteutados da. cid-=~.de 
~la:inho. Faleão.. desp ">:itado com os doas ru.·i- ' do Passo de C:.\mar:tgibe iosa9m punido:~, trr.lV-3;Z 
metr.~s Sl~nat~r;.:J ;;;; d? t·~le,? t'a :n :11&, po-r motivos o th villa ·le Ag-u:a. Bran.ca.. nã ~ tive sEH Ioga•\ 
que lae n~ s :10 mmlo honrosos e q•,;,e .:r .1 não porqu~ a. inel"cia em tae~ occasiões é sempre 
qu_: ro aqui externn._r, en tr:nd.eu qtt~ d-~,·ia a pro- inc:~ptivo para no\'os crimes. 
v e;t.at"-se d~ occa:::li'i. 1 rp1e !h e o~ereda:u os feg . S 1c.:correu-se bmbem o nobt·e deputado do 
t•Jos proprro• da vé<pora o dl:t de S. João relataria do digno ex-i.Jr;;sLente dA provi11cia o 
para e:xercel' contra elles 11ma vmgança . I nosso Mllega o Sr. Joaquim Ta vare•, que folgo 
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sessno em 'I de A.gosto ue tSl33 4i. 

de ver 3.0 meU bdG, pa.r~ p!'O\'S.r que 0 ePtadO da 
provi~cia nãt> é .lão ma.u como diss~ o sonador 
Pa"" ào Men~onç~. 

Pois bem, Sr. PT.3sidente, é com facto~ oc
co:·ddos na administração dJ Sr. Joaquim Ta
'\íares de eujaf!. boag i.nt~nções sou o ?rimeiro a 
dar ..Qui testemunho, que vou ainda demonstrar 
que o e~tado da_pl'<lvtnc~a das Alagõ.•s ? ? peior 
posüvol, que nao ha. alh segur,.nç~ 1nd1 v1dual e 
de propt•iedade, que reüu na palie ia a roaior 
anarehta e que em qullnto dunr o systema oJo
ptauo ~Ui pelos directora• ~. actual sit~ação li
ller•l, não haved. meio de mudar esse estadJ de 
COU~.:l.S. 

O digno ex-presidente, cuja administração, 
citou• cCJrn justiça o nobr~ dspuhdo, chagou 
eom eü'eito a provinda dominado d~s melhores 
intenções, e durant~. o tempo !Jlle alli esteve 
deu proY~s do seu Z'lO pela roanut~nção da or
dem publica e pela boa distribuição de jusliça 
a todos. 

O SR~ Jo.AQlJIM. T.t.v.i.U.li:s~-Ag-t·a.deç-.o muito 
eGte juito imparcial de V. Ex. 

O Sr. BARÃO DB: AKA.ou.:- Faço apenas a jus
tiça a qu~ tem direito o n.obre d2pntodo. 

Não eram, pâl"ém, pa.s""ado~, SiiÍ.n,:b . .tn!.li ~os 
dias d~pois ii• chegad• de S. EJt. à província 
das Alag·ôas, e jade diversas partes affiaialll re
cla!IL'~ões contra aBsassinos G bandidos, que 
por ella ,..agavam, commettendo todo genero de 
~trocidades. 

O Sa. JOAQUnt TAv.uu:s:-Mandei as provi
dencias que estavam ao meu alcanee. 

O SR. BAI\h nz AN,\DJA:-Um dia era • po· 
voaçio de hcaipe, a.saltada por bandidos a 
mã:o a.rmadat que p&diã mhel'icord:ia; nõ ou.tra o 
propTie~rio do engenho Viração, tambem in
va.dido pOl" fac.inoras, eheg::mdo !\ auda.<!i~ dastes 
ao ponto de ra~tarem-lhe ~iclelltamente a filha. 

O Sn.. SPr.:co~A: -Dandé -.inb.r.tn es.es ban· 
r1ioos ~ Das p>ovinoias visinhas. 

(Ela ot<lros apa,.tes .) 
O Sn.. BAnÃo DA A8AOl.A ~-Nifo sei~ nem r.rre

eiBo n.gol."a sab:1l" donde vin.ham; a. verds.de á 
qua elte~ vag> ~•m impunemente peh provin
cia commettendo estne e outras atrocidad ·s. 

V e, poi•, V. Ex., S<·. presi~ertte, e v<l a ca
mara que o est~do da província não lÍ tU> li
eong,iro ca;na se affigura ao nobre deputodo, 
sendo A causa principal, eegnndo me parece, a 
que passo aas~ignalar. 

Os presidentos chegam sempre ás provinci•s 
pos;uidos, como devo acreditar, do.s melhores 
S2ntimentos1 e , quando tem de fa'2-t3r nomeaçõ-es 
de delegados o subdelegado•, procunm infor-
mo.r-sol e e suolhem em r-cgrz:s. geral, as pese~oa.s 
ruais gradas das ]oca.Hda.dee, e t~shs indics.m os 
sap p1entes que dev~m exercer ta~s cargos !lO. 

sua falt~ , i:J.do, porém, procural-{)e entre os milis 
submisSlE à. BU~ vontade. Umllo ve~ in'f09tidos 
dos eargos entregam o exercício a esses sup
ple!lte•, que nã0 passam muitas .. czos d; ver
dadeiros eapang ,,s cleitoraos, e por de traz 
delles gov~rnam, perseguem e tracidatu os se us 
ndvers~rioa poli tíeos, sem qua lhes ca iba 
j:im:Ms a. menor respouabilidade. 

V.IV,- 6 

O Sa. SPI,IlOLA:- 1\las Msto caoo não estil. 
o propriot,rio Tiburcio. 

O Sn. BAit:io oll Ar<o~.orA :- Fallo am geral, 
r·m. lhes.:,; mas :~proveito-me do aparte do .rlobre 
deputado para dizer-lhe que o supplelltê Ti
burcio raras vezes e•tá no exercício do cargo ... 

O Sn.~ ~:!.l".mOoLA. : - Ma~· e.::;ta.va ne3n. ao
casião. 

O Sn.. BAltÃO PE AN..I.DlA ..• e sô o exerce 
quando lhe fu conta, e o mesmo acon;ece com 
~ dele~ado, o Sr. major Joaq .Um de Mor,.es 
Bello. · 

Qaer saber o nobre deputado ~ quom está 
confiada a policia da cida<lo do Pa.5So de Cama
ragibe, ~ual é o subdelogado suppbn~e quo 
ea~i alli quasi aempre em exQrctcio ! E' um 
pnbrd alfa.Jate.. o qud, apGZar de elevado il.s 
honras Je official da g~ard~ nacional, 6 tambem 
o 'mestre de uma banda de musioa que procura 
ganhar alguns >'in tens tocan1o pehs ruas e 
aas fo~tas dos arrabaHes. Oro, quando os car
gos pablicos sao exe,•citlo~ por homens em Iaos 
eondiçiles, os mandões politiros de aUGia. pO<!Ill 
& dispoem a seu bel prazer. 

O Sa. Jo.!.QU!ll1 TJ.vJ.RES:- Mas V. Ex. não 
desconhece que pesso~• de certa ord.•m nõ.o 
que1•em pr~star-se a oceupa.r os11es cargos. 

O Sa. B.UU.o DE A..'1.\DlA :- Dav~m sor cow, 
pellidas a occupal·os. 

No dominio conservador erão delegados, sub
delegado• 9 su PJllentes como sabe e não eon
testarà o nobre deputado pela 1ninba provineia, 
os bac'!lateis forma.do~ .. as pessoas ma.Ís l'ica.s, 
mais importantes da loealidad., c que mais ga
ranti;g off~reaiam. e todos éxereiam os s.aus 
cargus; o mesmo acontecia. em Outro t empo 
na daminia liberal. 

Hoj~ o systema é 011tror a d·ahi ve r:l ew g nt.n
de part~ ~ss~ ~arie de crimes, de violencioo e 
de atten~ados de toda .. ordem que a impt·en•a 
da província diariamente registt•a. 

E' contra esse •ystema, Sr. pre,idente, que 
eu desejaria quo s 1 [o,•aotaosem n~ provinci~ 
o nobr6 üeputwJ.o e eeu~ a.migo:5 qu:o ~ew. n.~ll!l. 
intere~ses. empregando cs aous esforços pal'a 
que elle desapp>reça, unico xneio de vel_,. eu• 
trar em nrn regiwen de ordem e toleraneia po
lhic~-

Tmlo.rei agora do desfol~ue bvido n o cofre 
d1s rendas provinci~ee de que se occapo11 no 
senado o Sr. Paes de Mendonça. 

Apreciando o nob.'e rlep11tado a; raziSes com 
que .fundamentou alli e~ i!lu;tr•3 senador o pà
dilo de informações Mares. de tat aconteci
mentot estranhou. que cor:ziurassa a~:J pessoas 
Qnvolvidas ne ssA de~fa.lque, sêndo eliaa de sua 
amiude e tendo até lhe dod~ oo seus \'otos nas 
ultimas elei~ões. 

0 Sa. P REBJD&NTB : - Peço a V. E:t. que dà 
por findas. as anas oorr~idera.ç'ó es:> porqne o 
tempo j:i. está pas;ado. 

O Sa. BAaÃo D'IO ANAnn:- Peço a V. Es. 
mais ciil.co minutoa, para. con cluir. 

O SR. PnEs<D~Nl'E:-Nã:o tenho o direi to dG 
viol1r a rtgimen to. 
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42 Sessilo em 7 de Agosto de 1883 

o SR. B.<R:I.o DE AN~nu:- s·em, procnra.rei 
tc!rmina.:r. 

Como ia dheado, quundo o nobre deputado 
eonsurava ~ sena-Jor P aes do Mendonça, dei-lho 
o seguinte a parte:- l&l!o prova que o seudor 
Pae-5 d~ M~nElvn-.'.à lJl"VCC .tht :u:~.stu .uegovio 
eooo loda a i scn~ilo de e•pirito partida rio . 
(Apoiados e apa•·tcs.) 

Ma• a verdade <i quo o senador Pa~a de 
Mendonça. a. ninguem a.ccu.sou, e para. p1·o~al-o 
lerei as snos propri:1s pahvras proferidas no 
•ent.do. 

O SR. P!I.ESIDEl!rE:- V: EJt. não pódo con
tinuar. 

O SR. BAI\10 DK A!iAt>tA: - Eslava <(U:l.si • 
concluir, e V. Ex. me im[XIe de novo silencio; 
isto m 1 parece domasi~do rigor. 

O SR. PRESIDE TIE :- 0 nob1·e deplltndo deve 
saber que nos Ires quariOl de hora o tempo 
conta-se de minuto a minuto. 

O SR. BARÃO DE A:< ADIA: - l>nlào peço a. 

Vai ã meza o .segui_nte 

nB~UI!Il\l!J:~TO 

l nlieo sej:i enviado ó. commissão de consli~ 
tuiçõ:o e poderce o requeri"QJ.~nto do S1·. deput&du 
do ! • :listrict.o da provincia ths Ahgóas, apto
sentado na sessito de honlom, afim de dor pare
cer sob1·e a admisllio de •ua maleria. 

Sala das ••••õt•, 7 de Ago•Lo Je !333.
Barão de A na!tia. 

E' lido, apoiado e a discussã<> adiada por ter 
pedido a po.l&vra o Sr. Espiodol&. 

P ro<:e<le-se o 3•leitura do projecto do Sr. Za
ma, sobre reforma ,:e >.lgullll artigos da Consti
tuiç!o . 

A requêrimento do Sr. Peniio reoolve-se quo 
seja nominal a ,·otação sobre si o projecto <i 
objocto de deliberação. 

F ei ta a chamada. responder&m: 

Ntlo. V. Ex. ~ue consulte a CAillsta si me concede 
cinco ni:nutos de nrgent·ia para concluir ao 
rneoos o que ia dizendo. 1 Pa,os de Miranda. 

2 Cantiio. 
O SR. PREsroR><Tll :-A urgencia, nos ter- 3 Cruz. 

lllOS do regimento, não pódc ser para hoje. 4 M~-Dowell . 
(Rec7am.ações.) ~as, si o.o nobres deputadoo 5 Gomes de Outro. 
entendem que o ~uerimento é da ordem d&- 6 Franklin Doria. 
quelles qu_e 

6
não e~d-?l:,a-liados. sem que a I 7 Meton. 

sua ma.tena quo preJU 1cuua, que,rem levan· S B1tão de Oaniudé. 
l<lr-se. 9 Ratisbono. 

Tl' ~pprovo.do o requerimento. 10 Thomaz Pompeu. 
Tem n palavra a nob<'e dep::tado. H Amaro Bezerra. 
O SI!.. B.<aÃo nr:. A:<.\ DI~ :- Agradeço tan to 12 Tarqninio de Souza. 

mo.ia 11. becevolanci.a Ja.. Ol\L:ltl.rto. qu:ulto ellts- Ya.i i3 c~:rneiro d, Cunha.. 
de encontro á imp:~ci~ucia manife>tada pelo :14 Te,tu.ti ano Honriques. s ·d t 15 Souza C..rvnlho. 

r. pres: 00 
• · . - 1G Manoel Portella. 

O Sn. Pa>:.>JDI!);TE :- Bem a meu pezar, t>OI'- 17 P.Jretli . 
que n inguem t~m mais desejo rle ~-~r a.grada\'el ! 8 Joaqui m lavares. 
a. Y. ih. do qne ou. i ll Rego Barros. 

O S1t. BAJÜo DE A!<ADIA. :- Eis ns pai:J.vrao 20 lienriqua Barros. 
do s•madO!' Paes de Mendonça a quem > rcfe>1: 21 Barão de Aroçagy. 

< Trazondo o o. xposto ao conh,cimento do 22 Utyooes 'iian!l~. 
sentLdo, não quero r.~~er i1nputaçlí1B nem aceu.. 23 Gonçalves Ferreira.. 
snçiles a quem ' •ner qu•> seia. 24 1\nt.on\o de Siqueira. 

"~ " 25 Bzrio de Anadin. 
• O meu fim é sómcnt.e chamar p .ora esses 26 Rib<>iro do Menezes. 

fo.c tos a attenção •lo go1·erno, o pe<lir-lhe <(UO 2i Lourenço Je Alboq aerquo . 
tomo energ-icas providencias, não só no eenlldo 28 Geminl:u1o. 
d~ ocautelaros interesses da provincia como no 29 Coelh o o~mpos. 
ria fa•er responsabilisar os aU\Ot•es de aeone- ao Be<rão do Guahy. 
lh.'nle crime, ~ 31 Araujo Pinho. 

Tinha aio da muito a dizer, Sr. presidente, 32 Barão da Villa da Barra. 
occup&ndo-me com os asbanjam;nios dM rendas 33 Fernan1es de Oliveira . 
!lUbhcas pela assembléa provineial, mns nllo 34 Alfredo Chave•. 
continuorei, porque flll tando-me ape:~os dou• 35 Lsce,•da Werneck. 
o a Ires minutos. não quero incorrer de novo 36 Andrade Figueira. 
no deoagra lo de V. Ex. 37 Pereira Ct'bral. 

A rainha indicaçiio e para gue soj' reme.t- ' 38 Olympio Vnlla~iio . 
tido a commiasiio do oon•titu>çiio e podoros 0 1 39 M.rt~m Fr•n<:t•00• • 

re•J ueri.men. to do nobN dep tado <: D I iO lt!arhm Francisco Filho . 
· " 0 •. r . r. 41 Cost~ Pinto -

Spmdol ' · ] !ar:l dar parcCCl' sobn sua m•teria : 42 Ultó c· t. 
elb es tá juotific~ d;,. <;lp~iados.) . 43 Eocr:gn~~~:a,.~unoy. 

Tenho concluido. (..f \l iCO ~>n, ml"to b:m.) 44 An\Gro Cieero. 
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1 Costallo Br•nco. 
2 Jose Pom~eu. 
3 .Jose Ma.riann.o. 
4 Espindo!a. 
5 Theophilo. 
6 Prado Pimentel. 
7 Barão da Estancía. 
8 Ruy llarbosa. 
9 Prisco Para.isa. 

10 Francisco So:Iré. 
ii lldefonso de Araujo, 
i2 Ferreira de Mourl. 
13 Carneiro da Roeb.a. 
14 Rodolpho Dantas. 
15 Zama. 
16 Roddg-uco Lima. 
i 7 Ju"\'eneio Alves. 
18 Alpbeo Monja rdim , 
19 Leopol:lo Cunha. 
20 Candido de O li vai ra. 
2i Ignacio Martins. 
22 Vaz de Mello. 
23 Joio Penido. 
24 Soarea. 
25 J~iio Caetano, 
26 Montandon.· 
'2:7 MMC.. Mach.,do. 
28 Vieira de Andrade. 
29 Felicio dos Santos. 
3() Affonso Celso Junio1·, 
31 Ab,Lardo de Brito. 
32 Souza Quei,oz Filho, 
33 GeneL'Qso Marques . 
3t Alvas de .Araujo. 
3.~ Leopoldo de Bulhões. 
36 A. Fbnry. 
37 C>mMzo. 
38 Ribas. 
39 Diana. 
40 Se v o ri no Ribeiro. 
41 Folis1Jarto. 

Sessão em 7 de Agosto de 1883 ·43 

rnulo e pl'emin· o mer~cim~nto dos ma.gi.s~ra
dcs da i~ da iustancia .. \ antiguiladt~ , porém, 
ufb attende a est~s :fir.s. 

Não & no modo de fazer a nomeação ou na 
importa.ncia. d.a.s attdbuições qu.e l'e~id ·~a inJ e
pend12Dcia. de magistrado. Provem, sim, da na
tul'G~~ •lo C[l.rgo, da. porpctuido.do do cxerei-
cio ~ do Beu c.u.racte~ e ed.u\::~ção, , 

A garantia. da.. 23 in-stancia e~tá na idnde, 
n> exp eri~ncia, nas provas de probidada, o 
isto não pó:le reconhecer " ai>ti~uidadc abso
luta~ e sim unicamente o ·accesso p::-udante ~~ 
reflectido. 

Ao orador parsce iniqaa a elwação do nu
mm;-o de d :e~mbl:lJ.'g":ldor~s, niro sd das r~hções 
compostas de sete m embros, mtts tam!Jem das 
do Goya' e Cuyabã, [X>rqu> eseo augmentonão 
so jusLifica pela ace:umula.ção de trabalhos, con ... 
form~ mostra. recorrendo á estatiatica ~os j nl
gament.os quD constam do ultimo rolato!· io (lo 
mioist~rio da justiça. 

Sasteata qtle o argumento não á -ne~cseario ; 
que o tr,,balho nas relaçõ~s ó commodo, c os 
prosidenLes desses tribon-acs não reclamam b.l 
augm~nto. 

O Sr. ê~·ministro d:~o justiça. no seu r~la torio+ 
não propO! o augmento do::. memb1·os das rela .. 
çlles de sele d·'·'embarga:lores; Jímilou-.;e a 
propol-o quanto as de Goyaz e C uyabá, mas 
p •r moth~o qu·~, no enbuder do ora.doi', e im
proced.enw. De~errninando a lel que estaFO re
loçõos s•) componham sómenle de cinco lll<lm
bros, não pôde o ont.-lor acredita.r na expe.lição 
de um "viso em q•Je o mínisterio da j u•tiça de
cb.rou que não se pOO.ia. proceder ao sorteio 
alli, som que estivc,som pr~scntcs seis mem
bros ; mas. foi fot."çadc a acredii.:.Lr não só pela. 
deobl'ação quo const1 do relatorio do Sr. o;:
millish•.o da ju">ti~a, como taru.lJGm por uma 
carta que recebeu de Cuyabá, na qual s~ diz 
que estão (lill'âdo~ mais de 20 feitos.,. achQ.-ndo-se 
o tribunal completo, mas não podendo julgar, 
em con"'quencia do.quello dceiaiío, que o m~tmo 

~io é j íllgJ.do objecto de ilelibera~iio 0 -pro Sr. ministro parr~ce condemnar~ e o Ojador n íío 
jeclo. " sabe por quem foio;:pcdida. . 
Continu~1çã:Q da za. discnss§:o da r&forrnn. Sã:o os unieos casoa~ diz o oraclo1·, em. que !;ãO 

judid.ar:a. . chamu~ios os juizc.s d~ direito, oa para compor 
os tt•ibuils.es: ou pnl'n. Sll~Jstituir o de!::emb:u•ga-

0 S~. '.l'ertuliano Fienriqu.e;,; dor impedido no fe ito qu~ telll d•> S'" jul-
diz qu!J o a;·~. 2o do 1jroj ec1o contêm tres par- gado. · 
tes : a primeira. CCClltla•."it' do modo pelo qual Supponha ... s:e que o ::;ortei.o deva. reca,:1ir sobi·e 
devem seL" preonchida.s as vag- :s que 11c- derem o juiz de dire it ) , Este não póde lomar purt~~ ua 
p,n. 2a. instancía; a :; \gu:ndo1. okvo. o namero de fe.to. porquo o tt•i1Junal esta co~nposto de s:o ~!l 
desembargadores da<; relnçóe:s Mtlmamont.e juizes t~~gitimt>s, o nitl ha :;usp~~ção o imp&:h
cread"s ; ' terce'ra favoreco a antiguidade dos mento da parte delles. Si não p<lde s)r<ir para 
mag.s trtldo!J que ser·í'i1•etn nos relaçõ s do cpn n sorteio'? _ -
Goyaz c Cuvab~'i. Em Portl:g;.l)ln ci.nC) dis lr~ctos de r elnçi3:-~, 

A p:'imúT'a. p:n·te. :~ldm U9. inconsd t'Jc:o1Ul..l. o llü Po:-too ti~boa. r.o:r1 18 des~~~b(\rg-;l.ri:_'l'' 5 , ~ 
est.ti em opposiçio ~.o p~n to cJpLal do rroject') ; Ir as oJt•·::ts. com ~e~o a qualm . ~'-t In g-!~_le;·r·a os 
~lS :.;ut:-as duo.s ~ão iniquas. tribuna.:!S supeno~·e-~ sfio t1·c~, e com- _11e-se (le 

.A páme~ra ~ inconstitucioo.[l.l, p9l'qae :iUb- I (!Uatrv .i u~ :·:L!S! ;~i ém.rio !lJ"CSi.d ··ntc. ~ <:! C:\. l:_t ~ ~m
B~itue por urna dé3ignaç:to purarno!lt ~ r:.taterhd, bem o gramh trlt~Wl.[tl ! co•: posL0 .de ?~ JUir.~s 
corno é a ant;gaidadc absolt1tn, a lirre o ~<:olhn e ond.~ o maio •~ que te~ ~e r' .. Hmldr> c de 14 
que. pelo nosso p.Jcto fundr.ro.cnlal, coa!p~te ao 1!1Cn1Uro~~ JlOt:.pH a m:J.t r l!!lL't~ Lle •IOs são _re-.. 
che!l! do poder executivo. pn;3 :nt~~~~<'i ~ dã nnçã) e c~~ão occ-.tpados :n--> 

Os tl'ibu.na.es: d;~ 2:1- instaneb não foram cr~a- p.1 rbmento. :·. 
-dos unicamente p;).ra. a emenda dos erros c re- Po L•qua se qlleL' au~montar ·o n. a-inero ·dos 
par..çã.o doa aggro.voe havidos na administração mo.zístrados dos ~·~la~õca cio Goyoz e C<~pb;, 
da. jasti~; mas ta.mbem l>a.m provocar o esti- on.de não h a trabalho B-m que ellM se o::cupem ! 
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O orador esteve tt·es me•e~ em Cuyabá, e I!ão dlsc';'rs~ proferldo_pelo honra?o de~uta !o pelo 
hmrve om só j.tlga.mento durante a_ ~u<~. e:slada! 1i chsLncta do Riu a.~ Jan.rn.ro, UJ.!i~::ur:so est e 
alli. Alli não ha u•:u so termo proVldO de juiz i quo até h.>je est~ som <esposta. 
bttrado. I D.1 quo., trata ?_rergunta o ot•ador: 

O nobre tleputa•lo por Minas, rehtor ,)a O art. 2• do .pr>JOO!o do goye,·no d1z _que _a 
commiss:1o, dias~ hontem quQ ~ rehção. r2vi8ora V!tga qu~ se del" 5'~ qua~qu~tr)lns rllolaçr;Q~ .Go)Ja 
julgaYa. o fel to plenamente c como s_i n!io ho~- pree.r:ch~da. pelO,JUll ma1s un. lg0 1 e deste moio 
TCS$e aido julgado. E.:;,a, não é ajur1sprudoncu1. a ont1gu1da~e cega e fa~~l _pass3. ': s~r regra. 
tl.o-~ tribnnaes. Dons. s{ío o~ caSOi em que ao pa.l."a a magtstl'atur3. dé 2a. m ~ta.ncm. . 
supremo tribunn1 àe justir;!. eum?ro. conhaeer . ~ orad:>r é ad~w·ersJ~io intr~nsigentG do pl'ln
d3s revlalas : injus'.lço notorlo. e uuiltdade ma- ClplO, do que b'd" v1ver ma1s do que os_oatros, 
nifesta. para ser-se promovido .em um.1 carre1ra das 

o tribuno! reviso' só pód~ conhecer do ponto mais importantes como o a mag10traturo.. 
sobre o qual a revhta se eoncedeu .. A relação Não conhílce classe em que a obrigação do 
julga, OLl como _tríbll:_nll de~:\ 1Usta~c1~ o~ co~o estudo ~de illstrucçiío seja mais nec.::ssaria. da 
tribunal de ult1wa 1nstancm. De.-~ msta?-Cl_a quo naquBHa.. N~ste ~lSSUWJ?~O não duvida.. e3-
quando co~hoee das sentenças de Ju;z olc dire1- pooar a dou trina ô; um !llustre ~ut!ic1s~, 
to e de ulllma quando conhece d• rov1sta. quando dizia q uc um magistrado parc1al e apal-

M:s, pargun~a o orador, perdem elbs o :seu ::s:onado h!L. de sem dt1vi.da, flzer menores injllS· 
ca.r<1cter de 2~ in:;.t :t nc~a qu::mdo são desigu~d·.1s tiças do q1~e ~m magútrado ignor.1n~e. E esta 
para. eonh.~_cer dã .rev1stã ~ Julgam coln.o trrbu- antiguida.d'3 absoluta, .como l'eg1•s pa.ra ~ ac
nal d3 2::> Lnst·.tacta. e por ~onsequen.c1a a .sua ceaso, protege a esLup1dez e acor;>çoa a. Igno
obriga.ção é conhe~er d?3 _Julgamen_tos pt·of~- ranciat .e a desUia

1 
pois que mata o estimulot G 

l'Ídos uo foito. E Clto a. JUYISpl•udencla dos trl- o ot·ador não ve nenhum ramo de @erviço pu
bunaes ~ -re:.peito · . blico, quo derna..c.dJ maior grau d l instrucçlio, 

O ocod ;r não ~~p1au lc os concursos e mmto Jo que os que tem de ~d~iuistrar ~justiça. 
menos ~s lLsb.s. E ~O!ISen:ador; entende q_ue as Confessa c1 ue a. ac!tgutdade tem um grande 
n ;m~aç\Ses dos mag1st.ndoa Uey~ perte~cer ao irupe:-io ~obre o set.~. espírito e qu:1ndo busca 
goy ~-r no em q uc se de \~e pre.3um! ~ bo~ fe apezar paro. regnlar este pc:mto, niio a encontl"& em 
dos abusos que tem ellc C<lmmett1do nl escolha parte alguma, e vê '!Ue a doutrina dos povos e · 
dos juizGs para as rela>õas · . publicistas mais adiantados eompira oontr" 0sb 

Em França fez-se ~ma _t;nta.tw{l:. de coucurso regra. ~ão eneontra legis;a~.ã.o alguma. .seru.e
em 1876, mas em 18,9 Ja estavam ellcs abo- Jhante :i. que se acha cont1da no art. 2o dare
lilos. flrma, nem publici>la qua n autorize. Sera • 
N~ Prussi~ exi.st~m os concuraos pora os regr~ da antiguidade absoluta um~ inven~ão 

quaee o ca.nddado t1ra. ponto urna semana ~ntes t<lo C'Ilgenh.'Jsa, qae tertba escApado aos legls
do di o. do~ignado. _ hdm·es c publicistas de todos <JS povos,e só tem 

Couciu~ndo~ dtz o orador, qna naJo bs. n.~ces- oc13orrido aos autoreS~ da reforma. 1 
sidade de aupment 'r o numero de de•.,mbarga· Fnz ju•tiç~ áquelles qu> colla bor":rnm para 
dores. mas Sli11 de ~ome~r y~ra os !o:S'a~es: de cstJ reforma. ma~ quaesquc.1~ que rt9J 1Uu os t:~
l"ll'Ocurad.ores d:~. eo1·~~J ou JUizes d:_ d1ren~, .~o. bn~os de seus auwres, o m·ador não os consl
a.dvogados que serv\i'la.m nas relaço(l.sl op1nw.o dera. suooriore~ t\ tudo quanto ::e tem feíto nn.s 
esla. que jl foi p:rrtilhada ~'\elo nobr~ prCsiionte leg islaÇões estrangeiras e nadonnc$ c os publi· 
do conselho. ci8bs m~is distine!m;_ 

O SR. Pa~SIDE~TE: -Tem ~ palavra o Porque se pretende estabelecer, como r~gL·.~, 
Sr. Rlti•oo!la. n antiguidad~ a bsoluto p~ru o no cesso ? E por-

que o mag1strado não deve esperar cou.sa· 
O Sn.. R.\TlSDO~.\: - Deslsto dn )Ja]av;a para nlguma du governo, que cs;>er n ()Ccasião azada 

se '·otar. pn.ra corromper >\ ma.g-istratUl';\
9 

c o orador fa.:.: 
O Sa. Pn:.:stoRNTE : - Não est:~ndo pr e•onlc um appcllo á di;nido<le do nobro Sr . 1nlnistro 

o Sr. Oonçalvea de Carvalho que cstum in- do. josti~a . 
scripto a favo1•, dou a pai. H> contra ao Sr. Tar- Pó-le S. Ex. con,cntir que assim sejam con-
quinio d~ Som~a.. démna.dos tOdos o~ govcrnoa passados, e qu.a se 

O Sr. Tal:"quinio de Souza. 
c omeça <iizendo que e dcploraveJ O esj;Cctaculo 
que acaba de pres13ncia1·. Trata-se de a !=:sumpto 
da maior g ravida.ie, acha.m-se inscriptos di
v0rsos depotado., da moio••io que pretendiam 
discutir so:Jro o ;wt. z.o. do projecto, e! entre
tanto, l·cnuncia1n para ver si o a.hafam, ~fim dr! 
q11e de wrpreza I!IC pudesse conseguir a \"Ot.a.çoão 
dest" al·tigo. 

Feliuncu teu oracl<n· e oa seus amigos da mi
noria estavam prtsontes pará protestar contra 
o~ ta. sorpreza. 
. Entro.ndo na ma!erio. do projecto, dlz que o 

art. 2° c_onl'p~h.·eu~G _rna.teria nnü~() ~ra.vo _a 
respGlto da qnál <1 ~amar" já oilvili o lumino.>o 

1avre um voto de desoonfiança contra os gover
nos faturos? Diz-se que com esta medida prc
te~:de-se ac1utel.,• • independencia do poder 
judici~l; mos como é que o leg i s la~Ior consti
'tulnlc fol o pl'Oprio que conferiu a o poder exe
cutivo a bcaldadc de nome:tr ma;istrados? 
Si n argumentação pudesse procedl~l" provarL.1. 
demais~ p )rque Pl'O r a da cou L L' à a r.,culUade do 
gonrno do fazer as primeiras nomeações . 

O honrado deputado que o precedeu na tri· 
buna proferiu uma vcr:]n.de, qnan:!o disse ~uc 
o arL 2• do projecto contém ama medtda 
inconstitucional. 

O OI-ador vai cnminar coto ponto q ae ê da 
iüáibr im~oHfiJJ.êii>.. 
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Sabe que .a. Con~tituiçU.o e;;tú. mortR, entêl"
r:lda e bem sOCilodn, TruL~ o orador a.joelh::~.-~e junto 
ar, tmnulu desta illu~Lre victima para depositar
lhe c ma coróa de saud•des. 

Lendo o art. 173 ua Con•tiluiçiío. diz o orn
dor que um dos poderes politicos instituidos é 
inqne')tiorJ<J.velrue:lte o poder ox.ecutivo, e este 
tt'!m sua esph.cra da acçã1> traçado. no nrt. i02. 

Depois de ler o § z, deste ortigo o m•ador 
prrgllntn. : que m.agi~t.ra.do::; po:lem e devem ser 
nomeados pelo pode.rex:eeuth'or~ Porventura, os 
de p1•:meira. instancias6ment:J 1 Não, a loi não 
distingue. 

Gar.do esta f .. ,c uldad•l ao poJer e:.:cecuti vo, a 
Con:;titaição 1•eferiu-se não só aos magist1·ado:;; 
de primai ra. insbncia

1 
como a.o~ da ,r;;('gunda. Não 

ficara !llutil.ada em parte essa faculdade dada ao 
governo 11 

Si a. refot'ma passar neste ponto, o gove!'nO 
não tem mais a faculdade de nomear magis
trados di} .;;egu nla ine ~anda ; por j~5() pede a 
e.1.ma:ra. q u~ t•cflicta ne ~ta sun. argutnenta.ção. 

O orador examina al.rra.ns outros cn.sos, ex-eLl:.
pliiicando. 

A proposta do o-o•.'ernl) 6 n:io só prej udicird á 
c~rl'eir~ do magiStrado, co mo ó mn.nil"esta.men t-~ 
inconstüuci•Jnr.l. A antiguidade...: b~duta como 
regra de acces~o, r unid.a ao principio de con .. 
curso, é zr:.:i ; a ~-ntiguida.de absoluta, sem o eo~
curso, é.pe~sima. 

Entretanto, a. prete-xto de .ga.r~nth· a indepen
fl·:mcia da m~gistra.tura, .al'ranca-se do pode1· 
executivo um& p:<rte d~ attriOui~.'i"o que lh.e foi 
conferida pG!o legislador constituinte. E' uma 
verdadeira. calamidade, será um ho.rror, si esta. 
medi•la fó<' adaptada pelo parlamonlo; o orador 
tem rcbusta fé de qne o projec~o n1to ha d·' ser 
convertido em leL. O nob"te·mmistr<l e seus com .. 
panheiros h mabria Crabalhom com todo o 
a.tlnco para fazei-o passar, ao meuos na ca.mara, 
afim de poderem produzir um nrg"umento ')UC 
aLlenltC a esterilidade dcsh si tançã.o i lWl.S o 
o~ador ncrJdi ta que o senado n~o h:.. de consentir 
n~ p:u~fPg"Cm d·~s~t:~ projecto, o ô pcln certez" 
que tem, de r1uo n<tll'lla corporação ou ba de 
rej eitar o projccto oa b:l. d·" emondll-o, <[UP. vai 
fnondo o s~n protesto. 

Diz quo os :{o elo .nrt~ 2~> contem um~ dispa
ai~.a:o q~~ o or;1dor mt'J dovc d ~ iXJ.l' e m silencio. 
Tt· :üo.-~e do Mtg"manto do 16 d ·~cmb>rg"~dorea e 
d~ 170 jui•o< <lo dí t•eito ; o ri tal voz e·<ta grr.nde 
o nova furnad~ do magistrados a cnusa desta 
reíurrn:.; é o d-Js~jo que tem o governo de fnr.el-a., 
s~m rtUC! ella 11assc p~o c<:dinho de um~ disett~ 
IJilo ·det'da e roflect'd>. 

.Já que fallou nesta nov.'\. [ornn.d:""t dl) dr:.;s~m
ba.rga?lores~ deverá di7.c r (jlle olla hn d-:. cus±at• 
144~DOO$ qu·~ ," na. circun-:sliln ~ias do th'3saura, 
nfio é co:l :-33. indifl>rootc . r&utos muilo sf;ria. 

Até quando, p i3I'gu.nt'1. o o:vdor, saro ne(';essi
dad~ pub licabemconhecld'1. , ha do ao .a.ugmentar 
a s despezas pu blicas, ir M bolso do contri
buinte. que rnnita.s vezes (;r,-: :;rand es ~a(:r" if.~los 
para sati:.fazer os impostos ? 

O ol'ador n~u a·) o~cup :. ;·~i. com o § 33 dú 
art. 2<> , porque o aobrc l:: ínístro tevo a. docili
t~a<J~ d~ cbtl<:'l~· na .. &upllT'6 ,J;.l'j ,do m:t!S~o pa1·a. 
g rapho. Si poi• ilisc fiel\ '1ispêh8iíd"õ de e~ânii· 

nal-.o , nio póde fazer o mesmo em relação á 
emBntla substitutivo.. 

Diz qlv~ a commissão propõe que as causa; 
comm~rciaes e dvcis sejam julgada.g nas rela.
çõ~n 1_)elos membros presentes. Não vê ra.zão 
'luejnstifique cota innoyacã> . An\·~s da lei, quo 
crcou as novils rdações do impedo~ o julga
mento era nas causas civei~ feito 1?'>r c.inco dM
embargadores, pela ordem om que es~a.vam e.:n 
relação ao relatcr da c"usr.. A lei do 1873, 
crea.ndo o.s novas relaçõ9a, diminu '.u o numero 
de revíe:oréS, detêrminou ~ ne só tres fize::>sem a 
a. revisão das cau1ns. E' possiv·~l q_n ·! esb di
minuição tenha. inconreniente.s, tnl!J e certo 
que 1 atteod.endo .:1.0 peqa.cno numero de descm
bargadore.s, n:to se p:)(}ia. o.ugmental' o numoro 
de. revisorG~, A diseu.;;.!liO, poré m.r podia ser 
feita por to1os o> d~semi:>argadores. 

Si pas-iar e;; ta innov-açM, o I'OSult!.dO i nevita
vel será a demora. dos proeessoa tle i·ante as r~
laç,Õ:)S, porqne nenhum juir.:, que conheça ~s 
ditliculhde~ de uma cansa import~nte, dar.i o 
seu voto S-:)m CJUO hnha axamiru1do o proae.:;so . 

Voltando ao pr-imeiro pon~o do a rt . 2o, diz. que 
o nobre ministro e os membros da comm:ss:1o, 
que tão solicitos foram em re:SguardarGm os 
juizes de 2:1. inatancia, esqueceram-se da inde
pendencé~ dos ~ribun•o• da r elação, quando 
deixam a nomea.o:tão de- seus presid:;ntes a.o a.t•bi
trio do governo. 

Pela disposição pl"Dvisoria sobre a adruinis
traç.ão da j astiçs. civil, M presid~ntos oram no
meados pelo governo dentre uma l ista trip liee1 
aprcscntad:\. pelo t~iLü1l!Ll d ~ relação. Urua. lét 
de 1.363 modific o.u essa. o1•dem do couS~-as, o det3l'
min.ou que o governo 1ndopen~antem.ente ele 
lista. nomea.ese lJO.ra. n cargo de prasid-::nt c 
qualquer desemoargador, ficando desto modo o 
go\1•3rno se nhor das d~libe ra.ções do tri bunal ; 
por [Ue pelo ngento de sua. esool ha po:lia im
pedi.· c Julg,t mento do quolquer f~it<_~ . 

O ora :ol' nã o conhece ponta m~l:i 1mporta.nte 
do quê este ; todos os projec~s apresent>dos 
em França sobre r o:,:na judickria C•Jntêm. dis
posiçu~~ ~ em vit·tude d11~ quaes M!:i pi aprios tr t
b:ma.GS compete a. e s~alh"L de sou.s pr~Ld.Gntes . 

O projccto organi':~'lo peln commissJ.o, de 
QUO fa>hm pa.rte os 1lhtstrado • Sr•. Ratlsbona 
o Ole,.a.1•i) ~ C)mpra.hc.:l. ~ ia uma. dis po~:iç:io 
nesse 

0

sentido ; entt•et~nt.o, o nobre m inistro 
mníLo pt•opositnlmente rêpeJ.li11 este lllvit re~rlei
:tanJ.o •ubsi•tir a cou<a no estado em q ua 
~cttt~lmcnto se ,:chs. 

AddLL<: aind.1 ' 'a:rias consideraç ões a es:e 
respei t.o , e termina o sell diecursoJ dizendo 
quolcvant• lllll protesto contt•a o procedime~ to 
do goYérno1 qu.,, t: em attend~r a.o est.n.do malln
droso da-1 finanças d.o pai~ , proctu•;• nggJ•av.:1-l-o 
eom de.apcza.s qne não :0de justifica~. 

A discus;;ão fie!l adiaJa pela hor.1. 

SEGUNDA PARTE DA DROE1I DO DIA 

Cor:.timia a. diSCUS9ãO rlO o~çamento do mini-;. 
ter ·o de e strangeiros. 

os~· . .Al.t'rodo Cha,·es diz <tU O 
o nobre de.p1,1 taJ.o pctlo 4~> distl'i:eto dà.IJ Ala.góa ~ , 
ptMüraiido jüsfiil.càt•8& 6ómo 1ninistrd dê estll.dO 
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c culp:1do à:L <l.ltilu•le quo tomira tt. di lllom()cb 1 oxis~ia a. tal s~mteUt'..: l arbitral, e oue o arbitt·n.~ 
ilalian·• , di""" que a quei;;..lo TripÔ:i t:nha lme.>t , r.c, il o p<llo !,ovemo "ão pó lia se~ e~n
sido mal ene.:ullinhada detdo o r.en comr:ço, c !)\ lc:-!UlJ, como ta.l que o';Jr :gns~ as pMtos. De 
que o or-J.dor a;C) et ta\·a. i~t~to de culpa., por-

1 
ll!OUstrou mais quo:: .l ":unan1. no se•l Yoto mos

que ~ra. nesse tempo iuspaelor .:as tet·r~s ;_· . tru I-$~ convencid:t de jrue não .se trnta.\'S d9 
eoloms·•\~· l juiz :.rbitro.l, .• , a indo qllando fosse, não dcl'!n 

Si não bnr.;to-!Mlo n. ilu?oL"tancia do a~u•npto o.d1a.i ttil- o pol."que 150 tri).tav:1. d'3 i1"1tere~~ pu
pa.ro obrigal-o a vÍr á. t r: buna, csl.<'\ vaga iacre-- blieo, c :so em ~1ue ~ó decid·..!lll os juizes dos 
p':l.çã.o. C6rtamentQ toria ~ virt.ude do impor .. lhe feitos. 
este !leve r. RosLai>cl&ddn o.:-.l.!in'!. a Yei·d:\-le dos i'netos c 

Foi este o c.10tivo que o lavou a procnr~r, nn tendo ru·P.~tn.-1' hom rm~tgem an d.igno repr'-"~ c)n.
discnss.rro do or~~•un c !.>.t ; do ministerio d.e es- l:.\nt:~ do 21J.I dist~·icto de Minas, pa::.aa ooradot" 
tra.ngetros1 obter· a pala\· r~ que só :1-gor-J. lh e :1. a-p:-eciar 3. jue~it;~ dD. indem!li~.ação pedidll. por 
co"~ ":- _ Tripoti. Disse quo Tripoti telll direito a utno. 

'V;:I expor os factoi como ell~s seder.1ru~ p:u.-a. 1ademniza c;.ào do E~hdo: f o. pol·qu~ o ~o ,·erno 
que a cam&r 1 e o p:th possaJD j olga l" da :oteL!l- retn~tteu p:tra as colonias do Es t:.L !o ioJmi~n
radlo da reclama~o T!il'? ti, {1a e tocnou incre- t~s por ello imporbàoi; 20,porqne, tend~ rdeln
meoto n1> !llolleu-a e tlldttreren~ do Msso go- \ <ltdo o contr .t t.o, sequeslr.\;-a a. colonta Ale. 
verno~ pOr•l'le não hou\· · miui;;t ro o oe fizesse xandn ; 3", po!.'-tUe tcrlos e,~l)e~ a.ctos foi"l.Cl pra ... 
coroprehe:'!.der i legaç~ italiana.~ r1~e en1 irn~ tic:!dOS u.o fal!W pree.UUtJO.S.t.o d~ saro E~tado 
peooedente a pretenção de que so t1·ato . j e;•e<!or do Tri!>Oti, quouio do facto Ih~ era de-

Antos de entrar na d istu.ss!io dos factos, dir á veJor. 
algum~1s pn.~av.ras om rerJpost~t ao nobre de: ~ a- O ~o a1•gu tnento _tel!l cabal. !'espostn .no co-
tado 1)elo 2Qo districto d13 ~Iin:~.s . ~h,~~u .. 11nto d~s· fa~~os bcc<?:·rulot com t~lnç~o 

1Jiz. que S. Ex. . foi ex~1· emamentc íLjasto a t·~:nlessn de n~:.ru1gTautes lmpor\ •do~ po:· !n
uas cbs~rvnçõea qu ~ fe~ , eotn rel&y.i\n {}CJ p!·cor.:~ ;luh p~~.r a anl_umns.do E~J~do. Log? quo o Ol'ador 
diu ento do nobre deput;do jle\o !i• <Ji;!ri cto a.&sll>n!U ':_ d!r• 'Cç:<O dl\ lnspectorJ.a de terras O 
rlo Jl.io de Ja nei ro. coloolzaçao, encontrou um telegramm~ dD 

Foi :\~sim que s. F.s. es~r ·1 nhou CJUC 0 illustre agent..~ official em P~r~n~g~ COW!llun ica~do 
doput~\do, o. quem se refer~ . cpH! setr.pra e::d;;re te~ alh ch{}ga~~o urn n!\v~o llt\hano corn ~ lm-
a prcs·~n~·a das m:nistros na.s .tiscussr-.es, qn ~ m1W'o.ntes parJ. a colon~a. Alexandra. Dtt-~s .de
não dispens:J. a. millima iórru ~ Hd:ule, houvesso ~~:s!o mesm~ ag-eol~ n.v~.;;:ol:-o de que oss_P6 un~ 
des2a vez dis ;·en~ado um pedido de infor ffiações, ·~ugrantcs n~o <tuerLam 1r parJ. esta. colonta }kt:· 
do modo que tiveS!•> in b zido cvm 0 ~•~ dis· tte:~ht·, q_uet ;=~n lo_-•g d~ que os ag an te• de frt
cur~J a maior!a a dar u:n vote menos C(JnYG- pot1 os nuna.m 11lud1:!o com a. promt:"se.~ de 
niente. que vinhalll para uma coloni• do F'..sta !o. Rc•-

Si a maioria. quP. convi ~·e com. 0 wover!lo. d'! pomle::do n artse t~legra!llm.a de L1 o Ol':'!dor in
que m recebe i o 51·~h·:~ções, n~o sabia. que se :~ou- f; trac.ço·•.a :\o. ngcnt .) offi0ltti l) J,rc. qu•) prud.entc
vessem t1·ocad(; num., di , lcmr.t!eas, c 1mo fY>- mP.nte <h t·l~'J-:~se os :"'Oclnnantco~ de wodo a. .oQo 
derin s::t.bel--o :1. o~lpo.;i çic ·coosorr~ciol'<l, c1UJ"' 't:to a.bandonr .. r~ rn. n colonia. . . 
n.ftosmda a. tl dn. ,_! 0 gove:-ao 'I Nã:o t•·ve râ.r.fio 0 . Por (i 1n 1l~hb~'~ra:::u:n ~s mlr:ll g" r~ntos mr~n 1ai." 
iHustre depu~o na sua. f\!"g'Ui(ão, ~ 0 orad"r v~i :t .. córt-:, _JrJ:lS Ol?'c1unsaa!l OS C?W um:l re:P.:c3enta~ 
:nostral-o eom ~ leitur :\, ,1uo ft,'l. , {lo clincur:l:) -:lo çao :l83tgn:vb ~or Ho che:cs ~b f~mll:a, c:>n~ 
11lustrado representante rlo Rio de Janeiro. fir~n~ndo as que1xas <le quo dero. "-YJS~ o ~g<>nle 

Dopoi~ c!e ler o diseu.t.s-o. o o;·~-Jor diz q·.lr; 

\'d ~. camtn·~ qtt') o Sr . d~put!ldo An!lr a.de Pi
guct~ pr:d1u :lo; i!l íorHUlçõe.: do ··"JU'>. carecia~ 
po.ra pronunr.:ia.r-eo \'Olll o e L·ite:·io e putriothmw 
coto que eA:uprc cu.~t·.1tt Ul fu.r.et .. o. 

Nii.o fo..>i .Sf):nea to este o eqni\r,fCO do nobrE dro
ptltad? por Mions. Diss1:1 ~· E:\. q~1C o !1onrado 
e:-.::-mrnl.:tJ•o de e'i!.tra L'\ ~ en•o:. , no di~CuNo qne 
pronunclOl.i o ~nno ]H\SS~:. dfJ, dl3ela rou l ('llC n. 
qnestão ~~ra consifler::vl;t internacional e f(J:::- !i 
camara n :io cumpria gooao \"Ot..."'.r o crodito para 
salvar n honr,, do paiz. Yão h~ taL O noore 
ex-:ainistro d~ estran!.'!oir.:>8 não so r ~feriu a· 
nenhum' declaraçlVJ diploru·oticn, e Rntes di;,e 
que trlma.va. u 11alavr:l por nã.o se 3Cbar pre~ .,ntc 
o nobr·' ministro da. 3.g"J·iculturn.. e porttue es~a. 
qu•stão j:\ lhe fa>ia rua! """ nervos. 

O nobr~ e~-ministru d!: t..•stt·ans-e iro3 d~c iar:1u 
ape~as c1ue a (luest:io catavo. r ··&.:rlv-ida pOr juiz 
o;rb~t.ral, o q:te. een:lo á !!~itu. na:o !lnh m~üs re
curso~ e que [Jort.a.ni..o à c.uü~ a·a n;lo l'e!\tã.vn. s_·nào 
dar ao g-oYP.I"OO os rnoio:; aecess.,rios p"'-ra __,ai
dar cs5a Jiylda.. Foi por i sto· q\la este l'lnno o 
n.obr., deputado pelo R to de Janeiro provo~ 'lu" 

offic;,L . 

So m~stno va~.or v ...:iu o propriatario tia colo
u ia. Alexan ;r:l, 'lu ~. h a conferenc!:\ c1ue teve 
com o ornd1-, r, ass·•gurou ... Jhe que) a • rechm:-~~ües 
et•:t ~ n pl"•1JllO\'i Jas \li)i.' oito chefes de familia, a 
<llle~ :\fastAdo~ esh~ -l·~.sco~Itentcs ,Il\ colonia, a 
o 1·~t ·:a a erh: r -: :o~labdecldü. 

S"IJcndo li:-J:st>, o mint:; tro rl1 ::\g' ricu1Lur8, dG 
entiio, o c:onsQlheiro Thoroa?. Cualho, .letcrrn i
nou a.o pre~! ti onte .b. provi ucb !u Paranác}tte 
on·,·i."~ • ;\.-; 'lllG i!<l~ e 1no.com :.\ rua. lo r. pr,tdent~ ia, 
pres!~sse- nu!>:ili•) :l Tripo t.i , l")i tiv ..,sse r.l: !') 
ratà!l. O i' esirl •n lc! mandon exn.mlna:r nn. c·)lo
ma ns f t\\'lo:; por umn comm:ss:'ill C.Jmposh. 
õ _1 j_!Ü7. de di l't•ito. dJ presid ·nt~ da cP..m.'lr:t mn
n•o· p.~l, lo dolo ga do de policia e <l·• agen te 
olfic:a! d:> coloniz •Çii>, informando-lhe eotnqu~ 
üil'l ac1'erli h\'a que 8C pn .esse eonsc1;ulr a.lgn
Ulâ coas:t COIU a rotir .. !~ drJ.s oito ehdes de 
bmll1D. o. quo iO rof~r·it""a Tripoti. 

O l.fnico nwio era ff\zet retll'ar todos os imroi
grantes <luei:\.o:sos . s•ntlo Lahe~: i•rcciso o 13m
prego ·h1. !o1·ya pu~ 1Iica , p~r-a BC cunsegu\r só
ment.e ~ r~ tirada. tl{) alg,lnS tles.~e3< -immig-r~n tr:-s. 
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o preoidente da provin. c'.a foi ]>OUOO depois à I faZ•lr T. ripoti continuar. a te, ta da SU<' colonia, 
cvlonia. Ales:andra, ·), verifica.!ldo este:i> fucto!i, ~um algLtn'; aux:ilios do Estado. 
com1nunicou em telegra:mma ;,o miaistro que Os :actos da. colonia. Alexandra são aliás a. 
não lhe parecia. conveniente a retirada desses reproducgào dos que occorteram na Republica 
oito chefes :llf f:1mUia. sóm::nte, e (f_u~ lhe pare~ Atgoentina. com as colonia.s Emilia. e Ausonia 
c ia aot• plane d:J Tripotti onvolver o govt)-rr.o aP1 c1u4 Tripo_~i ~lli dirig-iu. 
questU'ls. tá.es qu~ o ol;rigassem a cu~.a:::np,1r a A re.sc~são do contrato não era só um :lireito 
colonia., . do go'l ~~rno, mas obrigação sua depois dos Í3.CtOS 

Pe.üu mais autorização p:.wa ~ in~iat• p.n:rã o (1ue se dé!"arn.Foi tão justa qu~ o· arbitro do go
R:o Gran ie d·l Sul, os lmm.igrantas quo Tripoti verno~ o Sr. Ol·Jogario, d:sse LJUe a.1•eseisã.o era. 
não pu ,efiso:: estabe-lecm·. O pl~asi .. ente da p:·o~ direito do go·,rerno e de que elle IJsou com so
vincia só uson de.3.S<l :1utorizn~.ão de ac~ó,·do beja raz.ão. 
c.om o proprietario ·la. colonia e no .seu in te- Sêndo a . .;;:sim. não se põde dizel" com. razão que 
rcssc. 0:3 n,,gociof) rei ;tivos iL quest.-:i"o Tripoti fora.m. 

Es~a a·ffiuencia d: immigra.nte.~ para T'"il-'otl euca.mjnha. ~os de r.:1odo uwno:s conveniente . 
explica-se pelo fac~o de ter cessado naqu~llu Ta nto r. resei•ão f.li ju<tl>., qu• o nobre ex-mi
êpoca. o contrato c~etano Pinto~ qile tinha em nistro de· strungeiro:: u reconheceu no par6cer 
Genova grande numero d~ immig1·3.ntos para d:\ commÍs~àL' f!O orçamento que a~signo n , e 
emba.rcart e r1ue o~ <=.gentes de T:·ipoti aprovei- e~!l que 9Õ admiLtia cmno me.;.ida Ue equida.de 
ta.r.am. Asah:;1 em ~l.~.rço ch~gou o outr-0 navio o pagatlle!lb d • 200:00()$ n Tripotí. 
cQm. iillo::âgrnntc::. ptl.r;~ :1 oolonit. ~\. lr:>:::{and.r,l , ã O ~Og-11ndo motivo a!Jcgu,lo para. ind~mniza.
axce:pção da cinco familia.s ~iu 13 pediram :1 seu ção foi o sequestl•o da colon.ia . ~asb. ler-· a. ela
transporte para a oolonia Brusque, em 8onta sul:t !5> do contrato celob\·a·io com Tr ipoti para 
CatbarÍna., onde Hnha.m pare.!l.l>es. conhec:~ r-se que o sequestro era a consequcncia 
Ante~ que ell(::.s emba.rca.~eem, expJdiu T:ri- da rescisão~ por isso que a colonia éstava. hypo

poti um telegramtna ao ora.dor1 dizendo que theca1..h. ao E~tado,eru ga.ratllia dos adianta.men .. 
es,;;es im.migrantes estm·a.m s:ttisfeitos, rna.::. que tos feitos a Tripoti Aind.:."t nee.se pon~o , cit a 
os colon~s da Alexandra eram aapa.zes de i I'.s•.t- o orador a. opinião do conselheiro Olegario1 

borJinar-.. se, e po1• isso pedia qu-3-lho ma n-. de que o sequestro fô t·a feito de c.!DllÍormidade 
dasBa um a.gentt~ a.utorb!::\do a r e ceber a. co- com as leis fisca.a~:. era consecluencia. d3. res
lonia.. o orador o dissuadiu dessa. idés., affirman- cisão Uo contrato e não a.utot·izaya indemniza.
do~iho que o goyer.oo c. não aceitava .. Solicitou çàW. 
depois informaçõe• ao agente oflicial 6 este lhe TambDm disse o Visconde do Bom Retiro que 
communicou qne todo 5 as des.;ostos da colonia c ;;oyerno ni'to tinha obrig-a.ç~ d~ pag ar o valor 
eram promovidos por Tripoti, na idéa d~ flzel-a da eolouia Alexandr;, desde que Tripotti não 
encampar pelo governo. cumprira o contrato, mas qua de11-i:\ repor apenas 

o exced 'nte que houvesse sobre o debito. 
Ainda. não havia elle estabelecido esses im- Tendo assim t~.~J.ta.do a.:. duau. primeira..s: ques-

mig!'&.nte.s., quan lo lhe chegaram mais 500 . tõ~s <:~ue aetYil"am de fundamenk'l á. indemni~ 
Tripoti communicou-lh~ Gil tão que não subia. 1.a.ção~ resta ao orador C)nsiderar a ~e rceira., 
onde estabelecei-os, que não tinha meioa. de •a~ Tripoti credor e não devedor ao Estado. 

Co;•to de quo cllo nílo tinha recursos e reco Para verificar-se isso, ba<ta ler o contrato. Pelo 
nhec6ndo que não Sol devia. dei~s.r no l!esa.m~ contra:.o, ell· só podia ha,·er !lo Estado auxilio 
p:wo easea immigran~es, o ora(or den ordem para o esta.belec!n1<1n to rle c olonoa e nenh um 
}Jart~. l1ue. fo.~sem eUea dc.:>poe:ita-·tos na colonia. outro auxilio pecunia.rio. Trip·lli não eonse
particular Enphra!lina, e úli •ustent:•.dos a guiu estabclec·>r os 2J)()Q immigt·antes quo im
custa d~ \lerba-Colonhaç1ío, -e por conta do pot•tou em_ 1877, col!.ocando apenas 448. Era 
Tripoti. Neste periodo l'ecc\>eu o ot·ador offici<> d·,.ido a 'tripoti o pagamento da subvonçilo do• 
c tolegra.rnma:s do I>L'esidente da proYiucia, do itnmigrantes que introluziu e não e~Stabeleceu ~ 
agen~e olficial e 1lo proprio Tr·irot-!, dec.la,·an.. Tinha direito sómente il :o:.ubv•Jnçãu pelos 448 im· 
do--lhe ser :~.b~olntamen·_ o impo~sivel'continu~v mir.ant·~s qu o estabeleceu e por r.sses recebBU 
com o contr.3.tO q_lle :fi.z;era. com. o governo . .A' ellã a. snbvenç.lio do Estado. E', poi.s, f6 ra de 
vista disso c u~'\r,WlU o orador o seu dever, pro- du-vida que todas as t"iuantias !orn-P. cidas pêlo 
pondo ~ res~tsil:o rlo contr.tto por infrneç.ão d~ gflvei'noa Tripoti, excepto a. subvenção pelos 
suas cl•usulas. Antes, porém. fót•a ao P~ran:i. 448 immig ra ntos, cc>nolituia m debito delle para 
examinar A.S cous:as pesso ,!mente, (" alli se can- com o Estado. 
vencera. d1! qu1• Sabino T1•ipoti nunca tivera o O Sr. conselheiro Ole ga.rio, que se encal."'• 
ponsamen1o de cumprir o contl."ato qu_e :fizera., t•agou C.e Uesf&z er todos os a1'gumentos apre-
11. colonia Ale,andr~ nito es~a.va em condi~oes sentados quer por Tripoti, quer pel o arbitro 
de rece:Jer 2.000 immig 1•antes. Não tinbo lotes por elle escolhido, no sentido do provar qne o 
divididos nem c.a~ :·lS pa.ra. agasalho (los colonos, govatno em rigor d1 direito nenbuma in dem
nem recursos. Os immigrantes e.;; tavam des- 1 niz a.ç.ão devia ao recla.mante, conc[ll iu. como 
e sperados e pediar.a proyid~nciae :10 goye:rno, motiyo de eqc.idade, por uma i:c.deroniza.çãc. de 
queixando-se J.c que Tcipoti lhe ; fall.iit·~ com 20Q;Q()(l$(l00. Que"cndo juotific~r eosa indem
as promessas que fizer:;~. . Verific~udo a. escri.:. nização~ S. Ex. aceitou verbas com as quaee o 
pturaç'ão. viu o ol'adorque todos os i c:'!.migrantes or.:tdo-r ch-~ga. a u.ma conclusão inte~ramente di
estavam e ill debito r elativame nt \ elevado, e Yersn.. O honra-to con~elheiro Olega:rio estabé• 
entrí.~tanto tudn lh~~ faltava , Nest;: o; condiç5es, bceu a inàeru.niz.aç.ão deste modo: primeiro, 
o orador dMi.stiu do ~roposito q~:e tivet•a · do subvenção completa pelos 448 immigrsnte•; se-
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gundo, n primeira presta~ do• 2.i0i immi· 
gr.m\es introdnzidos c nllo es~belecidos ; ter
ceiro, valo!' da colonia calculado em ô~:OO:l$ e 
a divida dos colonos ~vo.liada o:u corM de 
30:0003000. N!ío apreei:>~a o oradn o ~quivoeo 
do ilJu ~ tr~ :l.rbitro do governo, p:ua cliega.1· i.l 
dizor_g':'o h'lvia nrn saldo" favor do Tripoti d1 
ii2 :UOO$ ; bas~lhc dcclor.tt" qu': c.eQ-8 vcrb~ 
somwodoa produzem a. quantia de 29t :333.~000. 
Tendo Tl·ipoti rece'>ido 231:250${))0 ••sue
se que a mdamnizaç~o não d evir. oscedet de 
63: 000$000. 

Não pertence~ porém, o orador ao numero d03 
que entendem de que, em materia de diréito, oa 
repres~nl!>ntes do JY.lder )JUblico podem trans
igir. Si Trípoli não tinhl direito a. qu>lquer 
indewnizaçiio, em bem da moralido. .1e e do 
prestigio da adm\nistraçiro, o governo não devia 
pagar-lho. Acei~ndo mc•mo o principio de 
equidade, o governa não der ia. ~r além do po.g:l
men&.o dos itnmigrant.es removidos p..'\t".l. co1onias 
do Esl>do . Tudo o que fór mais do quG iuo não 
tem ju5tifi.a:t.ç:Io, e muito racno-a p::'l.ra. Gnyobor 
ne.Jla pequena qne.1tão a bonr• e a diS"oidade 
do paiz. 

O Sr. Felicio dos Sa.n t.o;;; ob
vsrva que "h~nrad" O?posiçii.o tem declarado, 
por mais de um orador, qne a discussao do 
orçamento do minist! rio de estrangeiros es~ava 
esgota la . Não pGnsa do mesmo 1110 !o, e a.cre· 
dita que ce.~ta diseu;slo "' poderi• oceapat• a 
o.ttenç~ do paíz com mais utilidade do que com 
"j:\ g-asta queotão Tripoti. Si o padamento •• 
occupasse lll'is de assamptos de impOtianeia 
ve~dadeirameole D.Acional, do qu! coro que!Stões 
partidarias, a diaellss[o do orç~mento do mi
niDte;riO dG estrangeiros a~ria d'l!S mais in
teressantes . 

Desda 1869~ êm c"faB t-1\'G pd:l prim!lirt~. vez n 
honra da entrar n:> c~ma.oa. o orador tem-se 
occupodo d:>. politica do ministerio de estrangei
ros. onear .. ndo-:t1e um ponto de vL•t• elevado. 
Pronunciou então um diseurs.o, quo tniHéaeu a 
tr~nseripção em folhas e3trangeiraa, sobre o 
espírito de cos•~ pol\tic• internacional. As suas 
opi.u.iOes rssu::nem-sa no seguinte: o Brazil pa. .. 
rece um t·~ rritor io europeu encrava.do n~ Ame
rica~ polr. aua 1l0li lica e.nti-america.oa e can
traria :a.os 5ews proprioa iuterasses. 

Fclitm•nte hoj6 tem-so ontr:>do um pouco 
no caminho que sampro se devera hr seguido, 
mas é. eeoto quo o Brazil está q uasi i•olado na 
Amer1ca. 

Não sabe o or3.dor a que at tribuir eata fael<l, 
ai a antiga• ri validades de nação, si á fót·ma 
monarchiM ~o gonrno. Entreb nt•>, a;>e<ar do 
ruonal'cbia, o _Braziln1io dev> esqllacor de que 
e>tá na Amenca. 

A honra :la opposiçiio nõ.o encaro11 assim a 
politioa. do min>.st'lrio de estrangeil-os, e o 
nobro depuL•do pelo Rio de Jaaeiro, quo se tem 
di•t:nguido pela economia a todo transe, nem 
$i qnor Pt>O?"Z cõd~'S neste orçauumt.o. Entre
tanto. estâ provada a inutilidade d~ ~!gamas ães· 
t'te7.lS 'lue Í3z o min:cte:"io do oetr\'ngeiro,, 
man~endo legações lusuo•as em pai?.es de Eu· 
ropa, ond~ não exisrom hr.,zileiros além dos 
que faz ell1 parte deuas lega~õ~s. P or e~emplo. 

:til lcgot~s .da Raui:>, Austria e Belg-íea po
di~m ser sapp1·imidas e coufiados 03 negocias 
'l"" nesses e>t.ado• app:LreceBem á lega.çio de 
Pal'is. Ness• sentido já o oradot· apre ,,en tou 
en\enda•, que n1(o foram aceitas por pouco• 
voios de difrerença. 

Combateram-as, diten lo qu~ ·essas 1 ·gaçlles 
cro.m nceessa.ria.$, p3.r,. t\e"-'t o Bt'a.z.il no me:smo 
pé. de iguoldade com esses paizes. Bssa ra•:I> é 
improeodcnte o tombem n:to procede n qtte se 
dá polo p•rentcsco dos soberanos delles com 
o do Brozil. 

· Podia fat" r- so ainda economia DO pes;;oo.l 
em dispocib:lidade do corpo diplomatieo, ma.s 
dei:t:> ossn ido& à honrada opposição. 

l;ma. das t>rov:u de quo o Brazil 1•arece ~i~er 
isolado ua AJCcrion eltá na quasi indilfercnt-1 
coro que assiste á luta que, ho tanto> annos, en
sangnenta este continente. Diz- se que o Chile, 
pela 'ymp~thia em q·te nos t!lm, o o allia<lo do 
Brazil, mas o qu~ este ha feito nesu luta 1 &i 
o governo h.ouvcsse offeracido o• s;ue bons 
officio, , qu:tndo o ;ovarno norte ... americauo o.! 
offer<een aos bellig'erante•, talvez se tivesse 
cocsegllido um rosu1tado sa.tisfacto:oio. 

Nã? li1~ permillindo a hora en toar no eu mo 
detido fi e diversos pontoe de politica do minis: .. 
teri.o .~e estrangeiro!, rocorumcnda entretanto 
a.o govorno toda a prudeneia c ani:uo de&pre
VGnido n• soluç.à·> das quostões pendent% com 
o Estado Oriontal. o na d> 1\mitl!s com a 
Rcpubl:ea Argentino. :-lão acre l ita que esta 
nos leve a uma guorra, tanto mais quando ha o 
recurso do arbitramento, haja empregll.do por 
muitos cst.•dos, em casos identicos. O governo 
deva leml>:i>r-so quo uma questllo ee:nellw.nle a 
que existo e>rn o llst~ào Orienta.!, le1•ou o pai1. 
à gu • rra do P:1ragua.y. 

Es;as quest.õoa de limites não do aliàs e•
ttt(hd~u o~m lodo o euido.do pelo gov~rno~ e~ 

par:\ prova, mostra o ·orador u;na cart• geogra
p:air.A M poblio.•çllo quasi oflioial, em que • > dã 
ao Br.lzll um~ extensa fronteiro. com o Eqna.Jor, 
quando, po> um r .>eente tratado d<> Colombia com 
a Bolívia, aq nella republica 1ica separada do 
noss:o Lllrl"itorio . .,\ Colombia é~ ontretan.to, de 
tod~s ns ropublicas vi1.inhas " com que mú.• 
nos i11tet·e.sa manter relaçlles comme:ciaos. 

H& poueo temp,, publicou o orador tt1n artigo 
sobre a livN navegaçio dos aflloentas do Am<l
zonll..c;, rnostrando o interess:e do BrJ:dl em 
promover es.sa.l! rela~ões d·:l commereio, q\\e, 
sendo inicia:la.s por cidadãos colombiauost nes ... 
tea quatN ~nnos têm avultado muito, e como 
tom oido mes.1u ioh• " politioa do go~erno bra· 
ú leiro nesses assnmploa. 

Si o tempo doa ;.nini3lros não foS&e diatrahi1o 
por questões de politica int~rnn , h& maito que 
o flOVerno tar-:<e-hia occopado dAOsae relações 
com proveito para o lmperío. 

Quando o governo t~ata, des••• nogocios, é 
infelizmente sem estudos: é, po' exemplo, para 
mandar construir • eatrada de;ferro do Madeira 
como o molhor meio de estreitar a~ relaçótls do 
Bra~il eom os seu., vizinhos. Com moit~ tnenor 
de3p~za t.e1n, en tretu.nto, :lb·~ t iO a.'i eommuni-
cáções que promra. . 

Um empregado da alfandegalde Belém,' ·o 
Sr. Rodrigues de Sou•a, mandado em com-
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missiio á Colombia, publicou h• pouco tercpo 
uma mernoria. em que d·Jmonstra que a. nave~ 
gação d> l'io Içá. ó mais vanta:iosa do que a 
estrada de ferro do 1\!adeira. Ness~ memoria, 
diz elle que a vingem fez-se em 25 dioe ru> ido 
tt 15 na 1-·olta. Todo o ti,'.) lçi o~ Putue1ayo " 
francamente na.vegavd em 1.200 milhas por 
barcos tt vap{lr) e as commu o.icações pol" esaa. 
gra.nd!l via fill"fíal são mais curtas e mais ae
gGras para 3- Colombía e pa:ra o Perú do qur~ 
pela e>trada do Madeira, contornando a eaeho
eira de Santo Antonio, Per que dei:.a o governo 
esses rios navegaveia para fa~·lr aquella es
trada de fe,ro ~ 

A questão das communicaçõea com as repu
blicaa vizinhas podia Mr resolvida s<lm a :nc
nor despeza, oom um oim.ples deCJ.•eto do go
verno, d3clara.ndo livre a. navegação dos affi.u
ente• do Ama2onas. Até aqui a navegação do 
rio Içá tem sido monopolio dos Srs. Ra phael 
Rois & Irmrto, qua o\.JLiveram licença, t..HJl' Lr-õs 
annos, do ~overno do Brazil, e, ne~se curto p c
riado, já tem importados exportado generoa no 
valor de 3.000:000$ a 4.000:000$000. A es· 
trad~ do Ms.d&Ír!J. d:1t'.i o mesmo l'&XIllt:l.dO 1 
Desde que a navegação dos atliuentes do Ama
zonas fOr livre, é prov•vcl que esses resulta
dos sejam mui lo maiores. 

Pat'a n livre navegação, são, todavia., necl3.s-
158:rii\s certa$ modida!l :fiscae.s, e entre outras, 
aa que. façam cessar o pagamento de arwaze-
nagBm em dobro para as mercadorias com tt•a.ns
ito, que silo fQrçadamen te demoradas na 3lfan
•lega. de Belém. O vnlor des:saà armazenag-ens 
é, muitas vezes. superior ao das roercajo ... 
rins. 

Tendo o orador de apresentar um projocto 
pa.n1. a. a.bertur..L da. naveg~çíio Jo Ama.Z"oaa~ ao~ 
ribeirinhos. encontrou a difllculdade dos m~ios 
n•oaos, quo não 9 aliás de tal ordem que e><ij .. 
o adiamento de uma rnedida do tamanho in
teresse. 

A absrlura do Ama~onos fcí a c to do po ler 
executivo, e assim a dos seus a.ffiuente.s não 
pódc ter as delongas que o governo não guar .. 
dou com agnella. 

Pelo adiantamento da hora, limit 1-se o ora
dor a estas considerações, ficando satisfeito si 
de•p >rtar a attenção da cllmara e a do governo 
para uma queatoo importante, que B)rvirli ele 
diver.l'\ào ás a~uesLeies pa.rtidurías que oecopam 
os homen s llDlitios. 

A discuss&o fica adüda pela. hora. . 
O Sa. Pru:smzNn da ~ s>guiute ordem do 

di .. para 8 do corrente : 

:!• parte 

Continuação da discussão do orçamento õe 
estrangeiros. 

Continuação do di•~usaão do art. 2·> e seguin
tes da reforma jndiciari•. 

i" discus•lio do projocto n. 77 de 1883, sobre 
o témpo da sar•iço <lo Dr. Joaquim Velloso Ta
vares. 

2• dita do ·de n. 45 de i883, sobre um cre
dito para o ministerio do imperio. 

Oontiltua~ão da i • discussão do projecto n. 
44 de 1883, relativo :i. con~essl!.o de m~llÚlla
!;io de Taubaté. 
· v. rv.-7 

2• discussão do projacto n. 217 do 1882, 
pretençüo de D. Justa Emília da Cost~. 

1' dib do de n. 251 ele 1882., pretenção do 
Jo,.quim L. Quintaes. 
. .1• dita da de n. 109 de 1882., negociantes de 
JOl~:5. 

Continuação da 2• discussão do projecto n. 
35, re.glllamento do matadouro. 

:!• diseussão do projecto n. 268 de 1882. 
J.' dit. do de n. 275 da 1883, prclcnçíio de 

Luiz Pereira Marques. 
i > dita dos de ns. 76 do 18'33, e 241 A d~ 1882, 

sobre locação de serviços. 
i• dita do proJ>eto n. 59 de 1883, pretençio 

do baoharol Moreira Pinto. 

2"' pccrt~ (ás 3 h ':Iras a·u antes) 

2.a diseussã'o da agrieultur<l ( illumint1~&o 
public~J. 
3~ .JiSCll~são do projecto n. 65~ sobre axe:cu .. 

ç.ões commerciaes. 
Proj <loto 11. 29 A ( estrada. de fe 'ro de Ca

ravel! .. ). 
Levaota-se a sessão âs 5 horas, 

ACTA l<)f 8 DJ!: .I.~OSTO DE 1883 

Preside1>cia do Sr. lr[ orâra (lc Barros 

A'a U horas, feiLa a chamada, scharam-ae 
prosenks os Srs. Moreira de Barros, ~Iatta 
Mochado. Ríbei:-o de l\Iene<es, Bulhões, 
Vieira. d·> Andrade, Antonio de SiguBira, 
.~ffonso Penna, Thoophilo, Antoro, lh~1sbona, 
Ul:ula Gintra, João Penido, c,ndido de OJi
veil"a, E~cl"a.gnoH) Ta.onay, Lace1-d'a. W a rnec.k, 
Silva Maia, João Caetano, JoBé ~Jnria.nno, Pe
reira Ca.bnl, Va.z de Mel!ol Gomes de Ca~tro, 

Martim FJ·ancisco, Uly;ses Vianna, Pe1·etti, 
Carneiro d• Rocha, Ignaeio Mtrtins, Jos<i Pom
peu, ~Illc-Dowell, Rodl'igucs Lima, Ad!'iano 
Pimentel. c Mont..cdon. (31) 

Comparecem, depois da cha:m.d.,, os Sr·s . 
Son~n Leão, P;;.ula. o; Souza, Barão da. Estancia, 
Baeão do Guaby, Alpheu i.\Ionjardim, Fra".k
lin Dotia, Juvencia Alveo, Meton, Silva MafrJ, 
Lourenço de Albuquerque, Henrique Morquos, 
Znma, Barão d~ Villa da Ba1·ra, Barõo de Ca
nindi, lhriio do Araçagy, Coelho Campo>, 
Silviano Brandão, R•lg<> Barr~s. Gonçalves de 
Carvalh.ol Vianna Vaz, S era.phi..::o, Souz~ Qu~ i.ro:z. 
Junior, Olympio Va\lo.dão, Abe!Mdo de Brito, 
Cruz Gou~eia, Affonso Celso Junior, Ribas, 
Soa•es, Tertuliano Henrique >, e Fernandes de 
Oliv oi~•. (29) 

Ao mllio-dia, não havendo numero legal, o 
Sr. presidente declara não have1' sessão. 

Faltam, com cama partiúipada, os Sr• . Lima 
Duart9, .Alcoforado, Ari•tideo Spinola, Basson, 
Contagem, Duqu6 Estrada 'I&lXI3ira, Feneira. 
Vianna. Leopoldo Cunha, Pau~ino do Suuza, 
Prisco Pa.rai20, Rodl·igne:s Pel~oto~ Sinval, e 
Augusto F!eury, (13) 

Faltam, se;u causa participada, oa Sre. Araujo 
Pinho, Alfredo Chaves, Andrade Figueira, Al
meid.a. NO'gu.eita, - Amaro Bezerra, Antonio 
Pinto, Alvaro Caminha, Alves de Ara ujo, Barãq 
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de Ana lia. B"rão ·da Levpoldi~a, Bezerro. do 
M~ooz-e:J. 0.1ntito~ C:l.rne~ro d.J.. Cunbil, Carlos 
A!fooso, .(',arnar;:o, C,.tcllo Branco, Cruz. Costa 
Pinto, Dion>, Espindol~, Felicio dos S~ntog, 
Frondseo S<Jdre, F. Belis·.rio, Ferreira 1e 
Moura~ Fdisúerto, Gemlnia11o~ (JP.t'P11"0sh M~,._ 
ques, Gonçalves F•,rroil·a, lldsfouso de A''"OJO, 
Joaquim T,wares, Manoel C:tr!os. Mouo~l l'ol'
te!l ... Martim Francisco ~'ilha, Pcrcil·a da 
Silva, Pn:Llo Piment1~l 1 Pom{H';o: PRss.os Mi
ra!ldu, Ruy Bor~os•, Rodolpho D:•nti\S, Salus
tiano, Souza Cs.rv~.lht;>, Severino Ribeiro, e To.r .. 
quinio de Souzc>. (44) 

O Sa. i• S,;:cnEr.Huo dá conl:l. do seguinte 

E:S.PEDIENTB 

Offi~io Jo minis~~rio Jo imyerio. d~ 7 elo cor
rente, em re•posta ao de n. 200, UQ f7 de Julho 
finlo, r~mettenJo os ~"'PP"' incluso•, dos quoes 
oonatam na nattr!"alis •çóes ooncedLla.s cics.lo n 
indepcnleocia o.té 30 de Ahril.Utitno. - A <(tiCID 
feu. requisição. (OS;:-. Esc'"gnolle T~un:.y .) 

Requerimentos : 
Do encarreg~do José de Souta.~ succ.,ssor de 

Ps:!'~nte.; & Irmã.~"~ a. peJ.indo que se mando pagnr 
~ quantia de 65i~9. import3ncia de forne.ci
tneutos que f~z ao e~t:1.bele ciruento g_eral de 
S. Poàro d·l Alc><ntaro, o~ ]>ro•incia do Piauby. 
durants o c:<.crcicio <le 1880- 1881.-.\' com
missão de orçamento. 

De José Gomes Villar, pedindo paro act· ma
triculado no 1> anno da faculdade do direito do 
Recife.-A' eo1n:nis·ü'J da in~trucçlio publica . 

E' lido o vai a imprimir o 'lllS'ttint e 

PAI\EC.\W, 

N. 85-f883 

Are. 3.• Como na propostA. 
.Art . .,__, Como na. pro~.sta. 

Sola. das corumissties, 8 de Agosro de: 1R83.~ 
Cttn.dido de Oli~e!,·a.-L. Rat;sbon-2 .-Anto- · 
nio Car He ... J'O da Rocha.-ll:nronio de S('2tcei;·a. 
-A.ntu1\~s Riúul'J·. - Ignacio Jiartin1.- Fe .. 
liiiberto P..-•iJ'[.< da Silva. 

Augus~os e dignissímos Srs. rGp i·esent~.ntes 
d!l. naç:'io. 

Convindo odoptat·-se pro;-id•,ncias tenden t~s 
l. üxar a residenein dos escravos lUl$ provinci~s 
onde s J acham actu~lruen te d:;miciliados1 e au
gruont=tr o fundo de emancipação sabiamente 
~re>do pela lei Jo ZS de S•·tembro <le 1.871, com 
o fim Oe extinguir gradual õ.Dente o e lê!'llênto 
S91'Vil u9 Irupcrío, venho, de ordem <lc S11a M:l
gostadc o Imperador, submetter ó. vossa eonsi
demção a se~uir.te pt•opost.o: 

.Art. L• O domicilio do• eserar-:~s o:riseontes 
no lmpcrio se reputa fiX!!.do oa pro,·incia em 
que estiverem _re.>ilindo ao tempo d~ promul
gaçM desta let. 

P3r:l o elfeíto desta. dispmição, o município 
da capital co lmperio e a provinci~ do Rio de 
Janeil·o formar~lo uma .só cireumscrit>çâo. 

§ t.a O e;scrnYo cujo domicilio fOr mudad~ 
para prOYincia. di ,·ersa, fica. ri pol' este fac lo 
libertado. 

Só entendet·-se-ha que h.a muoança de domi
cilio pn.rll o ea.so desta paragr~lpho, qu..•ullo o 
escrtl.vo ptts ar" residir eu1 proviucia e:!otranha., 
\>Or ha.ver .sUo alienado por Hlulo inte'· 'Oi'VOS 

a pessoo. que não morar na. p':ovincia do domi ... 
cilio do m~swo es ·ravo. :-: 

§ 2.' O senhor de escr:vos q~e, m.,dando de 
'domicilio de urrHt pn.~ outra pl'0\1,incia, condu. 
zir coru.sigo cs seus escr<J. vos, não os pode ri 
~liena.1' antes de passados cil·ü~o annos, depois 

Locc't,-$açita âo damcH'o scn:il e augmento dn. r.'s~ec\h~ ava~b:lç~o na. rr:a.tricula: 
do ~"tH'Ulo rL-: c·,1wncipar.iío. § 3. A ahen:\ç:ac_ u1te~· 1H<DOs a c1ue !e re-

1 ~ fero o pre:sen.te ~rh,s-o nao colllprebentl ~ o dote 
As cotu!lissões reunidas de justiça ci\'il e ou o.dioottun;nto .de-legitima que os pais fi>e

orçamento, tendo e!'tamiaado n prapo•t.'\ t!o oo- rem a 8~0: .:lhos. 
tltr executi\•o? a.presen.ta.da a esta a.u:~;nstl 'ea.. A.rt. "":" Todo o senhor de escrli.V'O ou es~ravos 
mara, em s~;$SàD de 2 do çorrente 1coo~'oodo pro- seu. obrtg'l\rlo a p~gar, de ~:arta um! a_lem de 
videncios relativas à lot.Wsação do ele:netlio ~anesqu?' ~utrss .'"05 devtdas por !•• g~~al 
s~rvil. no reforço do fundo de emnneip:1çõo 0 ou pro•tnetal, _o zmposto auuuol de_ 500 rots . 
fói-ma do proe~sso ele alfot·rio. por arbitrament~.j § 1.• O _proenetarto ou usufructu.ar lO ~·c~~ 
são de ps;.rêcer ll::l a nlesm:~. ;;c converta em p!l.ra _h:Jbl~ 0': para est !belec!men~o cozn 
projecto de lei s~ja discutida 8 np·,rovo.da. !n,·retnl 011 tndustr1al pag;u•a, de cada U1on., o 
~nsidcrand:J, .. porám, qQe as !nueriâ -do· nnpost~. a~n.osl: . . . _ . 

art-:-: 2~, import.&n~o a decretação de novos tm... Do 2$s!. íôr stta. na c:ua .... e do Riod;. Jn.nell"o, 
postos, devem eer trata iMpor occasiilo do or- nas. do Por:o Alegre. S . Paulo,. Ntct!teroy, 
çomenro da rec ·i!.>, em que ià ~xist~ . rubrica Da h.!"• Recife, Maranhão (S. Lmz) e n:> de 
r.propriada e onde, P·lis~ este lmport?-nte assum- Belem ;;o _P,t~~ i _ _ _ 
pto póde ser molhar apreciado e resolvido, são D~ !:.: •• ~ to: n;>-s Ctdad~s e villas _: 
mais de parecer que da proposL:l sejo eliminado De oOO rms ·" fo,-a das ctdodes e n Uas. 
o art. 2° I:Jar.a. ser opportun~.mente é:s.:aminn.do. . Este 1mpos~ só e dev1do de ~~as de vs.l~r 

In.~licam, pois 1 o.s commissões as segu.int·~s tgual o~ supenor a ~.=000$ .. . na cdade do Iüo 
omt:.J.ld(lo : : de Ja.ne1t0 o m\'i C<i.:tJLt &~ ·~:-; ac1m.a decJarada~ ~ ll. 

Colloquo-so no log"r conyeni~nt~: 2:000:~ uas cidades e villa> ; ~ 1:0UO$ fór:> das 
·A assélhblci3. zera·l resolve: ,-il~a.s e c i la.des · . . ~~ . 

~ § 2. 0 Por trl\nsfcrcncJa de apohces da d1V1da 
Art. f. o Como na propo• t, , publica, •e cob1-ar:i. o impo•to do 2$, do cada 
Art •. 2 .• Supprüna-s~. ap olica tmi'<f~tlda. 
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§ 3.o o product:> do~ imr.oslos dr, qu~ trn. ta! 5-:S~ SE~~:\ o ~:M fi DE \G·Jsro DE 1S_,3 
cs!e A1't1go, ~er~1 eni!or , orado ao tn ado d') enl~'Lll .. \ 
eip3ç3o, para t ·r o D esmo desUno. ,. I Prcsi,~enci,t do~.· .. ~I o. ei.·a d-~ lJa1·.·.?6 

§ 4.o Nos. rP~a.lam·~ntos o~u(' e:.tpe -;tr para. 
ox.eouçüo d •~; tfl. l'~l, o g;ovel·no ma:rc .u·~:~. o pro- '- U.\1': ,.Ja,i .-l.~üu;·, o ~1lu , .• :~,.·.'í ·> !.! Lo .. 1.1o. ,:.~ s~ ~.-:i u •••• 
ce~ao de li\nç.amc:nto e art'ecada.çlto d~ .JÍ.Lú::$ 1 c U·l Ut<L ~ u • eorr(} •• ti·~-'"i;ru ,4-~ io •le ro.la~ ri:ia",,-

imposto!\. T • .. • • • • t.f~t:~:~ ~!~~!~~;{f;~~~~ ~~~~~~;~~~r1:~::~~1~? ~~Sr .ll~1~~~~ 
A1·t. 3.0 Na. LbGl' lUÇ!:.tO JlOr 1ndw~dt10s l,Olo ~l:~r. h:~.dto j u~LifJe:' (lhl r cl}u.jwncrltú. - Onl!P.' r o.> L':A.-

fundo de emG.UCipaçl(o. profi..:rirti:O: ~:::~cr:·~lltl C :yr_ o.il. :) ' r~bC il :'.~·j t ~~ :• i ' ! •TI~\'<I~io ol l,) •li' •;:~ · 

. I: 9 s egcravo~ qn~ l l ,~et"6 •}1 d'! ser ''2ndhlow j\:~~s~~ nJ~':~~i: r~·~ ~~ r~"/~·~:;~nj•t:t%CI;~;~::: -~~~~.·;~, ... ;i~ 
JUdtc t:, lm ent ' ; Ui~et:~s.:.t. : 1lli ;,r !. ~ .. . l: iselõt1i•lll J,J~ Sn: . ,.\11· \r.l.'ie Fi -
. U. Os ttUO ?CJ•tG ncorem a he1·.:\nrts, cujo:~ her- ~ud :·o\ {l l ~-~ ~·. ·ii;!o · ! ~. i ljí~·c~t· :~. . ~Uh~t'"··· :i •l :'"' t •r·~j c:~· ! :' 

deiros niiJ $0.ja m ascendeates ou d escendentes 0,: ~1 ~ u IS.J-3. ;,lrl.:mHn:"L t;" l O!. Jh ~~ u r~a J. •l ~r. Au Jro~.J.! 
do defu nl.o ; · f lf:J.~Ira • 

U I. Na f>lta des~IS (ns. l e.ll), os '[UC for~m I A's a h01'<15, fei~" " ~h,,,..Ja, ach>m-s' ;,n 
cl:J.-:sifi.cadoa 'nn ~onformidade do§ 2•) dv ~\l't . 27 sente~. O!; S rs. Moreir a de lh.!'t·os, Matt..'\ rua
do <1c<reto n. '>1:).5 do 13 d e No•émbr•' de 1~72. j choclo. &ib··i ro de 1lc" ••zo,, !J'.O~oldCI Cunho,. 

Paragrapho nn:co . ·o jni .: qu·: presidir .i I Vieirà de An h·~~lo, Hrl~a c :nt l.':t,-.oib C:tC!t:.tnu ? 
i'L t'ftliação ou :10 a.rltlt l'amento da. indom ; ~=7. 1\t;ito! Hu.lhUr;.,. , ?ercbi, tlon t~;}l\·e .; cb Cat'Vt•.iho, LoLl
(cito\JO deci'Oto n . 5l:J.?, ::r t . Si) poc ' '"~ re- ! r en1-o de A louq•oor•tu·,, Jl)(l(,ut::l l'l'''~•·os . Tho.,_ 
duzU-o i\ m en or pr~c-ll. :o, l :l.SS~m lhe parco:e r : phib , Ulys~e.~ \"iann:L. \'i n.OU-'1 \·~ . Jm·~Jtl' i'J 
justo (Ord. , liv . ::.:, tit. i i, § :3u) in· Iepend4l u - : .A l ~ o~, .Mu.l'tinl .Pr!tnCi!';eO FiHw, EsCI'aA·uolb 
tem&nte. de re-~ueriw.t:nt ~:. de. rep7·2SGnt.:\llle dtl.[ Tt\U P..:~y~Jv~ ·J Penldo, Gane1·0so ?t la l·que;;;.. l(iba. ~. 
fntenda nacional, ad:nitti ndo os recur.;os legaes. 1 ,\ ntero e Sih·~ 1! • • (2:3.: . 

At't . 4.o t~evog!l.m-se. ~s ·ll~po 11 içõai: em eon- · Comparece•tt ~ t!cpo i.~ <h cln mado, ~ Srs. Au-
trar io . \ g usto I·,h~ l.ll'y, S i! l'ap hi~o. ::\lon.l.iul!lon, Ra tis-

Palacio do Rio de Jan1i r-? e:n _2 ele ..\g()5t.o ele 1 b~na: Bl t·i<• <!e. E4 nn;:b, Cnndi"loJ J.o (\l ivtl:r:\ .. 
1883.- .-iffon.so .4.H!Jll.StO .'J o, ·m~·a Penna. I Dlnna., Ctl lll~.~g·.>~ ' s·_~\-~. Mnr~:· , ~;r.e L:i:l . t i S 

O Sa. PR~.i [ LJE:s-rE dú r .. cc.gutn Le or.lcn.' do .Monez~s, Alpl~e.u MouJ :::r.1 du~~ 10 U:l~l0 Ma1 \lll~, 
dh\ p:1rn. 9 do eort•<:nte : 1 Alvo::; a·~ A 1·:.~::J O, SO tl Z~~ Qne u·oi'. ~ t:mm·. La.;erda 

I \Vcrn;"'ck, P g:Jin ~ ~-':n7.~. Josr• Pt;rupcu , Pc-
. . · ~~ p:t..l~ . L't; i l';\ Ct\l.n-~\.I~Ro:lás-ae:J Limn, ~spi nJo!a. Afl'om:o 

Con linuo.çn.o ~ia. discn:ssio do orça.men to do C.·h.o Jun ior. Sih:iauo Bi·:mdi:to, B:·Lr :to (ÍO c ~, ... 
estrs.P.s·~iros . I uinCG, Poo1pe ~: , Rego Barros. Fc~reira de 

Contina a.ção d.1 discu•são do ~l't . 2• '' se~in- ::\'1-mr::, Alc toJ: , Affonso Pcnua, Tartali~no H~n-
tes da reror ma j udiciaria. 1 i'i·1tles, flo ~ l"i:111•1 Mal"(jUC"i , Frn.nci .. co Sodrã , 

it~. discussi'io do p rojec to n. 77, d e 18R1, sobre I Am~tro BGzen;l, Rl~Y B:\l'~)()~a. , Souz~ IL: fto , 
o tompc do serv1ço do Dr • .Jn~nim Vcllo~o Anlonío do S i.lu.)it•.:t! lh1r-Jo do :_;u:\hy . !h .rJo 
Ta,·areo. I' J a \'i ll~ .':t 13arrn, Barãod•J ,\mça:;y , Severino 

2·• dita do de n . 45, de 1SR3? sob :•l) um cnd~ to Ribeiro tl P t•at1o 1·luw utd (4 0). 
pn. :-a o ministeriu do imperio. A's i i hor~.;; c 45 minutos. uobn 11cló-se pl'c-

Co . . n tim.t :tção d.'\ f'\ di~cu.~são do ~lrojec to n .44 ~ I senLC'i 63 S rs. depUk'\-:lO~ . o s~ . \)l'CSidcn~t) nbre 
do i 8S;l, r ela.tivo :i. cone estio C e ilhmio~çüo n scs~o. · 
rlr~ Taubat~. ec~npm-,.H~~Cr.l . clopoi;:; do aba r tr. o. ~~ 0 '~~ :1 0~ 0!!. 

2a discussfV) c~o projecto n . 2 li . do 1S.SZ, s1·s . José 1\b.rhur.o , C:>elho Cnrop:os, :'.b no<:'l 
proten.ção d& D. J<t"!:' Emili" J ·o Cost:L . _ 1 !?or tcl!.-, !3ar1ío do A= lia, lld~:'~nM de :h ·au-

i• d,ta<lo de n . 2;,1, de 188·2, prctc n,.M de fJO,. C:\rne u·o da C:mhn , G"''" mo n~, V.z d~ 
Jot\quim L. Qo.intncs . t .M ~~no , _.Uf1·e<lo Ch;"tv e.: ~ C1·ur. Gon·:eia.. Ca~to llu 

i " dt~:. do de n . 109, cl• 1882, nogoeían te• úo 13ranco. !llar,iul fr-.1ncisco. Soare<, Ab~l>.r<!o 
j oias. de Brito, FernanUes <~e Olirei•·a. Tar~ : uido dr: 

Continuô\ção da 2"- lli~c.uasito elo projcc to n,. 3-5, Sou7.a., S:\h.~sti!l.UO ~ c;onlCS C e Cs.~tl'O: za~ua. , 
reg ulamonto do m~tadouro. FelisO<rto, Cnn tõo, Carneiro dn R .. cb~. Fe!ioio 

i• <li""u..So do projccb n . 268. <lc i 8S2. . dos Sa11tos , Rodolpho Dantas. Mano L C."los. 
1~ ditfl do de n. 275, de 1883~ pt·Gt.críçiío i.lc Prisco P a r:1iz.o, Crn~. Gonc;:1.Ircs Fm·reir::t . .;\ n-

La i7. Per~ir9. 1\-farc!t,es. , tl 1·ade f i StH:i r.-, , P:!$.;:;') i :\Iitnn:l.'l , ?.L1c- I:Qw -:ll, 
i " dita.dosdcns.i5 cl! 1S83~ c24 l A:d'! i S8~:! F. Beli"'\rio .. ·\ n lon!o l 'ir.i··~. Pc;·<·i r:l d:; Sih· !, 

sobre loc.'\c::;t') rl iJ SP.l'V i:; n!=:' . I Fr~r:klin Oo;--i:\.Jlu t(IC-l~ !i! ~r.l•h 1'· i x :·ír-:l ~ ~ ~'.l!lZrl 
1.1. dit:1 d,·, p1·ojac ~o n. 691 1la i SS:3. pl'•3tou~.ffo 1 c ·.t·vr.Lo (37) . 

po ba''·l;, rel ~i·lr"Ú!·{l Pin t~. .- . . j F:Jtam. com (".t~ !lS-'\ p:t Nli~·ip:.cl;l . o..: ~n. Llma 
-~g.;.lt.tnuaç;_.to <b .i~ d t~C:.tS;:l~) :t",, l)TI\JCdO I n unr tc. A~} :!:ti:J cs Spin:Jrn .. J-:::$: .. 1) 11, Con~ : g-e rn . 

n ....... d A~ cstcaJ9- de r~rro ·, ,() ( .,:\, :\\ Ci..u. I Pcrl'eh'tL '' l; ~u n:'l , P:t.~lll llft :C~ !:t t Z ;I . ~\ l cof.apd(l , 
2;], r:•wtc ~ Roclrign: s Fe :x.vt•', c S:un~ l (!I). . 

2:a. diec.OJssKo do projecto n. $1~ li., J&Q:3: c rc:c.H to i F:o.:lt:\tn~ o:-üa çHu.:;;~ p~t<~ieip:1C:s.~o~ St·~ . . \(l r' i:\ Ih ') 
<tO rn~nlsterio dn :tgrlcaltu !·~t - I Pim(HlL' '], .AraujrJ 1-'i.nho, Almeida NCf:'i l Ci ~·a , 

311 dita do p ri:tj e cto n. 05, do '183$, t: X& l·uc;õ· ,s 1j .Al \'ru' ll C..'\min bn. I3aro1o da Lcopol•lin :-t . y,~r)o.; . .. 
commerdoP.s.. _ .. .. . ACfonS>, Co~~\ Pinto n Oly mi_Jio Vall:t:lão {8) ... 

3:L dita. cto ÕrÇa.monto d.t. guort'P. . \ · s~j{J lidas c ap ::>roYi.'l.c!U as ;,'\c t;t~ d a sc~tlfio de 

--<;;, _ 7 e do dia. 8 do corrente. 
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om :i o dl) mini:'l-tr -'1 d .\ ~ nst:ç:), dl i l :Ó (~ 11'

rc:-ttc. trau.s:uit.rir.do, <.·ort((wmc ~ re,'JnisiçZb lia. 
ca:ll:u·n. eôpia .... d;",~ .i:ll'or1:):1';'J~.~ reul..etti ~tn :s :•olo 
p:~sidr>nte d::~ p.·\H·iot;::~. do ?~r:l..-0 ~!v~ i\.\'i~s 
cxpetb1r;i-J so: ~r.·e :1. oxt.in~~\'-~'io <lo (/ ll il_vntho ile 
ltapocli.-A flll ') rll l'oz a.rc:tuisi~t~~~ () ~r. dc ~m· 
t:uln Cmz). 

]Jem da ma~:na p;'oJc,._•dmC'ia, çJ~ i tl'.'!W.l mcz: , 
dc\-,\l\·cnclo i nf,}~·m •<i,l o íOn uavitLlf:l\tO d."l bn.-
ch:l.rel ..:\nt.t!nir• Jose d-J Sous:i Froitn;;:., pe<l: ndo 
um ~~n.:J:o d-} 1ican<;·~ coru o:-cl -~ n ,do.-J .. <1oc~~ 
fez n re ;~uü:içii.u.(:'\ com~niss:l:J d-1 pr:msüe;o; ~ ot·
denJ,1,xs). 

ld•!l:l do scn~do. rl~ i f!o co:-t"..! lHO. rctu"! l~en,lo 
" ll ;oposi~;ão 1:. :iOU de 1~\J 1 'Jue mnn<.b ro~ L:
luir ao presi leaL~ c mc!ub:-os J:, j-J:lt.a t!C f!Ur.
l iiit.!:!r:;io ,Ja pa;o.JchU tl~ S~ :;t·) .\n LOnh) dõ 
}Ionte, :1. multn o cnst.."ls fJ.U3 lhe:\ íor:~. rn :mpos· 
l:ls p .'lo t>resíd.m~e ~. pro.r,.inc:a de :llinas, o. 
ou·d o s~J:ado n:i•J p&e dar o Sou. eonscn\i:u':'nlO • 
..:...1nt.eir:lda. 

[dem\ i•.h-m~ .:L .... m ·H)Jn:\ dal:l.t Nm•\llcn<la ~ 
IH"op :~sição qu · o.·;tc ri:l'l (I go\'erno n pr.1rogar 
p-Jr 1u·ds (litn 111er.-•:.; :1 Hecn~:~. cõtH:odi.iln 30 
can·~Crant:) rb. n!ftndoga tb <:ôd~ .r. lü:,ei ro 
tb. Cur~h::t ~ :l G_'.t~:~.l o s·~n:v!Q u!\o l'Q.~e r\:\l" o !)CU 

~~or.:s;:nl.Ímcnt_o. - Ia tei:oada. 

" - i \) - 1583 

Lic-:: nr:a. ár) Dr .. 4..<lti~Jch·, dr>s 8a~ltrH Fcwrr: , 
lenit.' t.h! r::;cola pol,l(l.'ch ;~lca c.: j"ttpctid o• cl(t. 
m.itit."t l' 

A" coulmiss:'to de~ pQnsü·:.•s o o·:<lo ;l:tdos foi 
pres::mte o req n cr~mcnto :~ ul qn-~ Aut'<od1n dos 
Saulo:'3 Fa:u·e, l t.!!I t · C.."Hh·:dratícCJ d<J. e~<:olrr. poty .. 
to ohD.i~.·tl. ·~ I'ep~~ l.ido-r d.:t mílilat•, pede un\ :~.m1o 
dlj lí~·-c:l.Ç?. }irtr.a tr ,'tlar ~~e $Ua ~uüc. 

Não Vi1Uo esta pl"!1 i ~:.~o acümp:mb~Hla (lo do .. 
c.umen:o atgr.i.m flUO j 'Hti fiqne a pr~ten~ã·., (lo 
elt?pJil.·u.~ttlJ, c t\c·nn.ndo-;:o ei..ie j;i com licença 
C.o g"''erno illq:o:-i:tl. conccd.idõL rnr:l o mosmo 
!in1, :\ t'Olum i.~.!:!ão é d .... p:. ro:cr •}l!C, !"Oi.' inV!r .. 
rnelio <b luinistro do :imperio~ sc-p :ç:l:ll inf-u·
ml\t.Ues no hlestno governo, rct,, ett.cnd~so--lhe . 
par-a isso a di la petit;iio. · · 

~:1l3 .. d.1.~ cnmmiss.õcs oat7 dn:\gosto tlG 1S83 . 
- Ilckfo.uo de .A.·at•jo.- Jose .Marir.HI!O . 

São liàm c vJo a. ím:·.rimlr os seguin~e:5 

N. 813 -1883 

Uorn. dJ :ni.ui~tro ·.la g'llCri">\.1 de 4 1l>:ste m~r., .Art . i. o Tod,; e.E.trangoiro qL:C thc1• l•e:liJcn--
t"li~_ia!td.tj o _l"l:l([UCI:imemo lnforllutda, ~lO ·j\1:1.~ o cit\. '='·:Cotiv:\. no B;o.t;>;il , r>Or esp:tço d~ 3 a unor:s, 
c:~:: ~tuo c~' 2o r..:gm:wnto de ca~·~tlittt'U\. h::;-ctra ~erf.. comliderado cid;:~dão braile:ro . 
.J.a;quirn Ji'r~ncisc•) Marc:r~\ p~dc f!C: lhB conte: Art. :?..o E,te pl':l.z~ de rosidenci.a será. reJu-
po.ra todos O:'i. oifei.t~Js,o ter1'po quo C! st r:wc e.ggrG· r.ido :t t1ú\lS : 

g:;~.d(l :i arm·t (':'11 ~onsf\•luonci;~ ~e :'cdmc:II01i § 1. ·: Si o e~lmn~·ri ro ea;;:.H' ~<Hn mulhêr 
1·a~eü:d•>s ~''l comlm.to.- :\.' commi:;s;t•) de tna- t;l'~\/.i! C=H' rL 
l'inh[l ·~ tu.:;rr:\. § 2,,. Si pr~i!llClu!i' qualquot carg-o gernl. 

htom~ do. r.>lC31l1~\ pr...::cerlen:':Í:\ c chd:l.: Lran.6- provitlc ia1 ou muniC-ipaL 
mitttnJ.a <> requP.: rirnl)nlo do albr s {lo i: i•) 0!1h:- · § :J . ... Si scnir no ex.~rc~to -ou n~:~. :\ ... 
lD.õo de inúuüari~l Jo:s.é GQ;miniauo Fe:·r.::ir~ ln:\n:l . 
V.iH:1. pedindo di.s?Cnsa ào e:'\cao;sod·l :,h~ttoo o:.lr~ ~ 4. :• Si esb\~.oleror in:lust!'it not·u. ou tk er 
cs:udar o cur s•l ' ·C :O: ll:\ :t.nna.- A' C('t\l.",Jt1fhàO <t1;.;u tU.';l ir1vcnç.~o f'rlvileg ·.ada . 
rlc ma?inl ,a. e gnc·rr:'\. §:>.c.~ :'i :\thpl iTir b=~m immo·,··::-1 do valor su-

poriol' a 1: :JO•::f'OO-
l:~"' 'lueril~o:~t? .dl) T_i.to. \':~!'·''~''HO l\:, ~ li.1!:5, ~ G._o Si ~~lh·cr ._t .toal:t. . ,.fo. •~tmlquer ~ru.-

P:'!t tc>U~to . e~! • • d:t '111.~ d~o: ~:11!.0 :\ Hl()IJlO rb. [1re<-'.:l llldu,.Lrl:t.l c de C.'"it:-ado~ do f.,rro ou .:t,.,.rL"' 
Un.rr.._ , l'rO\'HlCt~ r~:l B::hta, !)Cdluln rele\·aç.\o 1 tola. -= 
da nml t.-1 da q 1J:tnt~a cu~ q•tO SG aeh:l ~'l'·:nç.1do § ; . o St ~o ~st!i b~l~~Qr· uns f:-onloiras do 
p3.ra com J.. ~a7.1!utb nncll)nal. e lli~:'= Ut .5~u) p3.ra (m\){'1-rio.· ~ 
-p.a~ar o t!C!J!to em prest..'ltões. - h.' C.')nnnis..,.ãl) § S.·· :'i ftir lr.mtl) ou proll)~:;or om N:b.bclo-
de •3t.aoda. cizuGJito do instracção :mpcriot\ secunda:-ia. ou 

São appr:~va~hl .'i :ts s9guinlos j.•rirnnril. :: · 
Art. :~:~ Os diroitf1s :a ~loitoi" fic~nt logo 

g :o. r:1..nllc!o.'J. ut: .. w. t fl% :;.a1í .... Cc-it.os O!!: arts. i 0 o 2.o 
fg·tull:ucutc r(·Hl.Ulo d. ol':lg-!bili l3.d~ n~s o~içõo~:.:-. 

. . llltlnidpa ..... s. 
Emnnda.~ do !':.CD~IliO S(Jijl'C •.ll\"···r.~~) !S Ct'(!Õttcs l § i.v A' cl~gibilidade pa· r· r~ dcput.ttdos .c se· 

:O::.i.tppirmlent:~l"C' ::. : no.rloro .~ d"ve prcc·~der o dts.tv)sta ua lel da 9 
P 1•oj·~tt ) · ~': . ::;s da 188:) de Jancil'o de 1SSL 
l'ito u. 30 do. 1883. Ar~. ~1. 1) O o.st:-~Ilg'êh·o _naturt~oli~ado podorà. 
Dito n~_ ;]fi de !S83~ O.F.Gilnlir ~·· rô.~·oneill. do I.ruperio. :;<: u·Ju mini~trv 
Di lo n;.-':3í de 18ft;. dos ncgocio~~do impOt•io, HO c~'"so previsto 1)o1o 
r • 2.9 d 1883 \ tlrt. 30 dõ acto aà~icio~al (~ cons\i~uição . . 
..:''

0 
"· - ' · - Art. 5.' To:lo filho do eslraa<re ir:Js domi-

E+ ~l=i'Pr~ve.·lo o seguinte dliM1ó.~ no !mpé1"ii1, n~-..~ci.do fb~a. dO Bt-M.it, 
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que não fiz~ r , llm anno dot>ais da. sua uJ:~.:Or- lloterias , eujo produeto sará. de prGferencin. 3?· 
id:uJo. _·l~d:t r;1çi"io dl"' qno (l~~eja. ~;e.gu~r 1\ na-J p1le::-..:!o i li b.~rt:\ç.üo dos o.iCrilYOS do ruuuicipio 
e ion:lhd<"\d() üos sr::ae pais, s.cni con~idor;).do ! dü RcdfG . 
e i·i:'ld:'io brn:úleiro. I Art. 2. 0 Os 1u~noficios dossas lot~rias ~rio 

:\rt. 6 . o Ficallt cxcf'lptn!ldo~ da di.sposiçi'J 1 c~trC\g"UGl! sômr)nto. ás. r;ocied:·:dos qu·~ se or~a-
(lesta lei : mzo.rcm ncgL.i. ru·oymcr3., (lo ~eeórao o p~rã os 

!;i 1.• O; tsLransoiros que o;tiverer.l n ser;·!- fins de quo Lrabm a lei do 28 do Sclombro do 
ço dos • .,u• ror;pcc :ivos go·: crno•. 1871, arL~. 2• e 5•, c r cg·ul:>.monLo n. 51~, do 

l§ 2.• O~ q;io fore:u faze r nos eonst~lndos ,J.s 13 d0 Novembro do !872, a rts. 64 o i4. 
s:uLr.,: D:l!ilics d : · c l.lw~~~J.o d~ quon:!o dcsGjmu })et·- ~Art. ~:L" O pro~idc r. t.t) d;,. provind a tlarà 
t2n ·er á c JJnilluohão bra.zilei.ra, e tiverem disso o r.~gulamcnto pau.: a boa e:s.c cu·:ão d tl. pr6-. 
auost~do. s ont1 . 

§ :3 o Os t•.: f llgi:\dos no Br3.zi1, por crimes d1) Art. 4.° F icam revogadas a~ dispo~i\~ÕGS orn 
nualf1•ter 11atu rczn. conlrado. · 
· Ar t . ;.o P-Jrdem a. n:llura.iiza~ã.o: 1\f.:...ndo, PQrtau~o, r .. to:la~ as autorid:ulo'>~ a 

§ 1 . o O e:5Lrangciro 08turJEzado quo, em '!U"m o conhcc:roonto o exocll ~·:Io da p ro;;onte 
p:~. iz es tt•angci~, nfio so n.pt•.-:of:ent!\r :is l~gn- ro~olução p~rtouecr, quo a Cttmpram o ia
~õo• c c-:msulado~ broziloi<"Cs dentro de doas ça m cumprir tão otactamontc eomo nella se 
••ano::: . eontó:n . 

§ 2. 0 O qu•J ~··eil:\r emprego ou condeeor .::. - O secretario d:t prcs:danc i:~. dG~t.a. provincia 
\:.ÕG..; de nnçõe3 C3tt·ang-eira.:::, sam e:>nsentill\en- a. Í:\ça itnprimlr, fllthlica:.• ~ ecrror. 
to ~o governo impc~:,L Pabcio d·• jlrosidonci:> do Porumbaco. !5'do 

§ 3 .' 0.~ b,,nc5·>·oteiros (~,udlllentos. illnio do 1833, 62' da iudepcndeneia o do lm-
~ 4 .') Os cr"iminosos de m:.:~rte e ~-nje i tos ~ p:;, rio . - L . S. - Anto;1io E pamiHOn.tlas de 

pon:~.s infmn:1otcs. B<trros Co;-reia. 
ArL 8.• .<\. Jl:I L<L:o•li•:~ç~o perdida só póde ser Sollad~ G public:cd:> a prosente resolução, 

r ~u.d quir1drqJor lei do parlstnento~ no~ t:;, socrcb.ria. da presidentia.d·~ Pernn:llbllco • 
. Art . ~ . ) Revug-tLdasa;i dispo:Ü\·ões em c or..- e :u fJ de Maio d3 1883.-0 sccr.:t·lriO, Jose 

l rario. ..ltt<?t-t C!J •.r;i!o RQdrigurH l.ima. 
S:tl:t ela.' ~ c ss5es, 9 Je Agosto d~ iSS:J.- E3- E" rJ meLt:do ~ commÍS$Üo t!c f:v:cnda . 

cr~.l[J'! nll~ Taur~ay . 

E' r.;om1tlid9 á commissão de constituiçitü e 
Pcdet·P..s4 

N. 87 -188.3 

I seJ1-{'ào t.lc im.po:;tos g o'I'MS l'~i·a as lqtc;·icu 
eo~"cadi<!a.s 1>3!tl assem.blàt" t»·oviuciat cl:.; 
1-}ern.ambu.co para. um (ttrn.lo esp::d6l de 
t~mancil>cçrto _ 

N. 88 - Hl83 

E stutl((rtfC Jf m·tinho Oal'los d• .1"a"l;a Bo
toU.o 

A assemb!éa gorai resolve : 
A ~t. i- ct F ica o govoroo autorha.Jo P.. m~nd~r 

aArnitt ir :i. moiJ'iculn no i • !lliDO da faculda.1o 
tio d' rcilo de S. Pa.uio o cstadllnte i\fartinho 
Carlo!i de :\r 1 nho. Botelho, f11lo pre~trtr~\ , ~nte;; 

A assezx:.blúa. gei·al resolve : ào respectivo ;ll!tO, o e~:lmc u~ 1atinl, unico Jl rG· 

Ar t. i .• Fic~m isent.'\S doo impo•to.; ;;erats por:tlcrio que lho fnl la. 
a~ laterif\'; concodiJns, peb. bi proYillciv.l de Art. ~-° Fie;tm reyo:;nd~s as dlsposi~es em 
Pcln~r.tl>\lco n . Ji38 tl~ 15 ·ic ~aio do r..m·- contrano. 
rente onno, 1•a:., a cre~!io à" um fundo cspa- 'I S •L~ d.s ~sões , \l .t~ Agosto de i$-33.
clal de o:nancivaçio, c permlttid3. n :L córW a. Jl a.''tt :•1 Frar:.ct1co J~~nt.o,·. 
vond:~ dos respecth·os hilhetes. E' l'e:nettiJo :i commissão !le instrucção P'1-

A!." t. 2.(1 Fie~n 1·erog:\-i~ a$ clispos.i'Eauem blica . 
t ontrario. o Sn. Escl\.\(iNOLLl~ iott.T~Ü.L manda à m("lsa 

S. H.- l~m 7 ltc .Ag-o~Sto d! ~ :1~83 .- Jos~ os seg-uintes 
J{llJ.:an;,o. 

Lei n . t 738 

O bacllo.rol An\onio E paminond:<s d o B::trro~ 
Con·cia, f o Ticc-prosidcnt' da provinei:l. do 
Porm1.m1mco ~ 

Faço snbor ~ t1do> o., so'" habitante~ qu o a 
l.l.':)gCm ~l.ja lo,;:sbth·:, pro\•incial doct"o\.ou, o ou 
s ·1nccionGi a ro_;oll.l~:i.o seguinte : 

.A.:"t. Lo Fico. crort.do ~lm fun do d,~ ornan::i
pnç,;o provincil\! 1 q11o Será for lllado polo p ro• 
dueto dn sai~ gr~nd~ totnbrt. do '' !)lor do 
2,000 :000.~·cMl~ <uua, co:do:·m~ o plano nppro
,·nd<) pelo uec•·e to n. tiStl\1, .Jo 24 do l'ovcrciro 
Jo 1SS3. 
, farj;rtapho .unico. De~ranto Cad;-: .e•~rc:c;'? 

dóvoraa ~:B.t~~hu•so , polo meno~. a\tas dMsa.~ 

Rcqt!c:·imratos 

... ~ lta.;)u~iro so . peçam, pOt' inle1'ma:dio d~ 
p:-~~i=lene~ do Mirtu Oeri\<'s, i compnn hia 
de mioera.ção do :Morro Velho, i nfo;maçõ_e3 a 
respeito do ~rab3llw e~ine" uaqüella om preza, 
qe> ol o numero de ol!itos que se tem d'do entre 
aquelles opcr.,:ios, e ele dias uteis de serviço 
~lut•.anto o s"me-s tre ultimo . 

Sala das se .. ões, em S de As-csto de 18S3.
E$crngno!k Tatntaij .» 

E'li<lo, apoi:>.lo o " discussiio Mdi~·ln, por le
p l)dido a pala\'l'a o S1·. Igp~clo Marl\ns. 
~ Re'lueiro se Jlaçllln ao goyru·no as re

bçõOs cst:ttist:cas éM victimas da epidemi~ 
d1 febril aOlatell~·· outrbs PYN:itias de ~~-
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r~c.ter- id-~nliCO OU appro.,::.im:l.dO~ n;::r,. CjUDÓ:':\ ( Otlbrec;d:J. peh cbSSO ag-rico la. j falt::t-111~ 0 
ultim:o. do vot·,"io-, ~cndo especificado~ os cn..s·JS I t":upo. c L Ex:., S.i', l'l'esid nte~ nilo m'_1 ;)er
!;tt3.es no lho de J .. noiro e no hv~pittd do Jn... rn-:ui~·i;'l.,po:• j1dg<;t' in!)pportnn~ es"a cl::i.:l!r,iV'iS_<'iO • 

.r~1jut>a, e discrimin:tdos: 09 mEzes em <Jn(); 'lt:o A ~U· l~tã.o do eletn-~llt') s-:~.r .. iil no no-,;so p~iz 
der6 ;:n. jã a~ravesso~~ :~. phàse do EiCntim~nto1 da pr;-~pn-

Saln. dass·~~sõtB, .em 8 de Agoa~o de 1883.-j ganda.; ~lla é hoje uma llU~st:i:o prn.t h~.a! pura-
'Rsc:.·ag'll-ollt· T auul[!J-" l m·•nh : ~C·)fll):nic:a, que ontQli.Jê. ~ora a orrrcl.!:: i~ 

E• Edo 0 :t pprova.r~o s~~m Ji·:..cu.ssão. . zação do tl"~tba.!ho, uma questão fm:tnc1~ira, quo 
. ~ _ .., \ :;C pr ~ n·Jc ~\ O ·~sta.do dos nossos or~.nmentos. 

« Rt')(tncuo sa P?-;ruu. mfo~:.lllÇOC~ :lO go- :- Aq11ell •~:J 1.nesmns que p::tl'ecem se oppnr :.t es~e 
vcrno 30bt' t\ ~~ prond ~DCl<."\~ totn:1da.:':- ::fim d ~~ i movimen.t"õ;~~o fi '"en~,o·olvim. ·n ~o cl;.l. :tboli·.~io G'rn 
sor,·m ~·~mon~:J..;; ss ca.s •s de saade e;t[:it ·nt?s.! nosso paiz~ ,:;ão os primeiros ;1.. con.lemn<\r ~in
no C?rs.ç-ao da Clt~a.d9~ e ·~ue. em ~ pnr: :ls do_ ê jll- 1 stitaiçfio da escra-..~idfio (apm·~,r?.o.~), dcchraudo 

. dcuna.~ se çon-;ll~u~m !o:;os de. prupagac~:ao d-3 j que ella nem sc:1u~1· & n.ttCmlad:l. 
molestws. con~~glO:-:ts e lnfcccwsas. _1 I\ à o q_u•~rentlo dl srutir e st.a q·.testão, como 

Sala. J:a~ sessoe,, em 8 de Agosto de -1883.-- I J i~s~, liwitü-me ~~· en<:: el'•Jçar a 11leS~1. , afim de 
Esc!'"·F'itCJlle '['aHHay .~ ~ . 'v-. Ex. rnam1a:r r.mbliear no jonaal d .. 'l C2.8tl, a 

E. hdo, ~ptlt:\.~O ~ ~ d1scus:no addladn., p.ol~ to;o l r~prcs~ntnç.ão dirigida d c:tmara dos SI'S, dc;J:l-
~ed!do n palavra o Sr. Pnn·do. I t;<dos pelos cluos da lai'"Ul"<\ aa minha provin· 

0 SR. J\IE1'0X OUY.iil ã 1lle3<J. o ;:;t)_g-uintc ci~ :sobro 3. quostão ~ervil. 

:1. Q Req uoiro que o gov~:·no infal'i i.le si tem 
tomadú a.s nccesSS.L'ia.s providcncil'..S pàL'~t ovit.it• 
quA soj ~t a }KLÍI: assal~ado pnlti. epi ie1 11 i:t rlo chtJ
km, 1nm·bus, q•.1a a~"Sc1a ~•c.toabnot!te o ':::gypto 
e- <]UC. p1·op g~ndo-.::o notavd rne!ltG 1 ltuea.ç."dn
vadir os per lO a !.la E Ul'Op:l . 

2. '"' Si .. n a.s l eis em vit!Ot'. eucon.t;,"'~~ mGios ne
cG~snrioS par~ ord~n~r ~(r.l:1 rcn tcu o.s a o·,Itt·a~ 
1nr.:dida.s de pnli<:h sn.nlta.1·ia imlisponsaveis em 
taes circums~ancias. 

Sala dr. s sessões em 7 do .<lgosto :ie 183~~.
)[e.tan de .. tteJtc:ar. 

E' liào. :tpoi;~do o ·adiada ~ di~cussã.o , po1· 
terem pedido :~ pal,~:rr.:\ o.;; Sr ... CandjJo Je 
Oliv~jra ') Pcnido. 

E. fi:•;mtda esta t·ep!".esêntação por c.a.valheil·D~ , 
2em distincçM de 1):l.rtià.a~- dos mais no~tl.vcit:, 
pol' S":' u caracte;·. po~· s ua for tunn~ peb ?Osiçi1o 
qtJe têm JH provinci~ de Per!l !mb:rco, e muüo;; 
a.t6 po·r serviços rclN·e.ntcs pres.tu.dos a causa. 
public>. 

N:lo querei:.do discu~ir n quasLão~ devo, enti·e
t:tnta . dochl!'"al' ~ "il. E:-:. e A';- eamarfl. , com a 
maior francpez 1:- si s • P'~nsa r1aa :1 lei de 28-
dc ~-~~ ·mbro ,_; 3. synthc5P, mais C11mpletn d;.1.~ 
agp:l'a.ções rtb:Jlicion;sta~ em o n(')s...;:,o paiz : co
lutrLaa dr: Hercule~, al6m ·. la qual r. ilo s~ pOde 
ir~ ··st·;u e111 des.a.ccot• !o com e.:;sa opin.llo ~ si se 
;1e n:;::a, pO!"'Ónl! q lte C'iSa lei de :28 lle Seteml.n·o 
oí.fe~ec~ uma h~c:e i)"~t~nte la,~g~ , pn t'í\ f.:.O 'Jl"~~ 
elh s·· ~ssentar-em f-: tlxce~siYahiente nOY!\3 
medidM~ com. ;J.. rn.:.âo:r pr1~de1tcin.~ com o ooa: OL. 
criterio. ~.ato !esot·ganiza r-se o tr2."tm.lho (apoir~
ao~~). nl'Ul dan..fo- s:) g r adu!\l C progrtH;;'li't"â

Dl.eJlte s .:tí~fação •~o s3ntimcnta abolici mista do 
pa.i:.:. t·st0 11 de a.cf'órdo .f' ntn As~a. ()pinir.:n. 

Limit:1ndo-mc a estas p~~bvr;J. S! envio n V. Ex. 
Declaramos qu:~~ si 03tin·~ssemo'; prescnt~s i\ rcpr·~s •at-. ... ç.ã.o , t.fim de atw pahlic~da.~ tem<l.d~ 

~lOllle.l."":.) ~·~ r..·a~:-:.rn, votaria.lllos a favnr do pro .. 1 e1 11 c.onsi.rle~·:~çtro p ::ht can1ara dvs Srs. depu
Jecto <l.JJ ~r . dcputa~"J z~una~ so~rr rdorma ele i::l·.:::os. 
de . algtws r:.nigvs · ds. con~tituiç.io do I1.n- Vai à mesa 0 s~gninte por10. 

Em 8 d~ AgG:;to do 1.883.-A..dri(rttG Pinu;n
tel.- Viant~: (t f a; .- St?,oaphico.- Sihiaao 
BI"[Hl-d ;o ,-s,;~'\}r~ JI~'{i'(.{..4-Pr_n,.1 !~ Sur, :.tl . 
B~-;CtTa de Jlcnc.;~·s.-9ançal·ocs de Ca:-
-va.llto, · 

O §)r. L"!"l.J--sses Vianna:-St. prc ... 
st.dentl! , em c.ons.ef!'llr:'nci <J. de uma forte repel'
cuuão nn. c idade do Rccifo. do nl11virnen to abaJj .. 
cioní st a. de~envoh-ido na · proYincia do Ce:trá 
il1numel'O" agricnhnt·es de ditiel'ente.s !11 1lni~ 
c i !_Jios d \ minh.a provincia se ol~,e-an i zura;n em 
ch.:hs, com. o prol)oslto de offerécm·em l'•'si~
tcncin.. i t"_luelle movúDento, que l!S2e -' agrica} ... 
tores .J LJ lga,•am <:cceler.ado ~ peri.;oso. 

Ess.e~ clnbs. unido ~eu.i..re s~, domirnulus por 
um ~o pen.sa.Olú :J..t:!• co;tstitu!raHI_, por assim di
zer~ um~ V4t!"d::tr\e1I'a Ltg:.t ~\g- raJ•ta. n;~. p•'OYinci'-" 
de Pernam lmco . 

Nito q ·1ero disctuü• o movimento detsenvnl
vido na provinc .a de Pernamb11 co, no sontido 
abo!icioni::~ta, n8m tâiiibem. tt rOsistencia.' a·. ellC 

Requ:'!- it•o {tU•: a t• c-pro.~ ~m ~P.~;ão dos cluhs da 
~ ~youn dn. prmdncifL ~t e Pe rnn. m'->•:eo s13ja pu
l.~hcc..da ;to Dhuio Of!i~·at . 

Saln. d1~~ ses~ües , 9 de Ag-o."lto de iSS-1.
Uly.<.;.,·e.-: ~r:ailYW . 

E ' nppro\·a.d') s~m disc:.1ssão. 

E ' remettidn. rl.. commiesii.o di.! agricultura e 
oi.Jras publi~as a 3'_•gulnt~ 

Represe.Htr.rç(~ l i 

A:rgusvs: G dlgnissiooos senhoeês -1 ~ preserr
! a iJ tes d:1 nn.::ão. 

Ú r:i n. b 1i;:;.u ~úgna;lo::;, •_!irec tor~s e stcios In
!> ~allad.?rt);; dos .dub~ d~ b.~ou \a dés tu provin
vl;,l,, '\"eln r-·speltosamanto a ?.~.ugu~ta 11 rescaç.a 
d~ carnal"~ _do2 Srs. de.lutado· :-~ . :1~diL· providcn
eias r.-:lat1vas á ~x~_:c._...: ção da e temeu to ii~niL , 
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Augustos e diinissim~6 .-~seu.hore~ rept'esen- _ A ma.iorh d') p~iz. c muito leg :iima-mente 
tantes da na~ão. A iJ!sLHuiç.ãJ-da. esc1·:wi.dão,fu.cto rnterassa.da a cla.;~e agl'ioola.,. qaer _:1. emanei
que nenhum princi;:io umral e d·~.iustiçajl!sÜ- p:t·5í.o l_ent.a., grà?Ltal e até progPOssi ·r·.::r , Cr).lJlO 
fica. nem a~tenua., t"m sido mn m ool q u.e invadlu vo.t ;q.ahtud.o do boJO c enlranh~A.s. da lei de 28 de 
os paizes da antiguidade e os paiz~s modernos~ SeV::mbro ~Je 1871. 
aceito, tole-ra.d~ e u~~·emlülu.=i.anLiJ ~elu:; gu\IH'- . Os l~'JL"~'t:i du esta.lo d.eve:u toma.r provideu .. 
n?s absolu tos , como pelos .'-:'OY•_•rnos ?O:Istrtu.. cms, e e~ que reclrJ.m-n.m os. aba~xo agsignados, 
..:.~o~e:s. ~o temp:), o prdgress? das 1dcas e a ., p;u~ qu.e ;:I} m_anten~a ~ ssgLirtdo. processa~ o 
c~v1lrsaçao e~n sua march;_, lu~nno~a. de me lho- ~ reg:unen. da let: o st e vlte os ::lfeltos do pt·i
:- •as e aperf:.e.LÇO~·.:IlQntoi.o c:;n.~~.e..nnarnm de uu:m lllH~lr.;,,_a e:l:l~ucnpn.·)ã.o accclora.da..Pc p·~ ntioa, d.e 
~:ez. . chõft·c-. pertartandn e nn•lrcb.i~andoJ o trabalho 

A a.cç.ão ci..-ili-~ u.do-rn. fen'etrou ~ambi'nn em agric.ola. e antquila.ndo as base,;;_ condições e 
nosso paiz, ~ produziu :a lei n. 2040 de. 28 de fonte~ neccss:~riu.s e 1mprescin live is da riqueza 
Setemi;ro de 1871. publica social. 

A lo.•muN\. a.ceitou c.sta.lei e lhe tem presta-lo Os ec~womistas que têm discu tido este as-
rest1•id.a. cbadi:-~ ncia, concoreenr;o q u~nto am ~i S!IHrpto e feito a ct·itica d<:.~s G.i.ffi ~uldadas eco
CHb-3, lJV.l"a a :';IJ:J. m:Ü!i luta T~·:ecuçi'ILI , quer nas nomíc:1.s para a s:lbs. ~-ituiçlo do t ra~xdho ser\til 
alfol·rias indivi.d11aes r~ e;;,p".)nc.me.'\.S~ qne!· nã.o pel: Ll'j,lJ;t.lho livre~ S~,Ue _ Lálu l'e.ito jitS.ti~.a á.'i 
se opt,on•lo .1 nenhum~ libsrtação jurli·úal, f-11'0- :.uodid,tS de prud·- ncra. ad r)pta.das per alguns 
post a. eu~ tct•mos lr'lg-<J.es e jus~os, qui! não ti·a.- pai:t;·s e combatido a pr )Cipita·~llo e c~.ces~a:; de 
g-amle.são euor·mi:::;~ima e p;oposital. quo üra e on~ros.são cvnco1'des Grn l'eCO!lhecl)r• <·omo a nte
des~I·ua a pt•opriedci.dG a.1htüa. TumbaH-:. não se ccrloatcs in .Hsp ;nsaveis · ~ o.bsola. •aw.ent" neces ... 
rem 0 ·.pcsto ;,\ ema:1c~pa.çã:l gradual. q -1e em sarias de l1lll3. e~ma.ncipaç:t·_) bO<.l e f•-! cunda. o da 
LOdos o.s a nnos e em tod~~s as provincias elo B r a- s 'gur 1 nça e fu.~:J.!•o .. :os l iOartan·b:o;~ os dolls ~o ... 
r.il,as a·ltrJrid.LJ.das ad.:.nlnistrntiva..t; e ju 11eíari:1.s- guinh.!'J Nqut;ito:~: 1", ~· C.Oit~l.itu.i ç:io dn. fami
~tfeclunm. lin. dos C:H:ruvos po-r meio do c:,SAi..ll.ento e do 

Sob este r 0 güP.eu legalt que procedeu logo reconbec:it11ento l'l.os filhos; 2o. constjtu:ição da 
cvm o golpe mortal da libe rb\.\,~ão do ventre; sob propriedade pe la cr~ 1ção do pe~ulio e seu 
cst~ -ragimon le.~ !l, -r o.~o.~wel1 ,justo ,\ pr.clfi.CI'l, de=J.envolvimf.lnto. 
nchava.-se ~ lavoura mfl.i:'-! ou m~noe rtui.eto. e ÜJ.'r-., 'b!i ' lu;:l.nto a.o !o! a legisbça:o e 05 cos
tranqu.illa, aco~npa.n.hando a evolução .social tnmes do p~iz j.i ha ffiLt íio reconhece ram os 
neste asautnpto~ e procurando 0 meio llratico carmmento& e constituição da famiií::t lOS es
mai.s profir·uo de realizar e tiansfo~ma-r 0 tra- er a. vos~ a.. lei d~ 23 de S temb1·o ~la 1871 torna 
balho sel"\'i!, substituin~o-o pelo trabalho li v L··~. em se~1 favor prm·idencias efficaz~s, prnhibin

Enb•ot::tnto: alguns cspi~itos philan tl·opos, 
menos I'e1lec.tid!).s :;obre s.s condiçõ~s espeeig.es 
d~ in.,.·nnl"::t do Rr :17.U, prncu .. f'.m o.~c~ler~r e p t".:
cipita.r a 1uovimcnto r ·~g-Lthr, mad.ci"ado 0 son
SD.to que r es-rlto do loi. tr;;bnlh.•n~o para quo a 
emancipação !'ieja. repeniina n Mó ~Oln leslin 
manifest~ ~a f'O p1•iedade, ~ bai~ondo o p•·eço 
d~ aval ação de um escr.a:~o·o atG a sun i!!fi.:na c i
fra. Nede inta.ito f•\l•rÜam-se as.;;;ocit'.Çi1e~ e rn:-tn
cipa..::Iot"nS~ a.lgum~'-.:.':·d.as quites pa.r-~cem qu·-•rer 
seg1lir o G::i:emr,lo rt~~s e"!\:•'.essoa pt•aticados ern 
outros log-ares. Este noyo movimento. PSla 
UO\'a pi'Opa.•:and-:\~ nito poli ia. deb.:'flr:· de desper
tt\r o~ c:ui.dmlOfl e solülitudo d a lãYou:-n, c a t6 
a.ter-ra.r o animo de al!:uns o.griculto1·t:.s, pelo~ 
pe·l"igos~ desa~tres ~ :-iÚIÍ:!}l . que pó ~lo ac-~'l'e ~i\t' , 
não s6 i classe agricola~ como .á. sociedàde- em 
g-ers.L 

E• contra tão prejurlici11l e ft~-t<ll movim~n to 
e p;·opag-aud.o. ,que os ab&ixo ass-igm~ ~os vem \10-

dir proyidencias $. cama.rn elos Sr!) . d ~pubdos . 

~ll.. sittl :Lç.~o o p~ êU). quê se :l':h "- a e.-uanci
pação do el~meuto servil, -cu 1npre preferi~ um 
dos deus me:os ou. processos d·:: .r~solY e r a pro
bl elna . Qu,~ rem os abolicil)nist1.s :1 emancipa 
Ç-ão rs.pidt~., com índemnüaç.'io insigoific.antc, e 
até nem inJemni.zaçã-o, sem fazBr•~ m caso da~ 
c"'nsequel!cias :esastrosas., porquo totua rn por 
ponto de pfLrtida. qu e a e~crn.vldão do bmue~. é 
um o.ttentado, uu1 crime injo.~~ ifi.:t~ elo, que 
qu;~nto anLei se de v·~ ac1~b3r co1:1 c:lla. En1iio 
ll!~.nhuwa oonsiJera.r-ão de outra n;·· tureza I')S_em
lJaraça. ou dÕtcm em" sua· propag ar.d•l.. TudO af
frontam . 

cliJ l1 sopara.\..ão dos seus membros~ c portanto 
a. SlL'\ dissoluçâ(), re.:s peitan~:o-a. ti:1nto e!n sua 
organização, CO lnO ou~ 1·.'l qualquer l'aruilia livre 
de branoos , po.m1ue suje ita .a famili<l !.los aegrus 
er;~I·avos li ma . ..;;t,1a. hi civii que rege a. fa!!í:i l:a 
d..,~ Ol•tJ.nco<> liY"res. Qun.ntr,. tl. c.on ::o ~it uic,:4a d~ 

p ••opried.,de. "lei de 28 de Set.mbt-o d'• 1871 
de;rlhe a b 1se mn.is efficaz , c1·e~ndo o peeulio 
:>ela. c oonom.ia do -~s~ra·;ol l'e~ulta.tlte do :-;eu tra ... 
bn.lh.o, a pelas lloaç.ões. leg-ildos e. heranças q~Je 
obt>1·er. 

i.~ing-uemdil·á, a.\ l,g'USto_;; c Cignis;;;imos senb.o
re~ l'epreseutL\nt~s da. naçã.o, qu 13 a co.o.stituiç.ão 
d:t familio. e dJ. proprie lade ~e possam con
s~g-ui:• ~epentiu:.unente, .. :e ebofr 13 . 

Logo, si este& dou-s. el·~!l."'Gilbs o cQndi~ões de. 
uma en1:wci p •\~'to ,;.:egura, t•a.cionil-1 e jo1st8.1 

que pl"evC e fr•l.~·a.nte o fat•u·o d;:, .. liJI!l"Lo:s, são 
~IJsolutamente indispeml;\.\'eis e neccsse.r.io~~ a 
~mc\ncipo.ç.ão só ::ócte ser pa :.1aãda., g-r.:ld:Jal, 
l)acifica~ eml:o:·a tambc a jn~tament~ p to:..r-res .. 
sht:l, augment:\nJ.o.~e t•)dOs os aunas :l quota 
pn1'o. 1ib·?I'b..Ç20 do11 ~s: c.r.:.vog ..-o fu,pdo d a. om~n .. 
eipnção. A lei de 28 de Setembro d" 187 1 pré
viu s~biarnente a.'3 Jifficllldad~s. e providenciou 
com co-·~·dur~ c bom senso "'·tntÜ'i\Veis. 

Quando se tlisc.u ~e Séf·i:unante u ma. questão, 
co~tvem attender muito á opi.uiã.o CCJnta-aría. ~ por ... 
qne muita.-.: \':~z~s oo 'lU e a. impugnr..:a ~ão os que 
fo1·n ecem melhores a.rg:.Jm~n{OS em ía.vo l' dos 
que a sustentam. ~a qllêStiio ~abl·~ o cla·monto 
~en•il temos tt. opinião de Ulli a~o!Lc:ioni;O;ta in
tl·;.lnsigente, que é mui t11 lmpol'tante e d~cisi
v~. Diz6mOs qu~ ê um abolicionis ta.~ in.~ rn.n.si
gente, por ser da série dos que aflirmalll que a 
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- ~/ 
cscra:vidá1 ó :.zm crime, u~ roubo, c1ne a todo o < As:=;im por ex~rnplo, .ulte..; 1le co llo~: tr os 
te:uurJ ").;> d ~ Ya como t~L c"Jusidorar, não obs~a.n- ~;:!:::ravos n~ ciassr! do.:; homcr.s liYJ•es, ó preci-20 
te !1-:·sa."ni~ção~ por muilos s·.::cuJos, de im:.Il::! USJ.S qu~ a lei .~e ccrtifque de quo n·~a;~a :nova qna
e sucessivo. g.)raçõcs. lid::d~ elles ni!o ~JOrLurl>arão :·~ t i·a.~lt pJ. illid: dc 

Os ab:Lixo :".~slg-nados rcierem·~e n.o cmiucn.te puOEca.; é preciso Co;· p1·evc ni1o t lldO o quo a 
e illu::51..r~ Cuulor.;. e ~ . i.p.Le na su~ o~r~ A. c:<ç:Ylt - !I Cgllr~\::l.Ça 1lublicn. pód r:- ! no :lrimci1·o mollHmto ~ 
vidry;(l dos W!'!J,"OS, assim se e:i:J}:·ime: ter a. rccehr. 

«A roanntenç.ão dos dir~itos U;s seas m·Jm- « Ta.cs ~ão os uuÍoo; m:;l.Í \'(S qLte pcdl! lll 
lHo:~-, eis o uníc-o 5.m tls..s socielad~d: politic~f:, pcrtuit tir :lO logishdor rd arJu.r , sem crime, n. 
üe~~l outro poJ.ern ollas Ler. r('\'Og':l~·::ir) d!'! qu~lrtLl r: r lei LiU r"';_prh•e um h()m~m 

""Si ha um:l qu.1si certez:t de que um indivi- de seus dlNüos . >' 
dllo não ~;:slá no c:tso de e".(ercer se•u direi tos, Os a. IJab:.o j.Ssign~:.lo~. a ugt1.s tcs o dignis-
0 que, ~e-lh~ Eõr- consentido e)::(3rcel-os, a.lJusa~·ri. sii-::J.OS senho:--~ :; rcp:.•osl)nünlt::s d~ 11açiio1 ac lu m 
tlcHes c::~ 1~t:-~ 05 outros. ou do31lc.a s;: se~~·il':.i tão ponderosas a.') 1"~\zõ :.s do i iitl'ansigen tc abo
cm prejuizo :H·op:·io ; e ntão ~ soc ie ~:ide pó~ e licionis~a Condorce~. tão sensMa ~ i t·respon
consideral-o conl~ t~ndo p-:!l·.:.lido, ou não lendo rlirel a st.:.a argu1u1nt;v;ão. quê não fa r:to cOnl
ain·la :t..clq ui rido ~o.es dü·ei to l, E' <lS.!iim que m;.;ut;:~rio al,~um,~ olterec~ ll 1.lo-3~ como proprias, 
lu dire i ~os n.'\turae~. de r~ua sJ:o :pr~vados os rtl)l:a:; fa_n{1am : ~presen te rccl~mn.ção p :u·a }l C· 
llJG;J.ores, e qt~e os i-!iota~ G lot.H'03 perdem. üircru pt•ovü.:~nri~.s cor.tra. :~ cm~nd~Kt çio re .. 
A~sim ta.mbem~ si pei& edacar;.ão que PcCbem~ -pect inn. c l,J•uscCl.~ 1n,ant~ndo-s_~ !l. iillor la .;-iio 
paio embrucec~m 'nto contnhido no Ci\.{>ti\·eil·n, gr;\tl.ll~lt.b ld de 28dr'! "3otcm":.J. ro d.; _1871. 
e pela CCI ':" llp~:To dos cnstume.:., os esJL~:\voo d~s O.:; dous. _gr':\n.les t1 ricos p a.i:u~s da Enrop~l ' 
colonlns cut·.lpóas t ~m-sc torn:l.do lnc npa zes d.J a Fr·~\llÇ:l. e a. Ingk:.tc i· r.•. n~"io fhe.ra m O ~ll a Ec i
curn~rir as. fnnc~.õcs de i omens llrres, póde-~e 1)~t;ão l'·.!pentina. de chofre, u1:\s graU. lt~ü, l~ nt..'"-t. 
-pelo menos ató que o gozo da. liherdad·) l'les 2 pro_g-rC!~~iv:t. 
tenh3. re~tituido o que lhes fez p~i'-191' a e;;cra- N•J princípio n Fr~U!Ç ~\ l)roceàeu l~or euthu
vid.to-tro.t-.11-o.;; r.:.omo a()s lnrdi t.cs prhr~dos p<J ln. . siasmo a precipi t~daménte - rd.}olinUo d~ chofre 
dos ~· raça ou pOL' mot~stb da p:lrle de. suas f a.- a ei:õc~·.a•ildiia -, mas Leve l1f'!. passa:· p r-b ''•1r
cu\cis.des~ r~o :; qua.cs nã o se= pUdo dei.~'-r li.He 0 gonhü d ':l rcE;t.:.'lb·le('.d--~\ por le i. Depois, n r .. 
oxoi·cieio d~ s~ub direitos, s~m ~:\pt~l-o.; a o.lm- restnut':lç.._i.o e dar :~ nc-~ t1 n1ona.rc':lia de Jalha , 
~::ti' tlelles contr<t D3 outros ou em pi·ojnizo l1rO- tomou Ull'l.'L série de m <"!J ':d:\:-f p~r~ adoç. a~· ~-.. 
prio, e que precis.a.m. pQrt:tnto~ da prc-i:ecçiio das sorte Cos CSC:'<-\YO"l! pu a. di rui1:ui1• o numero c 
le!s, colr.o dos c11id~dos da hun;.:1.~1idade. prvparal-os progr e:;s.h·~\m r;. !l\•7: IJ!l.t';l. n li iJo :·d~de, 

pcb ordcn:1nça (/! 3 o. .- ~ Janeiro dl} 1S40 c leis 
< Si UI!l home:n dM·e :.\ p~rda. dos s::us dit•ei- de 18 0 i c.> tl~ Julho llc 1845 . EntãÓ, c Om es tas 

t•)8 a g-a.rantia.dG su:1. ~nbsistenci~~ si a. rosti- :n·J,Jir:bs pacificas, cous.e.guill'Lom es.i.to~ ,. e u1 
Lliç.'io Je-;ses dire itos o 13:qiüe a l1car privado :U:HS pUde ab.,Ur d::finitiYamcntú a cs :-.r n.vidiio, 
0-o !1 ·)ce-s~ ario. e ntã:o ã ht1maniC·J1le e"I:ige que conc edendo in.dcmnl z;adio a os colon os cabu.-
o legislador concilie- :1. ~oguL·an\~a dc-~e home::n llndos. -
eo m o e xercicio d ~ iiCUS di reiros. E' o c :-tso dos Na l nghte .-ra dcu .. se a m~sma evob,ção. Ao 
cscra·ro:=; ne~ ro::; e ·J~ esc r~wos da g l.)ba . Aos principio obtr; ye por um t;·at:tdo o pr iYileg-lo de 
1rrhneil·os-~nj::t s se n.í':~las . maY-~ís e provisões. iu.troC.u r..ir dun1.ntc 30 annos 140.000 negros 
de boca p~rtencGr.l. c.o s~nhor- restituioC.o- ~:ls colonias da .!\. :nerba Hc..;.ll:.:nhob , c n ::t Ja
lh:;s b.- u::: C:'.ffi~I~to â. lib "'! ;·dade. se os reduziria i. ~na:i ca e n:--s o·Jttoas colonb -. i.as Ant ilhas ill

miseri:t."·os se g--lln•::lo.s-cu~as t0rta s c ultivadas t rodnziu pe t~to J e un1 milhi!o de nogros. Qua n
o cuja.s choupana.-; ele mor:.tàa. pertencem J.o quiz ·r.;Hu r01~pc' bruscc\Jt.1ente cs s ,~ t ratado, 
tnn·~te~n a.Q senhor-toJerào ficH -po:- uma re- ~ r.cabnr com o 11r: vtlo;io , ell:t fe z. ~L S'llCrt'a 
form:l. b:-u:o: -:: J.9liy~·~s . _[lOré m, J.r!:"uini\dos, v.:-.rn.1n.m~•) l-o . Depois, tOi que prepa.ro11 por 

« P o.- is .>a, e m t ace circ ll ms.t;.\nc:i:_ls, !J8.o r~- m~dida s pnll.;nt•s .1. 1 iiJe:- ~açJ.o •!e todo!S os rjfS 

sd tnir d~ i.! hofre o exe:eiclo tl~)~ J.it·d to.s na.t u- cr~vos das suas colonias, r~ bnt."l, gr<ulunl e 
r:\ tB i.ão impo1·t..L vi-:.lal-o.::; e ne m con t iuu.a.r :'L progre$shr:\men~o ca.mlnh•)n .:1.\61?0 :~ r em 1838 
prot9g er os \"iobdor-2s, p or.C:u só:).lf!Ut a ob~a1..· e i 83'J ~\ bolit" compl f~ tnmcnto o e lc.mcn.to so ~·vil , 
co;n prud.:!nei e&. no m o lo ~lc d~st ruit• os abusos , indem~i;m.a.do b!"gamcn to os s Go ~:.or;:s J o ~ !'>
de fórrn:l. que a justiça feita n u:n {hsgra~.ado c.ravos. 
se-J:orne para elle , com m:tis ce ;o t'! :m, um. ele- N~nhu.m petvo :lrW·} d~sprê:.t: âr ~l s li..:õ ;::, da his .. 
~cnto de f:)ltc idade. torb~ me~t~a da i'i:ia . Os preced·;nte Íj. o <J .x•} tu .. 

(< Um._ do-s l) r iroe ~l'OS direitos que o hom ~~m pios s~nsalos ~ r_wionao;.; do dou.s p:1izcs eiYi. -
3-dquire ao cntr~tr na socie lacle, ê o d9 se-r pro~c .. li~a jos: como a Fr.rm~~ ll e n ln g-la.t ern~ são os quo 
gido p '~h. fo:-ça p:.1 blica cont~ a. a vio toucia. ; o Brj_zil der e adopt:.H c sag11ir. A lei de 28 do;) 
por is'io o hg-:sL\dor ckl\'e :i socie.;h le não J.rl- Se~cmbro do i 87i d1:ve ser <l ofc;:J.dida ~~ umn
mittir no sd o üclln horac:2;.; rrun 1h·~ S'tjt~.m es- tiU.a p:3ios podgt·~s üo cs ~aüo , afim d:~ quj) n ão 
tr:mhOs, O U (lU€' O ro,;sam !)e r tur b:'tr, ~ dr: v-;-lhe tl'i llmpi C11l OS <.\s!:·~Ü~O:; f! agg"I'CISSÚe' qu~ COnt-:."a 
ta:11b 1~m o não t"3.zel' leis- ai n(la as mc.is justr-ts elb. di rgen::t O:S a:.~.1i gos fom~.ti co de em;J.:tCi
-:l lle J? r~ ~ ·.tma ll <'! verom pL"OJuúr l H.!i·tu r i.J ;.tç úe8 ~ p ::11;ües precipitadus, a n n.tch ic iS, e c uj us perigu~ 
salvo ha.·{enJ0 c :rtn L na. cí.Iic: ;lci.n. do~ rr:.e~o s de são inca lcJ tlavois .. 
pr.·veuir t "-.es p~·H·t u rb3.Ç~hs. V"J. lt\ fo rç~\ ncce;:- E. ,+et•d::.de nu·:l os Estados ü nidos nos 01Tere .. 
suria tHlra 1• 1mi~ !'J~ fj tl~ c\s causarem. com o cen.1 a exempLO da -e :ut~..ndp rtçri.o r ::t.pí.da dos ~Cí.Ii 
m.-·mor v~rig-o l'lúSSi,.:~l1mra o res lo J.o;; cíd~1- qu:.~. tr-o mi.lhV'Js de escravos ; ru 3.s l!~te ex.om p~o 
dãos. cru na...Ia ~pravGi. t-3., pa r.a. nad!l scr·{e, poqw:: ;. 
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::;u'!u~ão do problema foi dad"' pel:::t sorte das '-'r· executar sens nm.,d·:r;os s~m D·::cessitarcm do 
~~m:"i~ pab t1···mflnd:t :.r:n r~na. ·i U!~ ~:·;~·. :.\ r:m, c~;m Yi~lodas ant::rid:HJr-..;, li('::t.P.;;.. Da. h i J•e.-n!tou q u ·' os 
lo d:l :, c•.;:·t ·jo :lo m~d ·St rp1e :lCO!üp~Lnbmn ;:s ~~g-eute:HIO ~:ovcrnn fo·~oral n:i • ti\· cr un.t. (le luta.r 
dÜ5-soJ:ç.{)i~5 iulc;<.ti .• ~s, t.~s ~:ne:n-ns ~il·ls. A so- sOrnent'\ c,r..t:·l,l. 03 nv::tt iyos~ t1HtS conU·a :lS rcs. i
lu~;loda~ ;;nL:·Ls n:ltl ;·~ suln~ii.~l . .stouda.:;;. :~rwa.d:t.!i : rfi.W em nomrj ,·:a. loi ll teS; fa-

Si a :-~ortc ~ra,. i~I':<~as fosc: ~~ fav<lt":lVC! a11s ;-;sta. z'am os lH..'!lllJc·os e ::t:;entes do.;; tribun::.es dejns-
: d~s f!,, snl, n· ·m pol" i-sw :.t OSCl'aVi•lãu fkn:rin tiç:. t. t;~t:.alha~ !'ei.."nlf>.t'es for:J.m d;tdat. ontL··) a;; 

j usl.ic ~t:J;t. ;..;i a :~·n·:lt'I'<~ pt·od~l:desc a mesmn.lc- dn;J. 1 autod dad·:s. ~q a~~ trocUI'n.m ~it·o s: da f!.lzil1 
gi tiruidcld'! qt:.e di o diraito ~ ,. ntão a pr.'Jp1·h e::;- e pr ~ lHi -ra:n-se :.· ~jci! ·rocam~ntC'. 
erR.yidà.• ) s~ri~~ legi li lll~ ~ p •).-q ·rc 1..1il:l: não e ou- Os ShfJl'ii's d~ Cl)l1dil'l0 del-~l!tl- ':a.bea .~--::-o rp1.18 
tt·acou~ '. ri.m s tjU<J o :e:'!ultaJ.tJ th'i gu<!lrii.\.5 d.os - eontra a:s j)l'i-~GIJS fe.i t"s p-;,h ~ auttwid;:..d ·~ 
b<.~.ili t antes cfu Afrka. qac c aplivu.u1 us ;'encidu~ t l:l -; E':'~ adus !;n[(los., c os juizes fe:lur.ae~ -lava!:l 
e o~ .... endcm. ~ h•.'. /.HJ~l :;; ·· urpus >\ ftl.VOl" :los «gcnto~ fcderae~, 

Von ·c o~ O :11rto, rUas 'iliío s · pó:te d··scou.he- p:·esos pelas ~H.:. \G C"idttdes lo C':~cs. 
c:-or n.~ cdai!.r.ld~_: s r·•Jr•JilC p::F.s::..r=lfn, não só o~ E i:-:, ~li:.;~u ~ tos c. digilissirnos scnhol'e.-; rêpr:~
a.:t~·ic:tlt.in'··;.;~ «'~l) ,liO H m<.ior p:1.rlc Ga populaçãJ s:Jnt l ll ~.c.~ da naç.ã ... o trls1c r~. ·dvu t: u:i~.l!-o de 
d il G,·ando? R ·pniJ lic~·- ClHi!j..ilCl:l :tn!l.t•cb.ü :. •lesor(t•n!-=. rrtl~ ;\p:· ~sso · : o 

Co;n ;1 !~· ,, : ~ J · r<~ lo os soifrcm ; m~~ indet) ··u- tc rm :.:::o d:1 e:ll:"..:ü.cip;tç ti.o peL't b;; ! :H::n~a e"Ipi..'1-
len lu d:1. g~tr.~rr:l. o ... :n:~l ·s c J·~~~~~tl .. 's pl)l: ~:.ue t.:iio de;;; n~·ue tb 1lOl'fOl':J~fl. gnt:.: :- 1·~ ciYil. 

pr\s•ou ~Ui f.l e~,o•r:luç-,~io <lo ( llP-Jn c~IH J :scr·:il até . \. ..... rc.~ill d 1 rfl~)ifhti1('IÜ1J n·-~ta rt·d.m.r. ação ) 
sn!J. ·~ mnnc.ip:t\~~o C.)mpl ·t~. f•H';3lll t:iú g~·~tv es, el· tar.:.r:~o histu1·ir::) d • tt·es. 1J·aue~ OO IA\'(li ... 
l t•-lO lc;tbsv.~ tJ:'o\.~ê[ltlii'·.JS rhve ~·!l ·:~Lt'Çíl!'-SC p~ua; J..•rt::.:l :.<~ft! :·,s .Li,.:;aiS:•) n3 ~~·n~tdos q:.~o o:;:; pa<: cr c·: 
nt~Jst~J ... o~ .!· ·t3t'..! I ~: perió Lle ~n.nhtCn1z;. ·elo :_ ·:~tado uão prPl'eL·e;JJ •~ cm:~u ,.:: ipa(io a. ~ l re.s-

0::; lt:.v.lx:o ~s~l:.::mvtos av!y;;lr·rlil. .:.~ le:n!)l'fl.D~I li:J.•l.\ (:ú:o: I•:.sttdrJs L'ní ..-·s. ;,;o t:n ~; s cl'dami..bdes e 
de ~l.:: t1 ns Í•1ct0s i·~1ai•-; notJ.vü i.s. A cons tiiuição : de:sgraç>iS pot· LUC !Ktssou ::hl neHc~ poro. c •lU;) 
d" ()nm.i;J R pu.1J1iet1 , qulj n ~u [(.);r. •~ !-tnn r:l d·~ port n~ trJ rn <lll t;~ r~o :1 bi ;..,ç ;.l~<...:l, l!u: r~::;-c: a. 
f:tEnL' u;~ e::;craridão. tz·.az a dís:po3içãose.~·uiu.to : emanr.ilJ<tÇã.fl. 

«Tod 1 n pess:r•:1. olroi ;.:ada n ~et·vi.;.~, et:l uru esta- . O B1·a~;ri~~ q .. : ) já. ~em sua: 6!.'0.-Uncipt• <;·I~ i rt i-
do, (1 u· ~ fugit· pa!'a outro, p6:h) ')t?:>;Ji~pen•m; l.:;,. (to c~a~li. a achan tad~t. 1~ódc crm~mu·tr nesL~l. I 'Q~;t ~e 
tt·.~b~llho o u :sen.-l ç~J. fi-O t1uaL ç~tlt adstú~,;l.ll. o p~u c p~~?t'IHSO : ate co~.c1au· ~Ll<~ ttt.ln<~. nu~s.ao 
Ur_: ye ~er entl'eg'lt!: a querr1. tem di1·~ito ;:o s·.-!U l'?·· tnCl.lL: t.IS :~o prur1~:Jcl:t c: ~c B:.ns ~~ cnm& a 
s(•rdvo uu tr-:";lJ:llhc .» r l'â.U·_;v. o ln..:·later~· :l roaclmram a. .'i ll.~t. 

A.s 1'1.! :-bl·tl:JÇ(if..!s foram ~nconb':l!lrlO l"C!sis lea.. To ia u prop.1g:1nd:"t G •::c,·imr:>t!to CUl s~~nti.:J.o 
cia r,o povo. ((lN1b·:l·.::uu or; jo.ize!-1 fr:ICttF•,iar, c ho~til s!io ;Jlu .!.!'1':.\:lda mai ~ nm i:n:nenso pe
tm·n.'ir:.:.m-se m;\ i~ diffL~·.eis. qu:~.ndo o abo!icio.- l'igo: cant l'::~. O;'; ·t1uo.e.s torlos dc.n·e m estm· ~cau~ 
nisw~. depoi:;; tlo se1' ques~Iio rle esc;J.b ·• de: cot·- tehdos ú prev.~nido.~. Os al:nixo ~t S::'ig·n; ~dos . 
ril:·w~ passona se1· a. ~enh:t, o prOg"l'llmm~ d'l n..ng-u~ tc~,,digllir,:siJaos s ~nb.ot·e.f; t·op l'oJ :o,: ent?ntES 
'HU 1):lrtido. O oxce5Hl a que chc~n.:--aw o~ pa- d;\, !1itç.:1o, n;.'.lo TO~ ?Cde m u.~ed~....:. · 'i Q p t·o ·,den~ 
l'igo ; pHs::;o::a.es crn 1S.t8 o Hq9. ob~tg-ou o CO!l- cb...; •1ur. l''·ta.rJern Ind·~ fi:tirht.::l·Jn te a. Eb~rtaçiio 
gre~~o ~l :.~.d?pt:1r :t lei char:.1arla ,tos esc~·.wos f:.t- dos ~~ ~c;·:wvs:. l\I;1s ~.~n;-; P '~dem 1·o ~ oln,:Ves o!TI· 

. gL~O:;\ : (Hfl : !i.-~c ,,·f (q; .'J rc.t . c::~z; e~ ::pu; ev~tcm (!uc a :wnp·lg".Rl1à >l., ;:.. p :.•eci-
E.st;\ l:i m~.nrh\\ .. t entrog.\; 03 ese1·ayos :~o::; + liL;H;ão~ o ci · sY~\ l'io r~ :'.n:tn .·hia l~:tn.t.cn:: o tl'ium.

sea·: !il·nhcn· ~ ~. ttl·1d i:..o.n to ~irnples p:·ova (le i(l:•n- f,h·:~ s,:,l.n·e :1 5 J'~!inn.s (la le ~ de ::!S dt~ Sd ctn . .il'O 

tid~ae .. \. cxcc.:tç.~~> -.b. l G ~ fo i tlr:~cb. c: as nato- de -1 87L ~ sob;-o a J•· .. ünrt do di·· ~i to d:1jus tiçn) n. 
ri h~de::: lur.;. ;.• ~o~ r: ilcYolv!. il\ á s- .:..utor~d ··i·;;;J fe de- 1 sv:n'.Jr& :=;ro ta s~m pro se nlH"ig'>H, H q tl<.'~ 
J'a~s. A tlc~·oi)Clliencb ::r. ~ ~n:ll:lu ·'J. !'•la nJ ad·') de~- cunt:úuar "- atn·i.~·a.r.-s·~ a la.\·om·a l>rnz ilcir :~ . 
tm; a,1_ltOI•i!ht<!es i.!!'~\ pntlilk~ e ,H., !\. nmll~ d<:! mil Recife , 7 de .lonh:1 cio 1~>L-.1mUi·oúo J[(l.-
{l;,)ilar . ., o pri$:o ]•Ol' :::;~:~ me~es . rhaA -j da r.:' ID!iut C'ac .. ·d ~ ün. ·· ; . 

,.\. di · <:':IISs:i:O no [":(H!,g':"eo::H j' •i 1.Cmp,..S tll:OS~1.; 
na • ' <~Jna:·~·. J~>:o:. ·lqmt·:d • .,, ch" ,ê!~l.r:~Jt t a \'bs de J· . .;.r~:0 .TI)l"'nY~'IJ.t) P:1ehcc.o lio AHn•'tll '!l'•JUC 11!.~-
.f.ac.to . Vot:\rb :"L 1 ~1. ' 'li'l ... ~z d~ C!lll'\':tl'O!n-~ e~ ranh:io. · 
f! ;~ lt" ini1ni~·o'$ :ct~:l~:wa!'~tm de ~H·.iel' ~ 1\(·a<il i(bdo Ru·ãn dt! T.ra.cunh ~·tont. 
; 1L~ :i. l'LipL ~Ír~~ d:J. ln~lo . ~\.nn ,Jnci• lll-sr:?. .n. intea- Ho·.:!u ln::o B~reo s c ~IeUo . 
ç-ii.o .-te ~·Ds i~ t;.l' p~~ht fnrç~~- As pl'i:n ·i· · ~s c:-tp Ln- )"l:t!10•)1 E~tl"lllit;-.. do UliY':!i t·" Z'.l o~lo . 
ra :; tlm f llg it.ivo:-; OCl!i\S~OJ:aram desordens de pio- Atlún ::.o de Hullan~b ;\,lbu:lucrqu ~ l\Iu.t'.:"l nhii·) , 
r avei" . .-ü twn io \'icente ;.j\ Co::;r.,'\ A;;Brcdo. 

Eln Phi ~.adelphil dc!'-atn-s~ mot-:ns ~ e: m ll!ll ::ti.\!lOd c.:-.~·[\lcan ti de AHmqnorq~lO \V;~n .. 
dos qtw.·~Fi f11 i a~~a:'1..Hiu~v1o utu. :lgeu te :sup .'!'ltJJ' derlcy. 
d;l. :~uto::oi.:lade tcd.cra.L. São pnra r:"Lr<l. ah i a s re- .Tu~1<J Dln.-:; à :t Cunha Coutinho . 

.::=--si st·; ucins ,, tlc! ~o :(1ens, porqnnn~'?. penct!'a mm l"t·~1ll·::lisco Sl'.turniuo E,Ldo . 
na:: c~mj,r; lS l g-i s l r:. ti\':U . Algtfris· cst~düs pc: - :u.s. noel CcLd ~~~~ o p,.~,·c-~r:l d0 Q:lClPoz . 
dira•tt ~ t'CYOg'!'l.Ç ii.o ti~ l ei . Or~nniz·1r~m a!>sa... i\bnnel Fe:· :·e i ra. de SouziJ. .\zm•oJo . 
ci:lçües rl tJ C ;'ncilita..;;$em a f ug:'l do~ e~.Cl'fi.Yo:;; p ~~~·n. l!!n ::ci() }"\·~Ln c i :-:.c.o G:wtü~:..uti \\ " anderle:y . 
u C:l n:'ld,~ ~ E;;! ·õ.o-s do LOl'te tlrx:hl'."lll'l. os cir ~a- Kntoni1) x~, \·ie l' (=~ !\ht'~'l: li; . 
dãos Hv:· e,:; rl :l obecHe,Jc.ia <i l1'i. Jlanod Cm't'l')::t de Oli '·~ ira e An d l•;t !3. 

Enl lfJ.;)Q l.e nt•m ;) cong-J·e ~~<"~ a-::::tb::tr cmn -2st •;:; Do~<Üngns de .-\.. ! ~l·r·u Ar~l jo \·n -:. ·~ 1nh• ellv~ . 
-i.eS\l:·aells. fl.do pl..1ndo o aCto rdo ' :llftl os R~on\e.s Lt..ÚJ. lgn~c:io li am .. Sth~ ..:-'...nd;-ade Lim'\ . 
feLle n cs e.ra1u suLi:mhid•.;s'à jur-sdic<:.5.o d1s ~l'I- ..:\..nlunio Xn·:ie1· J~ :\(O!'nC"S Cou [Lnho. 
bu~'l~es d~ distl'i.cto, e investidos d·J dirdto de. Jü::t.· ~ttl.:.u. Dias Uurl.l;,\ . 

v. rv.-8 
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Antoni o T:wa~es dé ·.A.l"aujo. 
Jo.~quilll GJnç:>.lve• G110rro.. 
Jooo Vioirn do Mello . -
• lo:MJuim Gonc.lvcs de Andra.de Gnat-ra. 
Joso Francisco Gonçalves Guerra. 
Silvino :!.!on:les d~ AzeYedo Guerra. 

. Jo3o Di:IS de ::\-Ior:1es C<Jutinh~ 
João Hypolito P eraira de Mor~es. 
1\!:l.nool Aooom de Araujo Lim~. 
Francisco Gomes do Abro!l e Vasconcellos. 
José Lciz Pereira. · 
Henriq uc do Moraes Uampello ~tro: 
Josó de Ea.r.os .te Ao.drada Lim~. 
I:;nacio Paschoo.l de Allmqucrquo l\Iaranhio. 
Pranciseo Gomes de Andrade Lima . 
Urbano d$ Silvo. de And"de Lima .. · 
Frllucisco Dias do _Albuqtlot•que Mon.ta Negro. 
Juiío do Andr!>dc L una.. . 
Porgenti~o da Canh:t Mor:.es Pinheiro. 
Mi~nel da Cnnha Morao• Pinheiro. 
Jolio Riheiro Cou~inho. 
Jo"quim Nu~es M. do Souza. 
Ped;·o Fr~ncisco de Olivei ra Mello . 
Joltb da Moura Vasconc&J.os. 
Fr:tncisco Dias do Albuqt;erque Monts No~ro. 
U rba.no da. Silva de) Andr~do. Lima. 
F"bio s a YÍno ue Barros Li.mu. 
.Antonio José Lopes de Al'ouquCI·quo Junior. 
João do. Costa Ribeiro Souza. 
'Pasco~l da Siln Peroil'3 de Andrade. 
~:Ia..noel Dionizio Parei.ra.. 
l!lnscio Gomes dn Camara Pimentel. 
ll!anoelj Fernande.• da Albuquer~ue c ,mo.u .. 
M"noel da Rocha Nonos. 
José B:~roosa do Silv&. 
lo'oli~ José BarboZ>. 
Manoel Josó Barboza. 
. José de Bnrros Franco. 
Pnulino .Joaquim Gomos. 
Jo?I.o PMs B:trbo•a . 
.Mo!IOol l!ol'llelito de Albuquerque. 
Pelimo José l>Jwrinho. 
B~rfio do Morces. 
Silulio Cliryso•tomo do Souza . 
Manool Francisco do Rego . 
){:n:imo Rodrigues dos Santos. 
Manoel Francisco do Rogo 'Mollo. 
José I nonacio da Silva.. 
M~<noel Domin:;o>S d> A~aujo. 
.Torto Elll ilÍ<lo!O da Casca Albuqllo,gn.o. 
PoJro v .. da Silva. 
José Cnvalc>nli de Sc112a ~lio. 
Antonio GQnçalves da Silva. 
Domingos C.\\'alcanti do Som• Lo.ão. 
Josó Fr"ncisco dos Anjos. 
Folippe BenHo Gomes de Lacerda. 
Nicolau Tenorio Silva Vasconcellos, 
?.bnoel da Rocha Wanderley. 
Fr >nci<oo C...t...no de Mollo. 
Jo:lo Ignacio d t Silvo, 
A~tonio C<JrceiJ·o de Liga> Feitosa. 
1\ls.noel FraO>ci•co Xo..-ier. 
Autou;o Ferreira de Carvalho. 
Antonio AIYe> dos s~nt~. • 
Juvencio S~h·in.o de Barros. 
Francisco :Manoel Jo,é dos Santo. 
Epiphanio José Cizorra. · 
José F'elix tla FfJnS~C!l . 
Fclb: José àa Camaro Piment el. 

Frall.eiseO Antonio dAS Virge..,, 
Cae~no JOiio da Sil v~. . 
Manool Jo&quim da Camera Pimentel. 
Ala:taiÍdrino José Gomes • 
Fu!ormundo José Gomes. 
João Cancio do Bourbon Guimarãea. 
Vicent• Forroir11 So.ntio.õo do 11edoiro3 . 
Josô Xu.nos Ca'V~lcaoti. ~ 
.Antonio Pereir& da Cru•. 
Agostinho Tenorio da Silva. 
Manoel Gabriel Gomes. 
João Pedro Mochado. 
Antonio C2.rlos Martino. -. 
An.tonio Tenotio Cavalcanti dó Albaqncrquo. 
Manoel Joaquim do Albuqnerque. 
Rotlno José da Fonsoea. 
Manoel Felíx da Valois. 
Bellarmino C, da Silva . 
Domiagos Francisco Regis. 
Francisco do Salles Xa.viet. 
Bario do Frexeir .. , presidente. 
Jo.~ Ellgonio a .. Silva R..\moo, i • BOC!Otnrio. 
Franci.sco DiM da Arruda Falcão, 2<> aecretario. 
Barão de Jnndiá. · · 
Barão de Irnrib3. 
Dr. Peiro dn Cunha Dntrjl, 
Jo!io Hermino do Oli-veira. 
CandiJo Ladislau Azevedo . 
Man.ool Antonio dos Santos Diu. 
Sergio nygino Diu do; Santos. 
Manoel Olympio de Barros Costa. 
João Siqueira de Art•Jda. Faleao. 
Manoel Tb.omó de Olivdra. 
Anwnio Carlos de A.linoída . 
C..laaio Pedro Ferreira da Silva. 
Ale:<andre de Ba.rros G Albuquerque. 
Marcionillo da Silveira. Lins . 
::\fa.noel Cavalcanti Barreto Lins. 
13arito de Perangy. 
JOilo de Barros e Silva. 
Manoel P erein do Siha Lins. 
Theodo•io Josó da Silva Lins . 
Euthalia Ismonia de Mattos Lima. 
Alfredo Go!lgalves Pereira. Lima . 
Ernesto Gonçalves Pereira de Lima. 
Jooú 'Eruesto Pereira Li IM. 
José Gonçalves Pereira. 
Domingos Theodoro Regueira,. 
Leocndio A. Po11tunl. 
Sors-io Diui• de :Moura Mnttos. 
Sorgio Din it da Moura Mattos Junior. 
Leonardo Bezerra Co.v•lco.nti. 

·cocimiro LucioJorge. 
José Fernand"" de S•!les Jorga. 
Francisco Cavn.lennti de Albuquerque Lins.'. 
Antonio de Lima Ribeiro . 
Pedr<l Cavalcanti d11 Albuquerque Lins; 
Clonientino Marques da Foaseca. · 
Fr uctuoso Dias Al.-es a., Silva. 
Vi.eonte Elias C•va!Cilnti de Albuquerque. 
José J ustin.o Cavalcanti do Albuquerque. 
Joviniono Irioêo Paes Barreto. 
João Fr3ncioco C<Jrril-,._ de Araujo. 
Manoel Gomes d~ Barros o Silva; 
JO!i;é R.Qgaeiano do Bârroa c Silv~. 
Frnncisco Monool de Morae3 . 
José Gomes de Moraes . 
l:l'lia<:io E' ~reiro Calhdo. 
Joaquim Damaso de Aranjo Liml\ .. 
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Seraphim Tavares Rodri~ues Lima. 
Francisco :\!anoel W. Lms. 
João Lop;>a de Siq ne.ira. Santos. 
Antonio Lopes de Siqueira Santos. 
Antonio W anderley LinS • . 
Hisbello Barbosa; d" Silva. 
Antonio Da.orte Mactuido. 
Silvestre · Pereira 'da Silva Go.i=tã~•. 

· Manoel do Cat•mô Rodrigues Eilteves. 
Fmneisco de Paula Pinto. · · 
Thomé Jo&quim .d& Veiga Fjgaeiredo •. 
Antonio Jorge. Lopes dos Santos. . 
Tenente Matheus Antonio .do R»go B"l'roa· 
Tenente Joo.quim·candido da Veiga Fig_nei.redo. 
.t..ustrictia~o Pergentino do A. Andrade. 
Joaquim :Militão ·Alves Lima. 
Adolpho Astolpho Lins de Albuquerque. 
Pompeu do Carvalho Soares Brandlo. 
Jose d' Cab.zans J. de Souza. 
João C. Soares Brandão. 
Francisco COel ho de Morae•. 
Joaci WeneeolauAffonso Rego Pereira de Brito. 
Joaquim Moraes Pimsnlel. . 
Braz O..valeante de Albuquerque Lillll. 
Davino dos Santos Pontua1. 
Samucl dos SantoS Pontual. 
José H~nuino Pontual. 
Thomó Joaquim de Oliveira. • 
Tenente Vieento de Faria Gurjão. 
Hermino Olareneio Pontual. 
Gonçalo José de Mello. 
Manoel Maria de Moraes. 
Barão de Te.qnlll'itinga. 
Florentino José de Mello. 
Manoel de Britto Camello da Veiga .' 
Luiz de Anerade de Albuquerque Maranhão . 
Bento José Ferreira Rsbello. · 
José Eleuterio Pereira R~bello. 
Juviuiano Joaé de Albuquerque. 
Bacharel Jo•e Gonça.lves de Azevedo. 

, Henriqne Olympió Ta..-a.res da Rooha. 
' ' Simplicio Tavares de Mello. 

Âlllaro Gomes do Cunha Rabello, ..;rieul tor. 
Jo•é Tgnaeio da Cunha Rabello. 
Jose Biz.errn Pereira de Lyr ... 
Antonio Manoel de Farias. 
Henrique Carneiro de Mesquita Mello. 
Franci.oco Bizerra Pereira de Lyra; 
José Carneiro de Mesquita. Mello. 
Vicente AlviH de Souu. 
Jel'onymo Pereira de Andrado. 
Joiio da Veiga Cobrai. 
Paulino Pei'Girn de All>uquorquo . 
Vieento Bizarra Pereira de Lyra. 
Joiio Clementino Cunha Catauho .~ 
Anb:lnio Camerino Coelho Catanho. 
João Lueio da Costa Monteiro. 
Fn;~o.isoo do .. P .. ula .Rodriguos do Almoid •• 
José dA Si!Ta Santos. . 
Daniel Barbosa de Albuquerqtle. . 
Franeiaco de Panla Lobo d'A1berLim. 
Cla.udino Cav.,.Icante V ellozo Freire. 
José Carvolho de Oliveira Androde Jtmior. 
:Sento A•ehela.ce Vaz Curado. . 
Serafun Velho C. Per.aira deAlbuqnerque . 
Jos6Ctrvalbode Oliveira Andrade. 
Arciiio CDrvalho de Ol h·eira Andr.ade. 
João Oi a~· da.Silva Couto. · 
Feli:t Jóee de AlbLt<inérque. 

Manooj Viriàto Bezerr.i dé :M~nezes. 
Domingos Thoodoro.Reg-noira • . 
Francisco ' Xavier Gonçal"res da Rocha. 
Franci 6CO P. Bontihean. . · 
Joo9u i ai Pedro da Coou. MirandA. 
Jose Bozerra,<:.avalcanti )1aeiel. · 
Augusto Coelho cde· ~{oroes. · 
João Antonio de Andrade Lima. 
Francisco ·Xavier Carneiro do Albuquerque. 
Manoal· Audifilx Carnoíro da Albuquerque. · 
Antonio Egydiu de Barros Campo>. 
Miguel Joaqnim Cezar. . · · . . 
UrsUlinG Cavalcanti do Rego Vaseont:éllo .. 
Joaé VeUo!!O Freire de "Mondon ç:> . 
Antonio da Silva Loyo. , 
Dt. Bellarmino Conêa de Olh:eira. . 
Luiz Cavalcanti de Albuquerqna Soun FilllÕ• 
Manoel Pa.alino da Cunha Barreto. · · · 

As :firrnos estavam devidamente reoonhe· 
cidatk · 

O S r. Ma.-tta. 1\'.Iachado (1• $tcre.
tario):-Sr . presidente, tenho-ma abstido de 
róubar tempo a eamara com questões qu~ se 
referem á. politica da provincia de Min~s, que • 
tenho .. "bom· .. de ropt-e•en\ar . 

Entretanto, V. Ex. ba de t~r .tido occasii<o de 
ler em divet•sos orgãos da Imprensa periodiei. da 
eõrte transcripçiies do jornal q•1e na provinoio 
de Minu representa o partido conservador . .• 

O SR. So.lm:s:.;..:Nilo apoiado, não repr~~nta 
o partido conservador . 

Ux·SR. DJ;Pur.4l>O:- Diz-se orgão dalle. 
O Sa. So.ut:a:s:-Maa não é. 

. O Sa. MAnA MACIUDO: - Aceito e folgo 
de ouvir o aparte de nobre deputado. E re
cti.flca.rei ; o pei"iodico· · qu1 qu er apresent&r.:se 
como orgii:o hgitimo do partido .conservador na 
provineio, o papel qae a> in tituh-..4. Pro~it>· 

ciadc .Mio""· 
V. Ex. deve te.r lido por t.ra.nscripçõ!s ar• 

tigos deste jornal nos quaes a •dministração do 
honrado Sr. Dr. Gonçalves Chaves é atacada 
de modo a~commuualm.ento v iolento. (Apoia
dos e apa>·tes.) 

O Sn.. AFFoNao 0Et.SO JtJNiúR:-Não tem ana· 
lisa1o, téminaultndo s6mel\te. 

O Sn. MAnA. ~IA.Cl<.•oo:-Mas é de notar 'l."e · 
IUI.te s mesmo do digno ad~trador da pronn
cia da Miná.s IDmar posao do seu cargo come• 
çasle A . Pro'l! incia cu :Mina$ a sua propa-
ganda! . 

Est e facto só ers sufficiente para mostrar o. 
'criterio com qne este perio:iico quer julgar a 
admiDistração do presidente. (Apoiados.) 

Porém, eu não me demol'f\rel longo tempo 
refotando :as MCU.a&ções formulado.9 por este 
perio:!ico .... 

V o.z:cs: -E•ti!o refotadas por ai mesmos. 
O . SB.. MAn.• M.t.ÔaA.co • . . e}lao calão 

refutadas por s i meam~;. e foro.m ·allalysldns 
em arti~o• magniücos publicadoa no Jor>1a! 
·ao Commercio,. ~ue provnr.1 evidontemont1 
a nihilida,~e, a mJnstiça o a· sem raz5o das 
Mcusações, oll an~s dns injuri.•• contrll o 
di!l'no pre!idenl:.e. (Apo··~<lot .) . · 
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. N~o posso, entretanto, deinr de lev'" ao co- ; O sB.. MA~-' llhca·.tno: - Si V. llx. qo.e é 
nhecimento da camara um dos itens das accu- 1 cher~ do partido . con•erva .!or d~ pr~9il1eta. de 
saç~es formuladas cont ra o· digno administrador i i\tinas julga que o coronel At•byde era capaz 
.da provincia de Minas, pelo · qual poderá o 1 de attend~r a solicitaçõ,s do Sr.Gooçal~es Ch&
paiz e a cám:Jr a jõlgar d~ import&ncia 'tue , ves para felicita i-o, ajuste essas c ontas eom 
poiem t" os outros e da confiança que devo 10- 1 elle. . ·: . , 
opir:.r o ~eu= lor · · . . . J o Se.. SoA.B.i!S :-O Sr. corouel Atbyde era· 

O ])re:t~ente da. provmcta tendo de !"••r Vtr incapaz disto. 
sua (amtha de Montes Claros, onde reZJde, pa ra . 
o Ouro Preto, q uanclo . e> ta ahi ebegoa, <;<?mo )Apartes .) 
ontre os anim.aes muareõ'da c~nd~cção hay•~:n Os ... M.o~.TTA !>hcaAoo :-Eu ,.() quero &n-
algun~ que t1'!ham a .marca O _P, A Provu1~•a trar· nest~ ,qnestdo entre o di!(nO <h putndo, ~:e
u . M:na• no dt~ segmnte pnbltcou r.m ar t1go pr esenlolnte ta prodoeia d• P .rallJl>&, chefe do 
edttoruo.l sob o mnlo - Gra.,de escan<lal o, ou partido eouserv&dor em Minas .•. 
cousa que o valha , deel.ar•ndo que o pr estden te · . 
de Minas mandara os animaes do corpo policial 0 SR. · So.<us~ - Nio apoi•do, nlo ·c 
p•ra conducçào de •ua. .famili>, com grande eb.efe . . · - · . 
pl·ejui.::o do serviço pubUoot e outras'quejs.ndos O Sn.. MAt"tA. ~t-\.CH,\00 ••• c o"Sr. ,cóFour;l 
eon~iderAções. O digno presidente nl1o se re~ Atahyde. O que quero domonstrar .; a impor• 
baixando a. l'6:3i i?Onàcr a tão desprezivel inei- ta.ncia. que podam merecer a:s accus:tçO')~ do 
nuação. mais tarde alguom se lembrou de levl\r porioâieo P ,·o•incia <l~ M i.,as q<l• j~ .lnnt:>s 
ao conhecimento da j)tOvineh que " t:<l ll>Dotea vazas oggredio o Sr. sc=lór Ct u:t !'<tachado, 
ora a do um pat~nlc do Dr . Gonçalves ChaTcs um dos mai• plar !oad,os chefes co !Jl'rtido em 
o Sr. Camillo Pratea - • qnem pertenc iam :Minas e tambem il um dos n oSIOS dignoo col
alguns dos aoim:>.ei que tinham íoito parte. da legas. 
eonduc<;ão. . o' SR. SoADICS; - 0 Sr. Cruo :!o!•ch.odo, não 

E isto foi thcml1 para uma serie de artigos, faz caso d~ ProeiHcia, p!tpel. · · 
em que este acto do presidente era qual\ftcado 
C·lm os adjocti vos os wais horrorosos. Por esta (Apartes· ) 
accnsaçãotãoridieula qaa.n toinfunda.da qne,cn· O Sa. M ,\"!TA 'M:Acúoo:- Eu niooecuparia 
t re tanto, er~ feito na p •r te edi torial do Jor,.al, ~ attenção do p•rlam• nto com a rcfut•ção dos 
• camara póde julgar do merecimento quo po- ridículos artigos da P;·ooinaia, s: b oo.tem não 
dem ter &ecuaoç<>es de um p<!riodieo, que tãv liv~sse l ido em vnr ios jornats d& e<>p;tal um 
pouco &scrupoloso se most ra, qoando ~paixão telegram:n;t expedido de Ooro Preto mais ou 
partids.ri!L o domin:1. io.eD.o; ne$t.e termos:- c Sessão illsu.l1a.la. sem 

Todas as ontra.s nccosaçõ.s e ram bMeadns do numero legal, raooah~ido daput·•do o cunhado 
mas.mo moJo, OU. em puras inyençi5es~ Oll eai do presidento »,-termina-ndo COill a. chapa. do 
apt·eeiações maleyolas dos netos 03 DU.ÍS dign os costume- i.ndignação geral ! 
de ologios do illuétr& proeidci:ltc~ Ora.. ~ j Q1lt lm<l:nte para não ilgdx:1u• paira:r :não 

sob.-e o pra<idGnta, mt-S, sobre a as!e mbléa pro
O Sa . EsclLI.m<OLLB TAUN.n' dà um a])Drte. vincial da minha prorincia, o mt imprc"'ão 
O Sa.. MArrA. 'MAoBAD!>: - O rêdactor da que poderit d atorminar o appareciroan.to deste 

Prot:incia cl~ Mi fl(J.$ , naturalmente não cô- t tel~gram!D-a, impreiSão qn!l na _r&rdo.de não 
nhe~~ bem essas pral.icae militares, e por isso S'}J'ta. multo f~rte nem profundo. porque sabe-se 
não sabia que os animaes ri unos devi•m ter ·& tmport&D.oJa qne merece11 essetelegramma, 
um signal na oralha, como diz o-nobre deputado em gernl pt•oductos do despeito partioulat·, q_ue 
o Sr. '!'aunay. · eu pedi a palavra para declarar que tenho tn-
~l·a , corno qsta a·~'~iisa.ç~o , ridiculat~_sHo todas fol:maç~~ exaeta• e _fid~i~na.s. d.e qll(); a assem

as outras feitas por squello poriodico ao prc~i- blea ab.tu·s~e no dta -de Ago• to achando-se 
dente da pt-ovincia. O que 07 porélll, de nOt:\r c presentes ~ mernt.J;o5. E como o ~:amet·o dP." 
para o que eu chamo a at tenção da camaru. e o depu~?· e de 40, 25 te-:>r~sent..m rrul.i! do que 
le"'uiuto: ' a. ma.tor~ .absolu.ta: o malS dp qQ.-.> o numero_ 

" . . . uecess•no 0 <1 extgido pela le1 pan ~ abertura 
Emqnanto o Jornal ; que oe . ~ orgl(). dos da asscmbléa. Pos•o me.;mo dite r ::n•is, deste• 

interesses consen·adores da provtneta do Mmas, 25 16 são membros da maioria l iberLl e 9 da 
accusava Uo i.njustamenl ''• inju:iova e i17sul~ mi-;,ot•i• eonserv>dora •. uor consequencia in;tal~ 
tava de um modo tlo a.tr?z o d1gno a~mlDIS· loo•se muito le~•l e le->itilD,'ltnei te nó di~ 2, 
trad~r, !"'- ·~~a:•• mu~t~lpa~s·de quaol'toda a a assembláa provtncial mineira. (ÃI)()itlclo•.) 
provanc1~ dmgvlDl feh cltoçoes a S. ll:"·.' c . A segund:..~ucstão de que trata~ t~legramma 
entre ~·tas .sobr~sahc . ". da c amara :nantctpal c o reconhecimento do cunbad·) do presiJente. 
da .~al'>t;a! •. quo e presid1d• por um conservador Ora, é verdade qne um cun~o.Jo doactu tl pré-
mutto dtstineto... sidento pleit eou a eleição no i7• dietricto, que 

O. Sn.. SoAn.r.:s ;- Apoia:clo. repr&3onto, com o rone-3"0 M;;1nool Aln;, eandi~ 
o s :h". dato conser ... ador. ~ 

a. ·J.4T"t'A MACU:l\ DO · · • que tom 'Çai"ias 0 l"a, no 17o diatrieto G immGnea " Dlõl.ioria 
vezo• occupado ama cadeira na ••~mbl<!a pro- liberal, ternos perto ds:-~300 votos d.e lnaioria, 
vincial de Minas. · · - · quando aliás o eloit9rado ,;· do .1300 ~ . poui:o. 
• O Sa. So~tr.:s : .:._· E com m•.tila·~ dia- v otantes e não ~ra de a:d,l'rar qtu. o eindidato 
tinc~llo. lib.raHriampha~~e. \listo como l!ila el~içlo foi 
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.feita por ter um outro ca.ndidato libGral eleito o Sa. MATTA M.I.CHADo·: -Teve apenas 30 
desistid; do loga.r pot• ter aeeiti.'!.do emprego , !'Otos liber~es, mais ou menos. 
geral. . . ! sr·. presJdente, tenbo a, apresentar tambem 

Em vista désta desist-ncía mandou-se pro- um r.querimento sobra mate1•ia 'lue julgo do · 
ceder o. eleição e o resultado foi q a e ao conego grande.importaueiil. Ha. poucos dias o JQmal do 
:Manoel Alves foi expedido diploma pela junta Commenio publicou um telegramom do enge
apuradora. . · . . . n.lleiro chef~.da constrncç[~ d·1 estrada de ferro 

O o\ltro can:hchto e d& facto ~unhado doS'- de Paulo Affonso, commumcando ~o Sr. conse
Gonçal.vos Chaves ; mas, 9. uando es,a eleição se _lheiro Sinimbú. que se achava ·aberl<> o trafego 
-re~lizou no dis~ricto, o Sr. G<lnçalves Chaves e<n toda· a linha dessa estrada, isto é, que se 
não eru ainda presiçlente de Mins.B, Qsta.va --.d- tinha inaugu.l."a.do a so.a.. ultima. osta~ão, à c Ja.-
rninistr~ndo a provineia de Santa Catlw.rina, e tubá. · · . 

·mesmo que o iosse, o sen cnuha la eshvj. no e. eu Portanto, está:vencida. a grande difficnllade, 
pleno direito de pleitear. a eleição d?Bde que unica séria, que om.bara~ava- a nwegaçiío do 
tinha elementos p~u·3. isso. . elo rioS~ Francisco. 

E:q>edido diploma ao eonego Manoel Alves, Senheres, é este um grande .acontecimento, 
o candidato contrario apresentou a eoa recla- e eu quero neste momento felicitat· a cainat·a e 
mação ú assemblé> provincial e até publieou opaiz por este .gr,.nde melhoramento publico, 
um. folheto qoe me foi enviado, a!legando e felicitando a.o mesmo tempo o Sr. coMelheiro 
provando as irregularíJades qu> tinham havido Sinimbti que teve a idéa de inici· tl-o. Ma., 
nessa· eleição e pe:lindo por ··conseqüencia ._- caiilo-a uovog•ção do Rio do S. Franoisco é 
sua a.nn"ulbç!o. ·complemento neces.ario d 1 estrado de fert•o de 

A comm'.ssão respectiva, tomando conhe- Panlo Affonso, ~ara que esta pos•a pt•o. luzir os 
cimento,- deu parecer em faV'or do rE:clama.ntc, eff'eitos desejaveJ.s. au peço ao goyerna que Ín· 
e consta-me que a assembL9a votou c:s~e pateoer forme á eama1•a si os trabalhos: de desob_s'b.•uc .. 
rBconb~ecndo deputado o candidato contl'ario ao ç:lo do ri'J dG S- Frn.ncisco coc.tinui:n a ter. a.n
Sr. conogo Manoel Alve•. dv.mento reguhf, ou si a comm.issão eoea.rre-

Ora, nesta questão creio que não pos.so en- gada de'53e· aerviço tern encontrado alguns 
tra.r l nem ninguem tem· o dire.ito de: o faz e r_ emb.ara~os invr.nei veis, ou qu~ pelo menos· di~
( Apoiados.) cultem a marcha do• trabalhos. Consta-me que 

A 
4

assãmbléa provincial é sob2ora.na. no r eco- a eommissão tem lutado Com alguns ·emba.r-aços 
nh ecimento dos seus membros. (.-tpoiados) devidos prinoip•ln:eote i insnffici>ncia -da 

O-presidente não pó de ter r esponsabilidade quota vot' da pa~a esse serviyo, e por is~ eu 
absolutamente por um aolo privativo da as~ chamo_ s attençno do me~ d!st1ncto ~m1go o 
sembléà_ ; mas, o que pQsso a.ffirm.a.r em honrs. Sr. m1m:stra da a.gncultura., ap~~ar de q1J_e me 
doa meus eomprovincianos da a.ssemblôa é quo con.<ta tambem que pela econom1!' eboa duee
por influencia do admiui~tra:hr da p•ovincia çã> qu:_ •• te~ da lo • esse serVIço, os. t_raba
os deputados l)roviucia.es rni néiros não faziam lhos nao e~!ão pa.~ly~dos. Ora., dsh~ h ra-se 
~Sacriticio d:l. aua couscie-ncia, n ão yota:riam. si um~ c~n~lu:sao mu1~ .unJXJda.f!te ; e e q ue ·o 
não estivesse con ,-oncidos dr. juotiga da causa. governo não p~e de1xar de ped1r no orça~ento 
(ApoifJ.àosa) ·E tlutun conhece a. h.onradezt s~ye- do 9- nno prox1mo futuro a quot~ B;lffi<n~nte 
ridade e provada hones t.da 'e do actua.l presi- para qo:e q aanto ~ntes as obras seJam term•na
dente da provinda nem admitte a sus•Jeita de das, pOr'luanto, SI O< trabalho• de dosobatru">.ão 
tet' elle pretendido' in:duil' no animo do~ dignos par~ rem .por faa& de rGeurSos, a C?nsoqu_encia 

•mombros da m•ioria. ser• perder-~ e todo o ll'abalho fe1to. alem do 
prejuizo de se adiar aind1 mais uma vez a 
abot-tura do do S. Francisco, causa que hoje 
não póde ser m~is considerada. inven.eivcl, nem 
mesmo diilicil , pois que a maior diffi.culdade, a 
cacho•ira de Paulo Affonso estã vencid·t, e ru; 
cacho~ira• de Sobradinho já estão em par te 
canalisada.s. com a pequtJno- sacrificio de 

O Dr. Chaves esta muito acima da insinua
ção. 

Bu nilo entro na apreciação , da justi~ ou 
injustiça do neto . Elle e privativo da assem
bléa ; esta julgou em suu s~bodoria que devia 
s.saim p_roc.eder, ·e a. nós compete sór:c.ente reB
peitar ã."eua decisão, que oom certe .a foijusta. 
O que eu apenas quero diz:er é q_nG o preei
dente da província nenhuma r esponsabililade 
póde te~. por esse acto dá asecmbléa provin · 
cial. . · · 

O SR. M~TT.A. MAcHADO : ...;_ Não nego que o 
candidato conservador tenha l egitima inflaen
cia no seu pártido, e atO um homem dig no de 
tod'a a consideraçio a respeito, e •.uu sa-cerdote 
muito VÍrtUGeO G die tineto que me llODrL COm a 
!!lua. a.mia&d6; m.S.s,eomo disse, o eleitor3-do COTl
seevadGr é insignificante nesse districto, o 
aquelle candidato nilo podia oe1·. oleito _eómente 
peloà seus correleg,ion arios-

0 SR . E~oRÁ&tso:c~z TAUXAY dà l!mapa.rte_. 

iQ0;000$000. . . 
Eu. porta.nt.o~ chamo ã attenção do nobre mi

nistro p~ra e>te assumpto, po:'~ue a S .. Ex •• 
com]>ete realizor e completar esta grande obra; 
compete-lhe mesmo, o resti-icto dever de promo
ver 03 mei.oo· pa.ra. abr ir a rêd.e da. viay~o fla.ldnl 
no centr~ do pai•; · 

O Sn. EscnAGNOLLE T~UNAY d~ um aparte. 
. O SR. M ,\TTA ~LlCII.\DO :-N>W ha duvida de 
quo convém que o no_!.Jre ministro da agrieult~a 
sejo sobretudo ministro do Brazil ; mas, si · 
S. Ex. nbri r ·a navegação do Rio S. Francisco e 
do Rio das Vt!lhas, isto ó, .::L.: princi nal ,.·ia. dtt• 
v ia! do cen.tro do Imp~rio, o nobre devutado, a 
Sr. Taunay, concord&rá em que o nobre minis
tro tlll'á coDJJeguido um restill.ad.~ do· maior in-
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tere~s t~ pR.ra tcdo Cl c.-mtro do ImperiG, 13 .o.ã'o 1 ~ 1.::> Fíca t leva;lo a nove o nuwero do.r; des. 
es.clasivannnte para. a p::-oyincia d& 'M.in&~- E 1 CL"lbargadort~~ das l\!bç.õeJ d.;; Be!Cm, S. Luiz, 
~dmirs.-ma que o nubr~ clepuLUdo, que deve co·j Forte.leza.1 S . Pa.ul·:>, PortJ Aleg.-e r_~_ Ollro Pre
nhectú~ a geog-ruphia. patria! te.nbs. dt..do -um t;o, o ~• !'l.P. t., o d06 da.at!Qbs.rgadores du r ela.
<ioparle ro3.nife.s.tjndo r.~ceio de que o r.obrc rni-~ çoo.,, de Ooyaz A Cuy~bá . 
111~tro ela agricultle.a., po;;- .ear min,~ irc, qnC'i ra ~ 2.v As disposições em yig:or rela.th~as ã 
·i!cr min:.st:ro d~ hl in1.s. S. E::s:. lia de ~er, e é. ;-.c.;it.;t.çQ.o, po~se, exercic"i.o e -antigu:t!ad.e do!! 
m inistro do Imper.lo, mzs lambem ba d.J olhar I juir.es de àireito , e as que d:)ma.is se contem no 
p 9.ra os inter e.ss ~s 1":)'1. p r•Y .. :ncia. <1o Mi.na.õ, ~rL i~ § 8(], an:o ajiplie:a.-ve i s aos deterobu 
porq ue &3ta ta: mbem fa~ parte do impcdo do gadot"e3 . 
Brazil, e nma.'gtao. ;e parte. §S.<~ Aoa mA,S'istrado:s de 1 ·~ e 2-a- insta.ncüs., 

Não deseja.nrlu, Sr. pr~~ícionte. exceder .o.ern qu!i ;servirem n:.te provinci-1s de ~~to Gross:'), 
um mi.o.uto o tempo que me é concedHo em;o úoy:u:: e Amal.onas. E.O r.onlar-.R m.ui• u:n ter9o 
á mesa. O s ~gllinte re~p1er~Iuen to, (lê;: de an tiguidade. 

Vem á mu~ o seguin te F01~nda dt~. eolllmiesiio : 

B.ltQtJXIU:\:IEKTO O§ 3." Seja s ubstituido: A~ ca.~sas civois 
e ('Ot::nmereiRe.S !erão julg.aci.a.s. n!l. 2.,. inst.a.ncia 

• H.~ueiro qu3 o g-overno informo, por inb::·- por l~o::; o.s desenlba.rgaiol'Ol, n'eno.s o prud
medio do .minist1rio da sgricultur:.~. , u as obra8 denw, depois de rehta.d.1s e re"'i~~as, se,;unda 
da. do&obstrucçào do rio S. Fran.cisc.'l t!&lio em o re6uJa :u~nto :lr. tual. 
anàum~ntr:l' regular, cu si a re~ :H!IctiYa com- Rclt·a. em dí-s::.tasíio 0 a-r t. R . o 
mi~são telD enr.o:n.trado ornha1·.lços que úifficul-
tern n sua retliza.çito. O S R. ANDRADE Frttur:IRA pede ao .Sr. pra-

S ula. das seG.s.õe&~ em g de AgMto de 1883.- sldentc (Jlle consuitc Ci camll>a, ~i eont!nll~ a 
Malta Machado.-. eoncOO:-:r·ll\.e lioon ç.'l pa:i.\ ú\J lar sentado, 

F:" lido, 1\Poiado e. a diacus!IIEO a.iia.::!a, ptJ:- t i):.' vi!to o SJU esta.d.o de SU!.de. 
p(·dido a palavra o Sr. Androd~ Pigucir&. E' eonc•dida .3 perm!BBão. 

ORDEM DO DIA 

Continü3 11. ~ di~cussão da orç:nnento do mi
.uüde_r io de os.trangeiros. 

s· Lda , apviAda o po$t~ conjuntamento em 
diecul!stío :a. S<lguin te 

Emenda 

Di.minua-30 na ve;b.s.-LcgaçÕ!~- a .qnota 
correspondente â.s lcgaf\l5C.e dA Hlls.'!iia, Autrin., 
B elgica e H'lS!JE:D.hQ. 

Sala. da3 •caoõe•, g da AgosiO de 1881!.·- F c
Z:'oio d(u Sa.ntos. 

O SR. Sn.vu ... o"'o Bs..;.....··m~n (pela IJlds:m.) re
<J.UtH" encerramento da discnsdo. 

Consult.ada a cs.mai'a, ó ap:_lrovado o requc:ri
meuto de ence.rnntcnto. 

E' jgu:U.mente arpro~a.do o orç.:~m cnto da e .
trangeiros e rejeitada. a. ewa:l 13. do Sr. 1•'elicio 
doa Santo.~ en• todas a..i .aua.s pa:t~s.. 

Cvntinúa a diaeuasão Ua a.rt. 2~ da. reform!.:. 
ju.dieiaria . 

O S.a. It.o~J'O:-i&O DF. Atu.VJO re-.1_ u1•r o ene.')r
r.n.mento. 

n· approv.1d.o o roquerimonto. 

B m ~egu.icio. é .,.O~:i.do e a pprovado :' art. _2e~ 
e .iiCUS pai"a.g't"(lphos eegu:ntes. eom n emenda 
d~ commisr~ã'O aO p Rrngl-a.p ho 3o. 

O S:r:•. A.Jldxa.tle J:i'igue.ira pr in
cipia. di~endo, qu'j UDUl vez q_u') o governO in
sisH~ em prct')ri.r :\ dü:cuai!lto das lais uuuuu e 
du! medidas econ-omiC'as qlle esLÜo recla.ma.ndo 
iost&nt.e Mlução para ditcutir eBte p!'ojMto, 
for çoso !h @I ~ a.compro.nb.al-o. . 

Ests. d:scu~ilo, dú o orador, indit".3 ~&aàs que 
o pr1iz é goYernad() por nd,•ogados e nlo po~ es
t~~disb . .s. Ao pa !M que nlo se trata. d.a. lei do 
orçame11.to. unic-d qua póde oüer~Mr rêceita 
para. occorre:r ao augme::1to de de~p :H:a qtH~ o. 
noo;!l mngi.straturo. h!t d ':! exigir ; :~:o p98SO qa.9 
a irrcgularida.d~ do sy.s:t€'ma constitueional r P. 
pre9CDlat.i'\'O p-Jdil qu~ a. cama r& M oceu:-:use 
;:!o prAfcrencut. eom 0.:1 l eU nnnna.~; w passo 
quo a salvação do lmpei"io, o -"e!J credito, ~ sua 
huora, empani:Ia.d~s em e1nprustimos. es~-?ei
ros, o a prosrcr1d~(te n:a.czoolLl, o:st:o extg1udo 
aolu']ii1> ~. que!tões oc.."O nomiMs que j azem no ta.
pet& tla d:s~use!o ha annu, o go\·erno pr&fere 
oce~l pár :1 atfonçffo do pnrlamo.nto oocn 1:.ontos 
dõ pra.x~ forenao,f'omo 03 que cons:&gra o arl. SO 
quo se dlgcut~ . (ctpQi~os. ) 

Isto indie~~, que o pa.il. <! -tfOVGrnndo por <tiVO· 
ga. li)S p~eoccupados das ahca.ntinRs do füro, dos 
api<-esdo d.it(litO, e n§o por eiltadbt .u que com
pre!lenda.m a r ospon-...'\biliddda d.l sna posi~ e 
t~nh&m o pat"rioti.i\D.O de prc.fel."ir M qtx~~tões 
de mr,ior impoi"t UlCia p2.ra O pi\iz , 

O Se.. Pm~ ~AnA..tzO (m:nistro (h jtl·st1ç.'l): 
-. 0.~ &at·a.d.ist9.!1 a'Jl:uun-se !.Utnf..lOtO &entadOs 
alti. .. 
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D~~for c:t !b non t.os \lO pr.~xc for~nt1l U!!:xa.n .. , m:l:~ri:!::~ c aia d:scU$!;:!(,1 não ó ptrtinantt:' quál 
do-s~ c! o pu. rtô p~-,jectos do o:t~r::\ iluporL-.nci!l. ó :t·ptclb. r. l~:iva. t": eoncc.~sioJ d·J r<:\·i.s:t.J.'. 

o Su.. T.\r~QC1:-i l0 De S:.wz.\.:- . .:\ chicn~n · ·s~ó. t o .. ur\:atliJ!" l} ;.~~auto CO!!Cl~~i;·~ o SCil cl~ ~l~ur.so~ 
IHJ po!lr:!·. : e:1x 1.m .o .t tll'!~a uu:;1. l •lO ·~:.'io ou t·e<ilHJrl:non to, 

, • • :li F . , . . . p~~·~'l <t:H3 o coa~cúdo 'l'J!5 '.Q .wLi;;·J s ·:j:\ $úp!41'~nio o 
O Sn • . \.!"'Dl~-\n.. ruuJ.In_\. cnOOndc 1{.1° :ttmln. : dt~çu:do COnJunli'l: oJ~nto c· ... =; a ruatcria do 

~~3. Url? ~ m_l S' 1~~lu.r!l ca~·e.c l)~.~·> d~ pr.:u::·~~ i ;c.rt ~ 0'\. ~ U}>fYJrl~l Ut~·••O!llC pro:•o~t. :lU •.! ~C:ja L lidO 
~c.ncd tO:"JO, b~~t..~r~:l. !I. [.li ~Gnta.r Ulü prOJC~tO SOI.J, O . i!O~tno::atlo ÚO l' r~J·~C!0 1 afit &ll.\:! r:tClhi.tJ,t· ;, \"Cnto1d l 
:t ~ L.~: ~ cm .. s ll l~ :.~:u_o:-n~.~.o ~c\·~~ncc~;~n:lo . d,...s .. · ~r cl' go~-~i· n:-., q tte.J ,~ vt.:·.,· :t l ~t Pg ! s~:-~'t• lra de l!Lna. 
:\.. O:'"J L s p::mta .'!> mtmbeulo:'::!, f~- 1lue tlat.:. o :1.1 - no\·a h!. cO:'tlO thss.n o noiJ~·em :ntstr(Jlk ju:O~l\":.<l. 
tlb":!. Q:J:..:.nl·J av u 1·o~doJ·. ~~~v' j.i t )·oo Ot;ta~.a~ãv th 

O Sa. Pn13co P.UL\Jzo (mini.:-·: .·o ~ld.Jw;li~·a): ·liz:lr, o qnG ó u:-g-en~o nilo ó C3ta rut~Jrma . ums 
- C:>tu o ·i~ i to o po n t..'l é 1:n inu~cu~, ! s:~ t tat.n:o- .:c dJs m-?iM de rcp1·essii:o fJUO o p-aiz 

o Sn. A:•w r..:\DE FrauEm.~ d:.z fl tlO m1•) h:. ae ped i.! ·nntrn n.lmpllniii:.L .e q u ~o 1iag r•l!:t~ iJllú I) 

f:IU:\ p:·u·i:~.) ~c.v<lri,_h•.de OlO; l;.1ljuizo t 6 opintt~·) iurhari n . ~~· ex· t<?lnmeotc e3Ltl [K:rto n :·1n .. não 
•.h Cllmmi.~~ilo . EO n~t· : nd·.~m\. pl'J p·>s;~ do ~V\'CL'!IO . 

.:\ cmnwU.SZÍQ tiiz c1ue as di.;;;posiçõ-1s . ~0 p!"o- .\ iU·1slt·o COlll lois~~, nO s ~u par~c-~l' ~· C·J-
jccto, rOl:\th·~\S ao pr.,~es~o. ~:i.o 111 ~L c:t!.>id!l~ D:) ~h ·~ce-tt outro ,,.,r ·it•J, o.J t:-a redHn.:t~::io d3. opi
Ju~o~L tl p:-1-:jnetn; qu•) c\e•:c r.1. limitaJ··st:'! :í. l'Or.sli· n_i iio, q:1c C.: f:.1cilil~\r Otll bc::l)fi,.:io dvs ju:-isdi·.!
t,üç:lo :n m·1 ~·i~to·à:m•a 1 ú d i"' ~'·llntiçt1;.) .t,1s .1 n- CHH~:t·.t:~ :1 rcprc~~:i•J ;·tos r~IJ'J!:Os do pode:- j uille-
1-:.:.:; lic(~Õcs c oU•) dcsec~- u ··, p::-oco:::.so ~ lJ:)l'•l•le c3te .: i;'\d.o, j.rvvi ie:1.c:n.s no int•.ti t~' de tOí'!l~ll' C!llC:cli
ca:-tH~· :l d:: UIU:'.. r{I{0J'lU~l Jnais l~ l"' l(ltnb~ ! I\~L.:; \r~t a l'H~{J(J.' I bHl Ji ! id;ulo do,: :rz.·~:;i:; Lr;Jrlo.~ . E !lt"~
c~m;J lettl, à o ftiiC a _proposta _cou! ··m. ~uto a co• •~ u\ ;~s;,v-, n·io sup?rÜ~ à ptOj'(;Sta do 

:\. co:n.mi-ss.:'"i.c v:u a!c111 : c tlt~ sc·:crJ. no s e l ~o·r·;~rno, ·}li ' : uenl.tum." \•l'vrideuci.a ccnt:!m a 
j uix .:. f\ue cu~ei: de que as m>lt~J:·!r.s dest ~ :trligal sa: ~·u: l h:u.tc rcsp·1~to . 
l~nmo r o 01 11:1•ns: r c lttlvo.s :t for ~ ua dl) pt·oc·=S!o;V, E:rt'\ ~"el.~ put·óm. de !'l.t tan c1o 7 a cà;,:; s nccc;;;'":i
cle1~ia:n. !ia r t·o: 1•~ rJ.~ln~, pA.r.\. se rem COn$iU.ér;.•.das dados! o ;.;oYenu ;~.tit• l ~• discus~:11) um :~.rtigo em 
em :l.p:l!'~~tlo d0 pr~j~cLo 1-e l:::.~ivo ú cr~3.ni:r.a~_.10 llt;, l \'Om a. •eumub d·Ji vou11)S d) dl)Ut,· inl s~hre 
judi.;..i;.tri.:a.. f!:ll.a. coud l:t. mesmo ~~ e:m!i.ua a a. Ctlnccs.s;b d~ rcris:;t pelo snpi"-~!.110 tt·. I.J:tn .l d!1 
np:-c!e'ontnr ernen(b s, nfirn d ::~ r t:lil':l:· c~t."\ v1~r t c, ju.n!~ .. 'l. . 
p~~r. !; :c A.pont:~.s ou~u dizet• ftl'te nã.o Lm:t 0,::f!.c O gover no o ttuC:: 'tll;:r é t :Hn:'lr t~~tl1p o , e nl::o 
&.bitt·c. tom pC!l .S a.tt.~· n to~~! :·io do e .inYer t.;-r c:u 1oi ~1.sn n. 

?o.l.l.s n;Lo C sàut~u te es lcj uizo da CtHnmiss:lo propüsl;~ . 
0 fu nda.mcnt:1 que 0 or:..clo!' in voe.'\ IY.U':l a...~stm E..>t::. 'li~cu:;;s-?i.•) é avi.lontemcatc c!.~ l n~o: t=or
pC;"~sn.r • .:\ eomr::~.i~::io dc~piton 0 !\rligu fl'1.C '1 UO o .qoYCl'llO IJ •tn ~., qu ~ acha !tdO·S~ o j1:tr
~c di!culc na pro11ost" do g overno : ellc de\'Ü la.mc:H•:> no qu.1r to 1.1:C:r. de scs~o. rscm Lc.· ;'inda 
imct"-rH~cr~s~l -tlO sup t'Ctll.O ~ rib lln~l! •i e j u.;; t i (;:l. - vot~.tf ,) ns !~ i ; at11HH;~. aúrJ h~wcni t l:!ll [>O d·J 
cunL~!." um:\ pt•imeit•A <lisp01;:ção C::t}.JÍt.'tt , fl UO ~ t:.~- ... o:- COit\'C!'tiJ.a c .. aJe i a PI'O?a~tn. i c ó inutil, 
via. Sl) r ã cai)eça. d~ artigo, o seu pr )fJ:'tlio, rola... pOl"tt uc ü ;;o ··c~·na :"5•'1Jc 11uc o:'l poll iM -!c •tuo 
ti v a â conctS:t;'il) ele re\·i:st:a.s pelo :o:ul>l'emo trit~..- s ~ o .. ·cupa !lch:un-. .;-~ res •lddus O);n w:d-s c:br-~za. 
n ;:~.\. o ~~'i :U'\:Õ:!~ t·es:iso•ias; ent.ret.."'lnto a corn~ nn.o; nc:..s.Hs l ·· :s. ou hl:t~ sic.1n rc..:oi-:i :a~ vo~· o:n~ 
mi.isãO 0 qua faz.~ pr:1.Lh: ~ inVal'i lW·.·l~ Q·l silo 1;\Cno: Ct)D.\"On icl:lc~ 

C ·rtotl :1. c~b.,ç.:t a. este corpo, d~~sta·~ Otl 0 dll qu '~ a Jcg-i :obç.3.o [lt' t:~'·i ·l on t ~ qu~ h;\, E' ll·~~t;-.. 
}H'oemi•J. 0 princtpio, PM"~ que eHa fnss. con- ~ ICill·.~nstr;o.ç:to (1l11) o orrvlt.n· ,·ni ~J~ trtwy tl, .l.;" 

rndor-:~do Gln Jo,r.u clln \·o:d. nlo. • t U~\u•l•) s o t ":l- duh~tcr o :~r tig-o CJLt ditiCUS"iã') . ' 
l..'\ ·se dos \·cnci!llanl(ls da. r.t:t;.{"iiil r:\tu:".t. E' ex:·.~ Tr~~'L 0 :u•1.. ::>., ~-:-s C':l.:lO~ l!m 'In~ .t' rcY!sta 
c~:unent•' este m:)nst1·o hor:tCian o ,1,,0 :1. <.'.L:n::m p')·l:a.~ ::.\.\:- conccd~ t~;t, _pelo ~u pt't!IJ).:l t11lnu:". do 
vai di~cntit· : mclll !)ros dil li.t!l col·po sen: J H~t t•;:'l •: J :,-,~ ~ ('a"llo:; ~p.tc a rc\·.l.il:\ p.j~t~ te- r , 
C:\ :Pç.:\. 1· ·t1le1' C;ü t·~ ~7-t;:~IJ <'I~) tl•J:.Ja m~l t(l\' l ~ur, t !';OI' ~' IIl 

Feli7.m.cn to cstr.: methodo. ~i cíl"~t·cce \"a nta- rcb~~1o ~~o u_:r·.'J.~o ~b P:~rt·~ de ;: t;tc.:.·ü ... " lícl ~ CIJ:..~J~ 
bJ;cn ;o p.1:a :l •Hscus.são1 i orouc a ;:1:\.;za, (lt!iJ· pot~lll'} :t_t!c~:l'l m·tl!n:lr!!l. ch rc.aCJ!-tt.O. ~ 
t·~:.:; incon \'enien~s ps.~ a.· ~tnid:uic. ... U·l :l~ · .. ~ ~ -. a~h~u ..... ~~~~./·a r io .. . 1 1)...·~ ~~~~. 'l·" ·st•J:...'! 
sn:n p to: q •te Cl!"eC-la sar tllSCHti lo CCIU rOJ nla.· ~:~:·"" ti.\ l).s .• mz. ~~ .... o \lo :s. lpr·.- JUO lrtiJ .utal c] •. 
rid :-~.de . J lh_Ll <_> ~. . • 

ü ot·ovlO!' nch!!.-sc e:n dl\·cr ~~~~l C I~l com. \' :~-
Do-·.t]c que h;:,. na propo~U1 lH:l :\t·ti;;o :tuo I'b;o; <'~llo ;:\.; se~u.::, n.:.(..:im cOmo c;.•m jud~ .. 

lrat~\ do prilce.s:m d.t o:-.lclll clü juiz.o: o ~l:i :.:l::u·v consn.lt·x no~::vcis dn p.dt., ,
1
uan lo :t Jo;;!sbçtu) 

c 1~ t~ :1s •lis('Jsi \:õ~ reln.tivas ã . c:o:Jce:J.c;:!o do rc- r.rê ;~d,;, lo~;J lle~is d 1 C'OHil:tl:i·~•iu e :\ti h•).ic 
v_Is ;:as d •\"l:t:n_ •?-St~ r :\bl inchu::ta.s, o nào no m·· mau rid:l. rei.Hh•:tülCJtt') á <lrno,1 ;:~il.:IÇÍO dl= t tlell~ 
l lg"·> f JUC EiG d l.:;;C·.zte , t r i1Hm :tl ·. ,., 

P •rt.,r,to, hn d 1pla ct·!tica : .n p1·: rncira ô cp l j t·: nct:mlc que ;Ünd:\ b~,io a or~:tn iz.aç~o que 
:t mnt !t'ia e.:.l:'l Ue.shr:.:ldn em u:n ,,r~'jl1 c:to u~~ o;~ ao s:rprCIIIO trÍlill:l.al . ~e j osliça d~u .:\ le;;i.slação 
g~\n!!~\·;ão jUt1icin r i:t : :t ~~gundn. :! ') -:c n fi•l •i d l 18-!8. e:\$ •l U C: s ~ S.! :ui ram. :1 wais :1 :c ,1u:trla 
•.·st\1 u loqn: p~:olinen t~ p·~ rJ. t.:\1 !li~: t~sãv : e: o ,, .... nos:;ns c i e t·;..-~tnncb.s :.cculi~~r~s ç,: :l.l)HCll:l 
vraU;, r <I · t'C.)"~J nl•F·;l te!'Cl)i r:l. ü p ~ r ; · rtJl:.t~i..,··~ r;au 1;1el:to: co:J.s~Üi:.-l ;1.s cctw·::n : ;nci>t~ d"' ~dmi
á. COt>JtHl 'i iÇ;!•) do t: ib·tn:ll1 tp:~ 1' ~ 'Jt!O cio.Yi·l s..::r uisLml;:o a1. j~l~ Lit;;.l Otltl'l) llÔS . 
ubjc:: to ~1:~ rliSl'UI!iS:i:n~ c qu.0 :~. couuut~c) prop.-.o Os ~: : f:~Lt) ,; ()lJC so r.ot~\li! ua J.ctl:~-:.1 ors-:m~T.a~ 
'jllO s~:ld .. ~~tacada, p:~r.ra ser consid<Jr.\cll. q_ua::1do Çl.i\)~Jo supt·~ruo tri:H;; nnl ele justtç,~.: dos <),Uf\:!S 
~ tr:tt~r do"' vooeimen t>s; i!IlUCt'l n to <L.'-'0 .J·~ix~ lrat.~ o pr.~ee to s.'io os so~uiutos: 
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64 Sessão em 9 d e Agosto de 1883 

Rn tendi!:-M qoa a eooce~são de l'erisl,. kã.o l qne o orador a.naly.sa.,atten"Ç& proeiaameo te eon· 
t em a atr; pbt ode q ue fOra pa.rs. de.!lejar1 e dahi t.=-a. e~!i. miasAo~ d ·&loca a supremo tr ib(lll2t.l da 
' 'om. q_oe o projer.:to )!t·ocu•:;;. aJarg:tr a c :tmpe- eaph~1·a con t1t ucional de.'i:->a {i:-\phe:~ em quG ~Jlc 
t:-ncia deste !"6Cur&O, para os CaiOS quo a lAÍ . rl EH'é se!' ::t. ~~ropria garan ~is. dot; e ida.dlloe contra 
a.e ~ual Dá.o \o:u prev&u :d:~ ; o em aegundu lugar ! os actos d~ governo, <.tuDJldo est-& s~ eaquece d~s 
e.ecosa• :!C do def:ctiva., por amor dlj. anuma.•ia J leis .:} p roeura p.lr me1o dos se.a~- reguf:unontos 
4.uo sa dt. de julgar o ,;upre LDo tribun&l .o ju~ j. Gl:CAder os podaJ·es da mesma lei~ . · como UJ.Io\is de 
t1ça, atC mesmo que.lil t:t!e~ de direito, nu. oonce s- Ullla. vez t&m f-c i to o tr:ibunQl dtr casao.çilo em 
silo da. r.cvia~. ' I França. · 

DiveNO.S projectru e reforma& tôm. si .lo apre- A P"~"Opolt& do g overno attenta con tra esse 
senl.ados ao cor po Jogislil.tivo pal'a modilica-r e rincipio CArJeal, po·rque cba.ooa. o $Upr~mo trí-
ampli"'r os o.!!oaüs do Oo o.oesaão d '· revist" G pa ra Euu<J.l ,~ cun :l.'.êC0:." o§.o ~ó de prlncipios que na~e. 
da.r D.s.. opiniôce do supreuto tr,bana.l .!e ju.sLiçA 1 

t é ti\ de th:os ; :e a inda a cmnh. e-.ear rue'lmo de 
ou trá. autorübd·! que não t.e:n pela l ·i acto:~.l: aetcs pi·obat.or-ioa.. cowo são a s BSC!'i p tutàB Jm-

Depoit de a.lguma!' obsen:\çóes, doclar-.1 o blie&S~ os t,.o,sta.m mtoa, o; contratos, 'l a e têm. 
ondor que a pNpos" do governe> es~ bem cott- sido o~jecto (ie litigio entre or.: cida.dlios. 
cebída, milatuudo o nosso direito .a.c t11~ l·, na Qual é,p~ }a nossa le,gi '11.a.ção aclllal, a e&pbcra 
pnr&!C' êrn que n..to eoru;~ gõ"to li. in~llb~noi:;L de a.cção do 51lpremo Lribu~ f De aeoOJ•do com 
obriga.to..-ia<la int9 rpretaç.ão do supr~mo tribo- a conce~o cvn~Lit.llcional d~ nossa legiFJaçiO, 
nul de jUstiça (opoiados) ; mas mal ooncebida é ais;.l'Ds~o que o_ :!~l);t'~mo tr1bo.n<tl só a ncede 
no poli to o~u que proe~ua a lal',g!lr a. compG tencia re v-hht. otn dou~ e~tos : -nul~idade .auulif~sta o 
do r..::cu rso de re\'-tsta, até m·~mo p~va conheco1' injustiyl no t.oris. . Bm ~"P-H~ .:On<.ii~t~ a. IlUlH Jade 
de q ueaiDe:.l tle fa.c::to, e n a. pa.Tt.a em qoe pro- manif:·&ta e ~ injust iça not.oria 'l l!sw.s dll.li.S pro
cu.m alal"g'lU~ a oom(HJt.en :!a pt.ra. conh.ece,r de posiçõ:t.s re.sum ·m-ae, em analyse rigorosa., em 
r evistas qua.nd<) t,t,nbarn s ido ,·iohdos Oi prin- uma .só, do eonforlllida.da com ~ ind•Jle do su .. 
cipios do • Ul!é ttoa dn.s g~at~~. ou príncip ios p1·emo tri bunal. Si ' o supremo trjbunal foi 
funda.meob.63, sagando u pt"Opoo~ se axpricn~. cre&d.u pu& ve!at' ptLl. n.r;Udad o do dire ito, p- ·la 

Quanto ao orador, o ala.r~ame "J\o dOB CMOS d., obse;:o-v!lncia da. t hese da. lBi , est.à claro q ue 
cone tnilv d~ revi~t.a., consa.~radu oa prupvsta, quando a lei diz qua eu,~ conhe~t·:i ri ~ nulli
desoonheee a indole eap~cia!l ~!iw.<&. do li ll~remo Jade!!, ella. qt'te~ que .o s•.:rprGt.un t-rit>nn&l vele 
tribunal dol jllatiçll., Ct)nio rma e. w nsti tu1ção o n ito só pt!la unidaae do dtreitó e.djootivo. como 
cTCoa (ap oii.u:los e n4o apoi.aà'M)1 de,6gu:ra. do direi to subata nLivo . Na p:, rl\ae d~ Reot h.am , 
completameoce e&t-' J>oder, convertendo..() em por oat.ro, o P.u pre tuo 'tr ibon&l proc.ara. fo.~cr 
um YaN.Ia.d8 ~0 Lri bu.nal de 3--- entrand:l.. (."·;~r"ia .ces;,ar a.~ v\olaç:õoa da l11i q u ~ reg ula a for
apoiados a apoifldoa.) r:Ua~àv tlrJ :;rooes3o, e orno daqucll1!- que deve ser 

.-l oo.nlithu1çâo do supremo \ribunal de j ustiç.a u.ppli t".ada polo juiz 810 so a. -M nt.ença. 
rauelle a a.m:.-lit ude que se p7etende dar ao P or coneftquencia, n r ígor scíentifioo exigiria 
reêut.io d~ reYist&. . qua a reyi~~:t& t~SÔ fv!J.!:Ie conee<iid:~ por vioh~ão 

O iiUl'romo tribunal d~ ju.!ltiç~ é u rna insti- expressa do te-xto rla. lai. Entre;ta.nto, f' pra.:x.e 
$Uição · m~ie p')l: tica do q ue j udici.a. 1'i.a; foi in11-ti· geral tem inLrodul;ido n. di.! tiucção, que, eu1 
tuido C3llU) a cuç-ola do poder judicia,·io com o rundo,. n lo imp~tb em ru~is. du ({Ue o qu~ aca.bt:c. 
.fim capitl l-ie ma.nlel' a u.niformi::la l~ da. ju_ri_s... de d iz.sr o orad(.:r- & nulli:lad~ do proee&w Q a. 
pru -fmcia e o. fiel observancia. .i~ lHuc ll11.liidade d :1 $ en tença. . 

I)AS(]A qttA ~ Mn~ iüuição enl regou :to l"OJer A n oaaa. lei, j é. e ro lempos ~u tigu:s . 1'orq lle a. 
j ud_l ciario ~:I:e] u~ivarnente a a~pli~a?.ãO ele .1~~l r ~vista. não 6 no!id:~.de n o n_o~so d;reil.o~ conhe
o d1rcüo prl\~1\d.o, de todas a3 l0le. OlVl& e c.rum.. OlA n ph taieologJa das nuUtê.Ade:~:; mantfeat:a.s e 
ns.e~ e de orJem admi ni~r<:l-tiv~ . ea.t.8. e1D.ro que injustiças notori~. Est~3 CllSO$ dALoenui.navam 
dan. a. este !ioder f~:~ culd:Jdes extr.aordin EL~·h~ , s compet ancit\ do ret~Ur:io de r evist ~-lut nulli
pe~&.~~~ (l u.iiLU:i lhe cumpria vei~r. da.d.es i.ll iinifestas , q,_ua.nto i iofra.\:.ç!o. dne leis 

O sopro:no ;.ribu.r:wl de justiça fui creado emn que regolaJll a marona do proc~; a. inj1Jstiç.a 
eSM~ .,.Li3-C:l..c;; clle é o liscal d s. execação . dus l eis uotor h, qua.nto á. Yiolnção de t~ x:ro da. lei . que 
pelo po~ar judlch~o.rio o poijlli.~ dill~rt:n~es ·suto .. [ deve s~r a ppliC"aio p~·lo j llir. em s:eu ju lgado. 
rid<~.des e m que ello se .;ihit!o. e é áO me~mo l.tsta q •;al.ificaç%-o. por é m , só diYcrsitica n~ 1>na. 
tempo uru. OOiUple:ne.a to do oorpo le~i&l:..ttvo, I -parta m~>~.terial. - ~r O.S!Sim dizer, porq ue. urna 
porque ,,ela pela bou ex~o.uçSo d.:u lois votada.a, j vez ent-"ndida a td~ q ue·"" C3d:t. uma. se de,·e 
pelo parlamento, o ia:z. çou1 ~1ue eli:lol"> s,c tur nem l iga'!', o sen tido é semp1·r~ o m! smo, i-to é, are
eiif:ctiva.s . yjst.a cab:~ t Wl por viobção du ld~ Que r egrJlaiU 

E h. "' mias~ do supremo t:·ibuna.l de juatiça, ~ marcha. do proceuo ou por viola.~li.o do dire ito 
eis a .:~ua e~phera da aeção. A re\-iata, p •r- apgl icado ao ju.Jgadf). 
tan to, que é o eam:Ubo pelo qua l os nCgoeioa orador prefJre a. elas~Hic'J.çflo das nossas 
t6§.."1 loYadoJ 11.0 eooheeim~nt(l da~se t!·ibun ul,n§:o l ê itii antigas , A proposta d.:~ g o...-ernQ nl.o !i.d
póJ.~ e~Y<? IY~l~ uo co:lheciment? das qa es· IDitte a qualiiica.ção. alíâz jà :tà mlliida no n 01;;ro 
tOas que ao .. giUiru no proee:s.'!tO . Se:-ia. desc"- processo cr iminal! do nnllid.:l.de de pi océ82D e 
nhcr.er a. esphera superior eru. q11e o coUoeou a nullida.de da. ~~ntançu., procut·n manfer a. qu.ali
constttuiçio, seria Lun ·•r-lhe o cs~liC'i to com Í ticaç.ão d~ l'evis ta. ·~ol" l njastiçs. u~ sentonça. e
M paix'õ ~ ~ o intere.sa&Cfl dos plr·itm; e trl'edal-o I pOl' nu!lid ~:~.de ma.mfe~ta. . Mc.a . a · p ropo~ ta Dão 
de. sua missA'(), (JllA A nni ('.ament:.c ~stabelecer !f. 6 fol iz . 
onidado da lei e a unit'ormidAde da j arlapru- P rimo:ro q ue tudo, porque in nova. om nma 
dencia.. Orat a proposta do g"O YGtJlQ n 3. pa.rte parte a. tc c:bnologia. jurid ica. A proposta diz 
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que a. ;;ent'!n ç.a ú rcp:llada notoriamente i ujusL'l. ' r ess ) rroe a 1 :í p1•ocur.1 cercar o pr ' P:l.~O dos 
c manifc:;t~\tn:J:lle nulla no~ caso3 (J'10 dccla~a. I feitos do maior cuidado c dih g"·1nz·ia. 

A no":1. leg-is!:J.,,ão ~-té ngor.• n:ro ck1. 1\1a. !l.j Ma s o ptojccto ainda p~re ce :>o onda!" S•1bc·e -
sonte~ç?- nu Ih !'ara d" 1.' recurso de ~· c.1·ist:\, j t udo de[octi ~o _na amplia~1 , qu: fa;: do r t:curso 
n :)lll mJ u-;t:c no c:no d·J J:llg.tdo, clla dt~ t<l- •tne de t·- : n~l:l. S1 a noss~ le1 il:wa ao sapr ·mo tri
n. revis!.& ü nlt:t lo g-sr nos ca;;o~ de n !illi lade I bunal de j nsti r,a :J. faculdade de conce.!er r c
lll,\ IÜfcsca do pi·oce;so c injusti~a notor ia 'lo vista, teP. !o em vi~ta sobrotu .io m!mter::t. uni
julgo.do. ch !e <lo -.lir.J ito, a uniforroid~d~ da juri .~t.ru-

ÜL".:, •tuan :o ella so refcr-~ a 111.11li !nr1 :8 nn- ! clcnci:t, a ob.~e:·1·an:, j;t d'l. le i esct·ip t·.t , ó êlo.ro 
nifesta:> , com prchendc (,l'idcntemcntc a pro;;r i:t 1 que niio se pôde ampliar C$t:l f~culdarle a té a.o 
s~nt ·nç:• como neto tio pt•oce~so, por.tnc afinal n pon\J) de P..;t~bel ' o.--.~e u aidnde onde <:11:1. não 
S')llt.eu -,~ é o compl-•;ncnlo do proce~so. Um pro- e xisto c di!Iicilmcnto pod~:ri ·~ x i stir, como é nos 
cc so tanto ;;ó<le set· nullo por p;·e tcr!~ão de de- domínios da juri~p tl '~cnd::t. o ntn d~ direito s'.lb
fozn pot• falta tl ) dila·, fto p:J.t':t pro<·a. "- con test 11;i'io, sid iario . 
cou10 jlódo s ;r mt!lo por n :i.o o-;b:· a scnt·'a<;,l H a nossa antigo:~ l eg-islação, Lr.:ltantlo d :) 
as~ignad ;l, fundamcat:d:: , p ot· ser inc•1!'la, por d ·fi11i r a inj nstiç:a notor i;o, diú<~ •jtlc elb consiste 
.~er preferida con~•" o:t :\lém do pedi<lo. n:~. \"iola~ão tlas l:;is p:tL:'i:v; ex pressas, p:>rérn 

Or.t , esta n ullida-lc Ja s:) utcnc;a. i nclu!ot-so não na viohç~c de tos:tos •h l~is civis ou sab
ontt·~ O'> casos de n1.ti li lado por inft·acç:io da5 sid iar ias, '' :t.crcscen t:wa qt1e dat· a re•·ista par:t 
leis do procas~~- Por conscqu0 u<'~a, n '1o s~ 11ódo o cnso, ·oor cxempltl,das leis i no p•dacs ou uc di
far.at· ddineç:I >. rei to civil, :<e :·ia m •nt~r 11:1. juri;;pr ~1dllncia a 

A prorost(l. ,[i ;( qtvl a sentença so consider<~. mcsm:~. pcrpioxiJ~de (rue o r cc;orso de t·~sta é 
lll:lnifcst nncntc null:~., o portanto podendo d estinado a cYil~r. 
ser objcc~·> de 1·e ·.·ist.a, qtt,\utlo ro,· p:·oferi .la pJr Com clfei to, a dM ao J•ccur;<J, re1•ist:~. pot' 
mu .!ui7. incompc tcn,'!, suapc' t0, pcito.do 0!1 s.:- viol:tç:I • dos p rincipio> t'nnd~m~ntaes :le di
born:tdo. reí to, •1ue as leis i '~trils n.1l) consagn1m, é, 

:I'I:t,, por_;tu ut~- o O!':telor , si a s-~n ten\):a. tivo~ e:n voz . [c cs t:.bcl ·-ccr :1. 1tnidarlc do direi to 
s ido prvfcri u :~ por um j n iz compet ·n tc , não nacion~l a uniformidade lia. jurisprudoneia, 
pcitat!o. min sns p:')ito, não Stti>Ol'nado, e o procos- ['elo caotr:wio co:n;oEc:t-::t. Haverá sempre a 
Sél ti\'Cl' s:r\o diri.~iclo por un.\ ju~ z nes,as condi- 'Inestiio de s :ber quaes siio O> princíp ios funda
ções será caso do rcvi sl" ~ m 'llta~s da dire ito; h:~.l·crt\ C[ lte rccor l'·lr ao di-

P0lo dírc' itc actual, situ, pcb po·opo>b, rei lo romano, cr:-t r. é a fonte qtn>i exclusiv.1 de 
n::io . uo~s~ legislação, i.<<o seria cst~bolocer a ana r -

X? direito actt:allJa n gu neralicla.·!e. mas o d 1i:l. por'luc ha uiffe reote.> escolas a ditfe r<>ntes 
pt·ojecto c1u discus-ão deroga o Jir,•ito actttal. opiniõo>; c o Cill<l é priudpio fom .lall'le!l tal p:1. ~:1. 
Xiio se póde ol~ ·tacnra sent~ nç' do p:·oce<~o. ulll:t escola, não o é pa ra out~a. E no me io 
po:·que u sentença é o comphmen to do pro- Jo.ta de5ordr; m, qtlll atilllad.e ha em fh·mar a 
c -~sso . Todo e qualquer defeito ':ue tuna scn-~unirbde do direito o ddir1ir qua·' s <no o3 pri n-
te nça tcn 11<1. e c1ue a iuv.1li.lo, é defeito <lo pre>- ci;oios f:m. amont~cs? _ 
cesso . O proj:~-:to. porém, vai :~lcm; não são sô os 

QuanJo, porhnto. o le :.:-islo\dor di;~ que a ro- denominado~ princípios funõamentn.es, sobro os 
yi5ta cn.!oe po~ i111'1·,1eção ,llS leis 'r ltC reg-ulam quaes exis te [n.nta perplc :ddad·) no julg-amento ; 
o processo, o ' l<:g-i~ladot• p;·evin todos o.~ l'icio;; c aind>~ r1uanto aos principias do dit·.~i to <hs 
que possam in\"'olid::tr a senteo.ça. A distinc(':Lo g-t~ntos . :\. exp: ·~ss ii'.l a11i :\Í 11cla é mais ,·ag-a . 
quo o proj ecto faz conduz a es te abs•~t•do. i:;to O or:dot· n1io toma a cxpros -iio no s; ntido l egal 
é, não ha ,·crá ro·; ist.:t p:ora o c:~. ;;o de um [l~O- . c1tHl dovc te1·. 
ce~so qu~ t 1tha sido in;; t,\ur•ado c ]:roseg-Lti- O direito <h > g.~nte;; , pQlo sentido ie(l':ll das 
do :tté á son t ' Jl ça por um juiz suspeito, pei- leis mod ·ruas, ó o r:tmo do n ii"cito pubhco que 
ta lo ou s"bornado . ·· tratn d:J.o t·elaçües intern:lcionae~ . 

E' ist 1 q11c o orn.d:Jt' .-ê no projecto , e do E". cd :ente qnc o p1:ojec ~o f~i conc~bi~o _no 
<'[llC o nab~e m tnistro da j ustiçn. não pólc ~c :1 t~do_ma.:s romano, J_s UJ. •·_. s:to 0' pnnCLJUOS 
fug-i1·. dcs.ic o)UC ad!uitt:~ 11 dlstiucçli.o entre d~ dr~clto 7''.ral, os pnnc1p10S a~opt.a.dos M lo-
1\ nuilidado dCI processo e nulli·lade de sente nç~. g-:•lação ctvtl d•1 tod_ts . as . naço~s. ~ortnn.to, 

. . ve :~ c·.tmara que o arbltrto amda e 1Ua1or; o o 
R_esp?ndeudo a utu aparlc do Sr. m~:ns~ro \'a :;o e a incertez:~. em m:~.teri:\ qu e d eve te .r 

<la J nstJç:1., o o~a:ler _ d!z quo as_ O:·dennç.o~s to in. n precisão. · 
trahuu _da: cl_ass•ficaça? p:>r nulhd:.tdo;_Hl;alu- l\l;•s 0 nroject<> :tinda não ,Jc:\ nisto. SGgundo 
fc~ta ~ IUJUS.tlça noto:m. o o !~obre _mmtstro :1.s leis q_t;e ainda h··je ,_ig~rl\.on ua uos~:~. .i.ut·i.s
n,oo po b 111\0Car O texto da~ O,~Oil:l.ÇOCS,_ po:- pt•udonc ta, o me ,m:) d1re ttO natur•a! C d!reltO 
qn<l ella;:; t t·~~01D ?u t_:a cl:lsstficn;~:to, que nuo cbo snl>;;idiM·io do diroi to p:ltl'io, porq u<; ::~.·bi mnn
log-at· a esta eonftl:>::o . da que se recorr:l 1\.0 di:·cito nt~ tural par::t. a so-

Nem pareç:J. i~to inJ iffe rontc: pelo contrario, l11ção b todM a')uellas questões para <r~>e a 
é mai,; in teress.\nto arm:~.r ils p~ rtes de t'CJCltrso legi sh~.ão pau· i~ n:'io ottc~·oç::t. s ubsidio nem as 
quanto ~o preparo do p1·ocos;;o, do que pt•opri,\- lei~ ro:nan:ts teuhr.m :malo~·ia. 
mente ,1uanto ~~ senten~a. Dêm ao Ol'll !or o cU- Será possível concodet· re1·ista por i nfl·ac~ão 
r dto tle p1·eparat' um procc•so e fir1nem com o do d i~cito n:lttn•tt l ? O p t·oj ec to con !~z a ~é l:i; 
direito rb sentencial-o; porqne, seg undo o rc- . ma ; est:t.h ··lec:lr ·se sem ~lho.nte dou tr tna e, _em 
gimcn do c1ue o j :.tiz é obrig;-tdo a. s ;nten~iu, : vez de obL<!r o resul~"\do que _se _tem em ~1st~ 
se~undo o albgado e prova•lo, é de todo o 1ntc- · como parece, a untdade d:~. JUrlspruden.cta, e 

V . IV,- 9 
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exa.ct&mente prepara.!"· a. ana.rehia na j.uispru~ fi~urn.ndo o tribunal e dando--lhe o cArac:ter de 
de ncia. U!lHl 3-~- iastanc,ia.. 

hi-ta o projee\o, cout.inúa o or.&dor, a.o pa&iO Nota qn~ o pl'Ojecto rA-r~lla um'\ ountra.-. 
y,u.e M.!Jitn ~!!tende a ooncoss.io d& revist-~ pelo dicção paift.aV61 oiOb t.~stG :xmt' d6 vitt.a., porque, 
lado J.o di.reh.o, elltJ a ~stuude t&mbem, e do ti.O.Pil~SO qu~ &la rga. a csphera. di:L revista., de~ 
mãdo o ruuie inconveaiente! 'lll :nto a ~l.clos ja- nega. 3/.ttoridade .ás decisões do su.,remo tTi
ridicoo. E' a~sitn qua o pr<>jc<~lo di o .1ireno ·a.cJ bun.:..l. 
supriu:no t ribunal d:~ j u'!ltiça tle n:H·.onbecer da. bi o suprealo t!'ibao..Al. que ate hojo tem 
r•wista q na.ndo a sentonça t.em int'riurido 11m:t ,~irtu?o eru cun ·l esphol';l. I'estricta, nas p ur-as 
c!au s~.o~la do cootC'ato ou. verba te!!lto.m ntarit\, re-tiõea Jo dt:e:ito, n5o um tl !o o. fae•Jid.ade de 
(U (i n.rl. a o dQ PI'D~C o. ) t1Jrt'\it.(' o~rig.1.tOiÁ~:t. a. interprCt llçâo doutrlnat 

E' um ·1Ue uts.do contra. a instituição do S'Jw .tfi O dA a. lei, como ê po-.úv-:1, :-.mplia,. es11.1 

premo t.•·ihuna.l de ju.OJtiça. e.;t~her.t D.té o pont(> de conh~~.:ar o tribl.loa. l 
Para ,1ne f.'l't.e tribunal p t•caJJch;,. a a.ltA 1.ui • qu.eslbes _de facto~ ~m estabel JCCr" l'Ggt"l:La s'lbl' 6 

são Cl)nt.itociona l qae lhe deu a 1-d, de rna.nt 1r a a tlr.or de.• e q11o dJve.rn tor· a s ll'!.lal3 d P..-
em .aua. pur eza a.a tbese.s da. lei. ~ unida:i.e da cisiie~ ~ · 
jurisp,.udene h• n aeiouJ, é neecsga.r io quo nãu Y-~:n. apana.!l a.nalysa.r, di:& o ora.dor, as opi
de-ça a.o t •rr3no d!l~ p11.i'J::õe3, a.o campo doa in- ul&s a r1u& aJludiu d" ilbetres juriscons:1ltos 
tec~ases pl:'iva.dos ,1uo se dl'fllldiam no proec9~ '{UI,; f-G.Il1 vl:(lCLH·:t lo tornar- obtig&tOJ·.io. ·a intcl
j lldic;aJ•iu . Si so de r ao suprem') t ribuna l Cll!Jl- li~euci& qu.e o Aapremo t ribu.na l de ju -tiÇ-)- de.r 

. pot~n-z.ia. pa c:-1\ c.;nhscer dv sen tido dos cou~:-ato3 as leia. 
d~H . te tament-os, da. forç.n de ueto!tjll..ijl!btriaa d 0 fuu_lame nto d&st\ opini-.o ó q\le C(lrivém. 
cert,a. ordem~ fica. ellG d P..!õ\.~8.dc, da rn;s~;!o a:n·en., f -.. ~e ;· u:;,•sa.:- a !'.no :1aha -la lei . em virt 1de da 
~e qu•2 !l. const.itu.içilo o ínvcsêu. constiruiaifo qQd.l Q su.promo tribunal ti~ j ust iça eoncode ~ 
o suprem o tri b!J l1.11i do justíQa um tribn.nal d•) t'tH'iaU. piJC' ill{J·a.~ç lo de 1-~i e:tpi:"e93., remAU~ 
3:. iMtn.ncia, qu...,.nd-> a eon~iitaiçlo o colloeoo o feit-o a reh .çl.o ~e\iso:"a e e.~ta, ao eontt"a.no, 
supOrin.r a to'!a.s e,.g io.s~a.,ncía.i, como VllrdadBií·o Mulirma a ~ •JUeuç.A- reco;-,•ida, jnl;?It.n\io qu.o 
eompl r;~mont.a.r elo -;IOI.It::r j llji ~ia.-io, p;"ra ve iar o() se dá 7 infra.;:çio nof:~a- Ea~er~a~ _noat.e 

.pela. pur eza da.s the!:!os d&let no Hentido Abllt:-a.clO· facto uma mve:·.uo n:J. nt&rnr ohl u. JudiCl.ll r ia.. 
e nã.o concr eto.· A \)Fôpo&l.::t do gurerno d;a1oca Com etieito a inver;..itJ s~ dá : o fa:~.to ~elll .sillo 
o tri:>unal dea:Hl poslção. ~~.uu~n~ .. ~A !f, inlt':~,·~; od•<l",·n'coouc!lilhc.oot_e.on.ct9,uda~ ?<>-.,. 

O Ol'&dOl" Dão dos.-.:onheee q•1e $6 pod~l"á. iizer1 .-.. ... '- "'"'""' • Y~ .... "' 1 
Am vista da. lei ·~uA ternos. toda. do c'lrl\.cter s.1p· oa c:o ttb.i.~:J na .s:ua ex.scuçlo ~ 
platlvo pito-r~ e~1..es euotra.to.s. para os netos de ~óde se da.r loO isuprcm.o trion11:\l .n. faculd,~~.d ·:t 
ulLima Youta.de, is to 6, d~tS l~ is. CIU Yir tu.df.) rl~.S tpl9 i!:•l prote; ~dt! d_e LOr;.t9.l' oUrigntoriO a &lla iD.
tJ Ua&s B:l.o regul 'd~ Cij.._<\$ ~!e o:n c aja$ diH· l.Gr!)reu~' don.tr1n~l, quand" o caso dt~J r!l.vi!ita 
po~içõe~ influ~ o silencio da~ p:t-r~es~ o çlmtrato. .'5~& de lâj:Jst'iç;l notoria..~ ou d& pronunciar a 
oteatunont•>--VãleLO ~Om(J lei , ~ sn.l- inf éeçio ~tu llidv.ie o ft~.Y..er.de&:.:!4r o feito IJ.O tl·íbuaa.J. de 
d evo merecer n. m_e;;ma. s.ttenylo que a. rlo tex t.:J onde veio 1 Eis u que:at.ões t'(1.l"3 o ora.dor Ta i 
da lei oxpresla.; roas ax ·.ctameote a <li-.tiucç1o e.t~intamenta 8XIi.l!lin lt. Q.u n 10 ;~ I'Ji, ente nde 
q ue o ou.dor !J.Ca.ba dA fa.Mr ent.'•! lAi::l Je Cal"~· l }:'ú a. te i at.Ml~" l !W\Li.6f.v. b~ ;.:.riganciaa àA admi
eLer in1parath ·o e suppl.,.ti\'o, oomn -<lo as qu.<> n\itração dajus~iç~. 
se rofer;Jw. a. As;se !l' actoi, ~eiponJe ~ essa oiJ~ Si o sup~"tuo trib~to ll de j:Jsl;ça. nn.s con-
jcc~:õ.o . í'A'I"~·~~ do r4vi. -tu. Qb.s:~r-ns "e tf.elroentc a sus 

:;i o J~.:;gialador enlende qnc a ~-iolaç-lio lei or~nica. ~>i não eone~csse revistA senlo por 
do Ji :-~ito su.bsidial"'iO, do diieit.o na:uro'\.1, dos \-iola.1,:io e:ç;pr;~~t:a ~1~ direito a.pplicav-·l e por 
principio:J fu ndaraenta.es, e ·nfim, niiu avl.o- nuUidad~ u1a.o\fest.i do processo, o oradoõ" a.cre
r izaro o reeut$J de rov ist~. oornaJa.r e::J so -oco.~ dita que o f&ct._o lJotad·J não se ~~r!<l da io ou a.o 
pa.r& <:-i()l tl.Ç?i;:) do dir~it.o ~tu~ JUI p3-rtcç rogttlam. mt! !.l Oii l"epr!XJUzHJO COUl t!\.Dta Ífe1fU6DCi3-, 

~-·· _rym1.d~io0 .,~e1_ 1 ~. o.t.rato e tettame-nlO pa.ra os acto'! Si o S:!l(H'emo t_~ibunal, na. coacciis:1o de re-
.,~ ... , n vi.sta, invoe."l_.ao[e a !-=i in(r ngi<h o BO a.bsti.veJle 

O legi<oJ!a.dor t em mAn~ido ~ revis la I)d.N -11 ,1 1 cunhecer dtJ me,·i t.;) da caõ.J..sn, das PI'O\-"a'i, de 
vi JÜll,~ão do texto d.:1. lei ?3-tria ex.p1•esS&-.. J !'t discuti:" o-s a"t.-..; do proo"'3.w.l. sua J~cia!lo, in
d ia& e ropct8 q_oe o ~:r-:.Jpremo cr iba n.-1 d · jc.s- vocan.J~) o te :no .h lt}i r~xp::-es!'la , di:.\.Dt.-3 de sua 
tiça. é compleme ntar do podor bg-isb.tivo. n1l T:ol.çãu, de'l-·ia i.ru p;:Jr ao tribunal reeorrido 
ordem ;udieiaria, ~ra r.oante1· 'l puro~a. n!l. e- :t:B· q11'' $9,n dttvi.IA n~o te:-ia li b~ rd~J(l de (tivs-rgit· 
cu~ito d.!i. lei, mu. d,, I e\ o :s:p riJ:;,s 'i, à ~to !a ~o e da dociei-.> tio Slli?r"'mo triàunl)l. 
constitll9 o direita t'!Eiu ipt:o, .a 1einn:Li t n1io do .Ma.s, por vi~ d., regr a. a coucG!Hi..o d · rt -
d ir-ui to subsidia.rio . \'ista e utre nóJ :.bGM'a int.oi.""s.mento ut. mi'!S~âo 

Si a legi"lttç!o romana ap~lica.vel ont!'& nós do supr:::mo ~r-i.~un!:!.l e da bi qoo 't •g1tla. o t!'XCr
nDo t>O le, :õléndo vi·)J,,.·ia.: n.• • .tl.or.i u .r o 1'8Cürl'{() d"' cicio d&&so r ecurto. De 1 . .-rdiuario o ~upromo 
r ... w!.sta, eomo a utoriu.l-3.- por infracção de um ttibuna.l 'xiscute Os actfll! , aprecia :u provaa, e 
contra. lo ou de tuu testamAnt.o ~ elD. u l ca.so " tr~!J,nn.al r .Jvisor n 11o t •tlJ outra. 

. 0 SR. P.arsoo PAn~ISJ .-·nu:~it~;-o da ju~- :~~:~~ senil-o canb.aeer do murit.o dessa raosma. 

hça) :- Esb.mos a.mp.tand.>a<J: .ancçõo:'$ J.o tr-1- A nosa 11 !egisl.1.ç.to apontA. '.lm. (iXo:nplo. qu" é 
banal. . !rislol.u t~ o veU\ e:n a"lOIV do QU'l o o~,br Ac·~b a. 

O SR. As-nn.-lD'I!: F'w·OEIB.A ~n:ler.1 que o I do Jücr. A úrden 1çâo, L. 3o tlt. 75, querendo 
governo não póda amplio.r essas iun~ões de5- I Qita.beleeer a di3tiDeçio qu.e ha oo.tre i njus-
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\iça. notoria e i \>justi;;a do ri i r 1i to d 1. parte, · dada e de ma.n dHl-a corrig~r. e e •u (IULro dar a 
r:'SLa.b ~ l ec~ '-jU e~ .se u.n:t- j.<~~ :t, diss-e&ie q ue o DH~ 

1 
re'·!~ta. p.:~. ra que u m ~tiDu~ ~!. revisor dedda. 

nol· de 14 n o. oo~ podta bz r t<:i!!hl.~onto~ ~"SSO E n:t s ·guodu log a1', osta d1~tmcçiiO ' n o apro
j-Jiz vi_uL-'l ria o texto àa.lni, o diret l.o dta. l oi e, veira.. )!OI"\lU~ ha pouCos d~ direito o~-.. ffO.O 

r.ow mctte:io urn:\ mjllStiça llotoria ; si ~ porém. l é di íOc:l s.1be:- s i- s. ·t>ev 1la cab e por n uUi:la.de 
u rn j uiz., j ulgs.ndo d o outro fei to, di..;!esse que ma nifest '.l o n pu;· injostiç3. notQris. . 
tUll t.e~t.:1.roen to, fei to aliás po1· n•onor dG '1 4 ao- D1u· ao s1.1premo t~· ibtlfit~I a facu.ld·)dO d L;t pro
nos,. •'J""' ,-a! io~ J, e qt:·~ es&é test;n'l"' ('uU. ü nh3. nuneiar .:t no llida.de c üu 1r descer o ::t.C ro ó 
t ido f&ito por um maiol' de 14 snnO <~, havDri:.\ dar-~be~ muitna vazei, .u. fa.eu lda.d '! d e ju lgar do 
abi s srn duvida um11. inju fltiç n con t:-a o di rfJito fu ~do da cau:u., po.,q u c; h!~. ro.U:i tos caa l)l! em qu3 
d!' paJOte. n~lo haveriA, ~n tr~t . .a.n to, injustiça U:.>· a. fór11)a impll rl:L ú íando . 
to ria, \·i,..la~il.l do dire; to exp.·es$~ na lei . D.;..;lara.. :orem~ q_ao GRte s:ystettuJ. tew o grave 

Or a. ~i o s•tpr 'mo tribonal de j u~ti~a no ·li:~ i n,.::: . .,n \e :tiente de cqil·•O;)r o ~:upr mo tribun l~Ll 
WG da r ewia\1'1. s~ Jimi tt~,·se n. lArubrar au~ ~rib ll .. · .: :c j ulS~iC<l em te ·eeir.\ instancia. , a o menos p u a. 
n&eti da relttçiio a lo i vial<l.da., si tor na."t!le pa Le.l- profor il." nllUid:.l.des dvs fei tos , ju ri:sdicçllo limi-· 
to pelas a u 1s u.z~'!l1 na conccsaão da re,•i~JLa"~- L."tda. que a cnosti t'J.iç:Io n ílo lho deu, :!UI.S:m. 
qual era a. 1oi nrp lir."-l'Al nl\quello ca so. :nae. com.o uM consta ao Ol·ador quo 1t=J.~i~:~ ltt.ção al· 
saw. descer á c!'iti ·e dr.ts f ,.i.to<"J ~ ac.J ex~>mo d·.) ~u :tl:l a toeaha dat:fO i.\ tL·ib~oa ·s J Buped o!'CB 
p;oc;e~sr>. á 3.~1TMiQ.Ç0:0 d·tts p:-oy~~ 11roduzidM, C·OtllO &?lt;o, 
q!.l • t.~:bnnal ouuria FC :eilar·s ) contra e\la. Pod.!râ dize•'- 30 que as formalidade& !."elat i ,•a.• 
decisão sup~ ·io: e viohl.r a lei .Jepoia du supr 'mo ao proces~ t~m oor firo apena-s escoimal--o de 
trlburial ,J híl-YÕ:!l" I tol)'Km Lad.o ? ltal"lio6 YO:Z.OO UU.l Jii:l\a A irr eg ti Jar.idar:iea, r~n se r afin •l d ·cidiJo ; 
íuoto dest9B !: · pod"ri& d?wr . . m:u estas q_uesltie.s de form~li .ta.d _s 6&.1 tão C..'l -

Po.-~uto. a frec;u"" o cH que ae no la, a. Feprl)- p itae9 como o prop rio dirctto que d eve rogcr a 
ducçlo da .:u~o tnalia a q•J& o orador aca.ba de e~pee1e · 
ttllur.li·:~ é mais devido au J?Odo por quo o s-~ pre- Assim , si o ~ ~premo tribun~l d rJ jn~ tiça pódl3 
1:1.0 tn Uunal rem C.OTUjJr~ilend d o a su :L ltl1sstio, t.et ooro pe tr;n c:a. pa.ra prouuucu&.J" ll1tlhdMes por 
do que ~ d ; feitcwl: da hi, que -3 ba.st.•nt"' infr e:qão da :or muba no proeeS~Jo, por :::ué nA-o 
chra . ha. de tel- a ~ra decidir (.1 <J'l8Stão o:n téree:ra 

Si o supr~mo t : i l>un . .l ;;e e l'it.a:"~J ' a coucedet• inBtu.neia ? 
.u IIUa<o; re\.·ista -; no ' \o rmoJs rigoro1.os dl\ lei. o~ X11o .ha. r a:r.KG ra ra s:-m~lhant11 d istincçã.o. e,· 
!18LlS a ·:!ô:d4os se hnp:>riam. IU1o .iJI\•l~eoce pela quau to a tornar-s1 obr igat.nria a in telligenci.a. 
Í:lrça d 'l. tt.utorid\I.Cl~ de -prime: m lt t:lUDt"\1, dtt -~ue o .JupnHuo Lr~ tmnal de j n.stiç.;& der a cs jal
ououla •lo pode!" j'~dieia.:r o, mp~ tamMm pchu :;s.dos, únda me no:ó.l aceitM~ ·1 i,) , 
razões e:n que e~s: & ll.Córdã.o& fl>ssem fundrui.1s O suprem~ Vib11oal JG j u.sttça. d t:ove raa.at~r a 
e qunn o fM o cna des\a.li causas n.fo e& im(Ju- u nida.da da lei, indiea.·)4o-a nos tri bo uses. fuo 
zesse , iru por-~ 1-hia pcl3o nn rra . da rnan t.a.ndo u rou modo deapr P.eia r, mostrsu~o 

Defde: poreru, que o supi'On~o t~·ibuna l atff1-e~- q uo.n to os j ulg ttdos d~ esp·~ci(~, Cln que a rev is ~' 
Fo1 de snl\~ :'un ·çõee c ;>ro ·llrA u.;ttrp·,r aa lua ·~ tO.· irner -o..tn, apa.l·t:J.:.."\· &e do t~xtv dt. lei ; nfo 
çlícs d @. ralações, ê els.ro que a. rea.cç:.io u:Io se JKXle9 porém_ ianpol·-lhes nm:l. iatelli~encia. fi:s:a, 
?~"1din faze :· demorar e é atl~ certo pon to j u:;ti- d~terminw:b.. . 
.íioa ta.. Rc.l~tiYame!ltc li a".ç!lo rEt·~oiao:ria, entende () 

Mas. rretende....se ~l" .um oorl'~'cti'~ a est ... orador q ue nio c:•nvém !eg uir o direito, j1. estn.· 
mal, CtStab!1 l~cenr!o que a .in t.clligenc~ que o lnl..,cido p0lo regi.lb.•ne.o.Lo com lte:-cial, ;:ue de
t:slljl!'elllo t ri b 1J1l:d d•1 j ..~ süçv. dor ao texto da I oi ne~ to1h e 9_UH.l1]tl9:" ~ ·~çào rescisG~"Ü\ s~mpre 
v :olwb Mj'- ob:-igJ.tori \ p ·l!."& o t~ibtlU~lr•· .. ·i.,.ot. q ue o feito h v ar s i.do ;julgado e m gt•á u de r e .. 
!I&Rim Mono qu 13 ao f;.Upremo u ihuM.l incumbo ..,. st1.. 
a. fllc u1da1~ .;c prona~cia r c n oll i Jade e f:J:zor Convém ma n te;.o a _Mçlo r eseisor i tt que t'l di
dei~dr o feito ufim dtl ae r r:-11~ I'ep a.~nda corwC\- r ei to actual consagra para. c.li.IOi det ermina.Jo11L 
nieotera~ntO . O orador u :lo pOde a.J.mitti l-~ t..om a a.mplüud~ 

Prim'9iro quo Ludo t' dis tincção n5o pare~ 
~I) ora to r fundilda , O In (~e u tl:t Con~&i Lui t~â.'J, em 
llrcsen<;.a. fia. i udole q ue ~Ui~. de11 a.o fiil , reroo 
tr1buoal <h jt1s Liç~. A dillLineyâo qu.G s~ fu.z: 
es.tre uilll i dn.dc lllll:life~ <e inju&li.~a. mll•>ria. 
ê ID.~i" ,;. 11m~ qu9~l:lo de method.o c!.st lei, !lara. 
ID. 'l t'ca.:· os efi' ·ito!!' da revish e m. mu. ou e Hl outn~ 
ea.ro, do que nma di~tincçào q_tle resolt"! dl\ ua· 
tnre?~ das co~;J.M.~ao. 

quo d& !I. iJrOpO!It ta., O qu& t0 r11at'ia. int1rmin3.vaili 
as causas . 

Po1•bLr.. to r c-str iugiria o li rni te d1-. !\1~a:o r e
:s ~lsoJ"ia. u.nica.t.ne!l te do ct.~.so em qu & no·~ú" d.•,cu 
mantos :&e de q::obris..'\em~ !epoiil do p r oferi io o a c
cordão. Qnan to 30S feitos pr,_• ter idos.mant.eria em 
sua p lcn i ta.Jo !!. dm1trina j::i. ndophda p~lo pro .. 
c~·ss.:., r.:omm.Arc i:d, isto é, q !lO nã~ cabe .fl.<Zç.ão 
rascisoria noa 3côrdi,l)~ pror'eri:Jos . 

L ê os §S 3~ e 4, o observa q u1 o114J" tra t11· 
zern m u.1 o • tU~ j :'r s{} ~h11. n essa. h~Isla\):ro, coru 
mai"' cl.ar za a s·~m dn.r bgar is. dllYi d3.~ que 
o:ü~ rec:c a redu~o de~ LI.ls p tLZ:tlp iJhOS. 

A con 4itu iç.ã.o êst ~:.}O I ~eondo o :;;upre;,;a.') t:-t .. 
bull!\l, pa.ra. ClJil.n \er a aai .!a l& do rlireit. t, c.ou: 
cede1.1 R. re~ i~ta. ~xtu:LsmenL~ cnntra a. v~oial,'ão 
dn.-:.1 •is , ~éjn. de, p:-o~e~o, ooj11 de dirGito ::~.ppli· 
<!.B.\"(;1 U esp 10i !'! , NJo ha , p•>t· tanto 1 ra.~fl() pata. Qtl :.\n t o ii.O § :)0 • neta. lJ'lê a. ::; ua dispr.>s ição 
se t'd.Zer 11. di~~i.·1c.Ql...l quo se levanta enLl'~ vio~ ;>~ã reUozid:q, pe lo re,tul11.ma ut.o. Qucre!."U. dize~ 
la.çiio por oullid~d' e \'iol.:l.Qfo por i:Jjasti~;a o paragraphô quê a. com~~encia do tril.mna.l 
no~ol"ia.. afim de em u m cuo o _:tmprem(} tri- ( rev1Sor -~e ext,.uda. aobre. o _mesmo campo da. 
btm a.l ter eompet~ rioitt'<!:e pron llnoi&r a. nulli - ooriipo~encia d:o tribunal reeord do 1 
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G8 sessJo em 9 ele Agoslo de '1883 

Por <:ertc> que não. FMços::unentc a mi s:;Ko 
do trilHmaJ,·eviso~ nfiú pó i,, t~~ o m.~smo c:unpo 
à c :.1cç:iD 11nl"': teu-: o t. t~iu ~ l:Ial r~co~rri · ío. 1·:, cl:\!·o 
que u tri vun,d rc·.-i;or a :i') ['Õ:lc o:·.l ·!fi:i r ,El i
frl~ nc\;\S! nem ulci·>fi ~le pr.:)\',_: u .• m j nn t::tdil do 
tiOCUlll •)!ÜOS 110'1'0.>, nem ll0\'1lS alleg:li'ÜCs , 11•1111 

:l.lln\\ ll:u o i·cito <l~ c0r to ponto om J íanl•J , par.\ 
jni g:\~-o t.k~pois. 

Púdc p,.or ~r i r a n ull ídaJ·:; COillJl ' •t~ ~ou tro 
j a\1. f'CYivô~ o fl! :t•), cou~i au:• l-o . 

Q •~n.lo, port·wto, o a~Li:;J <[l; C ~o di-cate o o 
:trt·lgo dv t\:f;u lnmen tu d-: 18 de Fc,·cwei1·o \lc 
1.:,:3::; di •})JOiH q \E! o tl'i iJnn~ü r e ~ti $ü:· i i ;.~~~ z·~ \10 .: 
tido õa 1uc.~m:t evlll;1c k nc b ljU~ tinha o tr·ibuu~l 
rccv:-rido, (IIJerJJ:l , ! iz ·~ r IJIH! /~ sohf:t !lJl O pír:t. 
julg-ilt" 1uatcriã de facto 'lue não comp :t e ao 
sm·~~:olO tt·llJun::tL 

k -io pnre<;~ 'ill") este ponto ú Jue ramcull) do·t
tJ·iu~wio: t~n.1. hnoo;otnuc ia p~·a t i t..'.:l . c a Ji :scu,:::,l·> 
vcriíi::ttla IN ::.ri. 2• o dc!l t~n>t:·:~·. l'u:le- .o;ll dar 
a um lrilJ<.illll r c- t· isor cs:a t:'l·;uldrulc de conh'l
ccr d:l r~,-i:5 l:t. c~ n.co.!id;l ean r>lou·J tribanal, 
o 111 proco:d:;r a ~X•1:nc r[,}5 f·) i to;; P·)t' ~o i•>S os 
m•):!!l!i·os qtt·) tcah;un elo julg:t~ . po:·que ah i não 
so tt':\\:\ do U:!l :t j,t,·isdi·~ç:1<> tilo :tmpb, de umn 
colllpolcnci:t t~o .rC•Jll')nte, Yisto rp.te as ;-evis tns 
si o Jl)ai;; raras uu CJll~ ns caas:ts d0 a.ppollaç:lo, 
o FO!' u•1L:v bdo O lrib:Jnal n;iO t'lll1 do Cl
llhCCW s :não du l'On to .. J.:l ir:ü~atl:l pQ!a rovist:t. 
J\ â.') ó, por.~JU, n. J ll~~:n.a c:t u .:a co:~1 reLi•i!lO 
~os t~·ibUiJ acs de :\:q_) ;~Li.aç .io . .- \.!ti~ (:. (Jn.tV!·rnc 
;t. CO!lll:lÍ>S:íc> propoz , n ão é po.;siv·,l cl.w :t 

j•tize; 'f'le não lcrnlll o fú to o couJ.o.:.i .. ,llnto d:t 
C:ltJS,I; é pre ·iso o ,jul,:;a.me:t:o por tur.-olas , i~to 
é , por j u:z:); ' l'lC tenhmn tid'> occfld ::t ~ ·.1 <.1 <:O!U
rmht\l' o~ a utoJ~ c h; o~ f,~ í t () .>. 

A l"~úlo d ' .l<!cidir Uih ~ :1 Ul llSJn;t, c >1110 j::t
~·ecP.u :to illa$t:· · rcLttor ; :1 di ,pc»i.çüo, tJOt·
tanto, não póde ser a mesma. 

lU 1~, nem :10 menrJs pdo b rio th liilg n :J.tj'IIl, 
por'lue o a ntigo estyln t~m dec:liÜdú mu ito . 
E o '}i!C S) lucr:< com isto! .Sómont·) m:tt:.1r o 
tcmp ~ o dei:ur •.)lte o gov~i"ll <l viva. 

O S t.·. ::C. 'LsHli (lo d e 011•-oh·n., 
:mtcs de r,:) <pond '3i' á~ :o.rg:tições do !l()brc do
pub lo qn·~ o ;m!~edeu. t•dct:cnt ·s :1•1 JH"Ojcc to 
e:11 iisc uss:1o, e :1tC11ue co : ~.v ~m n:1o don:n· <lllO 
Yin.;nc n (t il'! o nolJ~e <lcpntado disse c:JJ r . ~la
ç:i() ao pt·,•cer!ímcnto do goycrno e da m:ti~d:~ . 
O g.,,·<JJ'nO :o.pr-·s:1nto·.t :\ t•cformo.. c a ma. t~ t'J ;~"L 
in~ L~ pela sr.w. diseussã·J, po~quc go\•or·no. e 
maiorb e~lito convaacitl•Js de c1ue o paiz exige 
:J. r0;·i::iio uá org.mhnção jêl..liciu ia. 

?'iii<l é pai":\ <l fbl de S'3 COllSltlll Íl" O te. 11p0 em 
dis~uss.jc :~ bvzanbn s, nem rie faze~ d:"ltinc
ç\ie•l ,(c chi<:::1.na q11 ~ r) proj c~ \o vem M ,t,~ late . 
,~ ;Jro\·a de q ue o :~~Sltrnpto é altnmontc il•l po ~·
t!lnte csl.i cxactarll·:nl•) no discllrso J o ~ ~o:;~c· d~
putado a q:rcm t•;J;·,oude . (.lp·•iHrlo-~ . ) S. E~ . , 
com a s u:.~ nlta cap:>cid •<I e p:·ofis;;i,)•1o.l, d iscutiu 
o as;ampto por todo.~ as f,•c·)'> c formulou objec
çi!es scil'ias, demou.;tran to. J10;-l:tn to , '~ p:n·te 

o :.o eu espirito <lc opposicion l;;•:l a •odo o t;·,,use, 
<Ht e ~ 'luestão ó i tltcre.~sú.nlc , f' ·1Ull não se tr,•tll 
,;penr.s de !lU[;':>-s do ;-ai;:~ lic ) de ad~vgo.dos 
.:1 · s ~·,c•tpados . 

'l\•:•tUlli11 o f~<:to <h se trato.r Jcst:t r eCorro~ 
n~o qtt \r di z, ;· '1''e c>tQj:tl•l pretcri :b s outros 
as~ :mpto; J.o irupor~:1ncia . F•Ji inj :.1 ~ t o o nO'Jl" !;J 
dc••ut:d u •iizcnclo te: sid•) in lll:r :\:ucu lc in •Iti
iil.;do. o. presente s'l.;s:'úJ . Os on;:unoatos são 
di:1ri,uucnte di$~utiJ<Js . fa'-elHlo·s J a re.>p~ito 
ddl1s disc·.li·sos m:\g-istt·aes ; o o ntJhi' O t\0-
l'u i:Lclo dov·J e0ncorda1' c ,, qne n ulis,;ão un ica 
da ,::1n1~u·~~ nüo ó \·vt ;r ~s I :~i':i de 1ncios, tnn~ 
tamb;;m :1.Ltc ndcr :i )"r):,ol,t~1ío dos pt.:>blcw::~s 
nu o a-.; it:trn a nos3:t ~~~~ielaJ.•) . H.\ .LOlUHO ~l:t l":t 
~urlo ;. :t qu::lsLlio ú sü:~r ~ljll'OV!Jital-o: • Fu!l:t :1 a u:oly.<u t:cl't":.;n.~ : orh c ~et·.t t :!o artls-J . 

~<i t·osb.t ao o~·n.iv~· de3 :j ll' qa·) eHc :<::~j a l"'.)jei
t:.rl~, p :~rq <H! o j 1ll;a lmttil, nü.) i.l1. rm.ís U;) q•tc 
r cprotL<1.ir lUil.l o Ci'le j;i. .;;, ~ i a 1 1 •i . 

P;·cL•·nJ ia f:~z~r 'l !Jl conlront ; \o:J.ra. dc111 • 1\~
tl'n.:· 't:te :tLé :t i in .:' lL.,_ ;.; ~ lll é i1HtiLo. u1er:.os j I.LrL!i
ca, não 6 a(~l l •;lla Un~·u .. ageaL le\;,id ·;tiil. ~h\s OL'de
n j•; ti:~;:; , .- · ~; .·ri pt:\g n•\:; l far:.1 ::.t?<!'tk, d~\ li1t·.;ru\ , no 
11ti: ~tiplo do SCI!ttlO ! lj , .:\~ \ui~ ~nt1g :~S ·~1t) :l 

ess ~ :·c~vqita :n nilo ma i~ jlerfeil:t':; do ,1uo :\: his 
nl OdC!'O:'..s. E:·:(! ll :'oi~\~ rv~ p!!S$i).\S 'tUC fa'l.. i~m. 
t)rOHS!il) !-:s lr.us . ~1üd•.~r"il LL!"\\Ou t.'~ a a rt·~ · ~· ~ 
legislar .:·>ti caü·l!g·:.t() 9. legisb hw ).<, <m:; qn ~ 
:1:i o ten1 o neccss·.u·io )>:·ef>aro. Ot! lro3 c1n~ :;ib 
:11Jsorl'idos pat• Ll';toallv ' ~ v:~.rios . 

O nob!' l) do p~4ta.to t· :Iu ri~~ãu IJhl algu~uas elo 
su:•a obj r.;cç\1 · ~. e nii' foz lll:tis Jo ' JllO clo!s:·Ju 
\·•:iYo:· n;:-st;. p~rt r, o p:) ns.."tmen LO ia CO!Uini.;,:.io. 
,, o ;uo :o de ver Cl•> ot·ad:w, tudo '1110 cli :r. 1"0~
peilo :i :<tlrttitlislr.l<;ão ch ju ;tiç:1, :is regr:!S elo 
i•r· lc;·s~o d~\·ia ··o :· ~·~par:tdo <] ,) [l t\1j JCLv d:t or
g;~niz :1\'ào jtJ<1id:ol'Í~t . ·l f•.1i ': ;; L:t tJ. op :JÍ;i •> <ln 
t '>'h n comm i SJ1u ; ln::.-o ' J no .•I"C ari nistro d:t 

1 l~jo •i rarn •: m no 'sa. soei thde ,, eJ:t tar\1) o 
tQondo •un inJi\·idu'J 'lue útÇa. llo :li:·t:ito um 
culto cxch si\'o do) sc:1 íJCns:~.:,:en to,dos seus cui
d:~dos edo5 sem n.n.lot•es. H a n; oc~up !!.çi> os d:t or
dem ci\'c! o politic:1, él em no•õo p:ü~ ó éleplora
vcl CJilC :~s ;;t·:-.o.les \·o~;aç•jc.~ j ut·id ic,ts t~nham 
siJ ,; fatal:oV•ntc lli~trnhidn.< pcb i'olit.ic:t. 

,\ )•Co l i !i ~· ~• tem atlt·n.hiolo entre n(); Lodo~ os 
tal·~ nlo .:; . l 'o1~·1 c~.o t 1n r di s pn t :H~-no . .: ~ .P ;:n5õ 
t · ~n p<>s (•olomn~s, t ;; lento·; l)' l'~ ill tlst:•:cv .. tm :.L 

t nbun~ 'arFalir. , c d ·pois os t:1l •cn tos elo fo ro. 
q .;f) Ht:tis promcttin::l. O t' •salt:vb que se csti 
Ycnd,, ~ pna. dc!Jlili':J.r : S!í,<l c·st,;,; \lropostu~ 
:'.o.gas, 1lUdcle:·min :td~s , repro;luzi n:b mal o que 
J3. Se O·.IS ' ':"I':\ h:\ m•nt•)5 se~alos, s~ ut melhor:\~ 

jllS lÍÇ I a, ,r.~;;: o ot•> • • l.Uil.L rnz~o •JUC :1 c· >nY~nceu 
de •J UG n!i.o) so J ·n·ía:.i C\:t:dltÍr os aSS'lllJ[J t~s ·ph~ 
f,tz•J:I! m~i,; o';iec t.o ,!cH r~ rt :; . :,lo, v" o ouu·•» rlo 
pro, ie~ tQ. O nt•l.!ro minisu·o da j~l ~ t iç :t ponderou 
q<tc, ~u t•: a diJlicnld:~Jo de !o,··ur ao tim (1n:Ü
CJ ' I()~ t•of<>l'm:o.. auto :1 d< :·ecç:Zo •t•to tem :>s 1\i;;
cussi:í~ no p rtl•lu!nCn io, c:·a com·eniont') :•pro
veit:tr a dL:cHs~:Io da. r<,f.mua jt1diciari" par:\ 
tr<tt:!i' de outr·<JS :ts<;arnphs, 'JUO , ciltbOI':l. n:io 
c~l~jam vincalaõos os treit;<montQ com aquclle , 
com tanto n ell ~ se pr~n Iom, norqu'l reíer :~ 1u-so 
a u;na ~êrin de fu ncçõc~ eorin~,l :ts ás ::l.llto:i
d::~.•J s ju<liêÍ. r ias. 

E, si n sabodorl!~ d:~ t::<:,lara ::..pprov:tr o p~o
j ·cto, o pv_i<. to•·ri. .hwr,,do om :·c~oh·c r-s 1 mai~ 
do tl!1ltl q1. t ·stKo i mpor tante, . ao mc~mo tempo 
qui') as <jUO pr•opl"iamoate constit ltCm a reíorm:t.. 

·Domais os p !·eced ·n tes ao tori1.:~.v:uu '!st : mc
thodo <l;, lo.:-isb r. A bi til) l Sii csli ,!CUl'lnS
tt·,,nd:) cp;.c~ por o~cMílio da rovisuo ,ta: erga

' niza~:io jn:liciaria, ~>O tJÕde trata~ t:l.mb:)m. <las 
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Sessão em 9 ue Ag.Jsto de 188:~ 
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lrú ; {{() 1wJc~;;so. E a l~i de 1871, obocn·:-. O 1 n xG~ ur_,;;:o <b pr~na. ~c h·•j á Y•·· r ific:tdo, pordU1' ;.111 
or::dor. fo i ai n_la nl~m .: occnp ;u-se fü r.~ d:1 I c~t:tu '< o_lfc i _Lo:~• <Jtl ·) n r·c·1i~ t :t pó<le faz l)r ces~ .u·. 
ref•)~m:> <lo cod1g-<> cnornn.d , ct>m(} s~ V'l d ' \ ::,, o ' "dtl·tduo ' l 'l·J c ruu[h'O ll!11a i'Oa:~ por 
muiLD~ dos seu .~ at·tig~s. Esto roHnh<l·h.o do lc- 1 c>~nc •:ontt·n a p:-.,~ric ci :Hl•l, cut \'i-<t:t d·os dispo-
g ':eb r não se;-~ v UHlS clogt11llC. nom o m:115 1 Sl\;•ue,; •ngcu:cs. nao pod•) a prc.;e n b :·- ::;e coruo 
corri)~ to, por.\ lU, c"t:i uutorb.adrJ p·~l:J pa.rh-

1
1 c .,n<lid:\to ao rnagiBtorio, póác to !twia inte~po~ 

m~nto, o n fo~t;.a chs ci~curu-;tanci:ts o im põe.. pr:stP.t·io:·moot~ rcd.;t:J., pr.;.~n r:•tl(IO lel'atlta r a 
Pas~nncl•.o :~gora,, "-n~ly.-mr as conoidcraçõos illh:tbtlitctçilo elo 'lu~ ~,t ,;~·a fnlminado. 

rb nobr e ; lo~ut:do pelo lUü de .h1. n~it·o. em. N- O S!l. A:-;~1\AtJE FlGUEHL~ : -:X~o b an ta lal. 
b ç:lo :;o a.rri;;o 'iuo c Lu Clll tl i s~u~s:to, u orad<J:·, 0 S!\. C.I.XD!IlO DE Ot,!\'!: ll\•1. ohs ·rYcl quo 
ponderar·(, , :wtG~ de t.u<h, 'JUC o aob:·o .tcpu- asto :••;;lltu;; to é ri11t'!l.'lll)tttc d r rtt·in:tl; dis 
ta.l•J, nãoJ o1.o~' t. rnte rrwstl':tr-so p~r·foiL~t l llO:L ~·~ p~n5:1.-s~, poi'tn nto, (h ent.ra r- e m grandes d c>
COftb.ece1o~ do mc~nni.s,u · > do s llpreJUo t:·ibn- Oll\'Olvimcuws. 
1u l d~ j_us,ti~.o., q~i·~ _,[((_r, :i ruissã· ~ <l~o;so tribu a>ll O ncl; :·e okp·lL:do ·colloc 'u-so em Ulll pon to 
n a . s~c1e ,a lO bo ,1z1~Curo. t~nl i~<H-tO, <~m ; _;o- 1 ele vist:. <( \L~ !lãn ó 0 verJadciru e m raco 
s:-ncç~o. da c1u~ ilaO cng·ttiJU '1 CDns tltll tÇitO . j' ri:> nossll dit· .· i l~ constit •.tcionttl. O sunt·o:uo 
No dn·elto aattg-o, qu:-.n lo ~ re~ n;-so <!c L'C- tribct n:~l ,l , j t.r ~ t i":-. nno t ~m por rniss,Lo ;t nica
Yl~ta cr~ >HU<\ gTa.<;.a est"aOr l;ll~ru _elo ''0lt 'Jt',\- rmmtJ " Hnirlade' tia lez!.;l tçi'!o, lw:tnta ta:u
n·~· nos c,\;;os. e "i"e.;sam ~ nto ' t\lter:•t1n;;do' em b'3m :c s ~i lJ· , 1 ~ t i r.as com -,1uo as r1ar t s s;'io :l.~>'-
L·t. s ·m dund t tel'la tad:~. a rfl.zao t;e se r " ""'' "vadas ' '? 
th~ori:J. do nobre deputad •; mas, U ") dire ito) mo- o·~·~0 .. · , .• : , ~ ~o~stl"t ·~ .-0 'o•·l· ra "·' •n O' !)h-

d 
' " ' • d • • ' - L !j l,t; , ""' '-· ;.&. ll l ,.t. U · ., •• ' a , ;, ~,:::; 

-~:no~ segu~ 1? ?s [lf'l~ctp;os a 00 ~?·~~t.w:;uo .,? cHica!· os ~asos, ,1ue c~ isto osso u·ilm:::<l p:11·n 
(J,r~ lersyos~.rwtes, o tecu. so de re 11s •. t e t .o concc.kr rc vist<L<: c a I€ i ,[0 :·J de '):ovc mbL'O 
ot· .ma~lO, t:~o', c?a:m1:4m como o rec!rr~o de ap· ~ ~ 182; 0 0 do ·::rct r> tl·) 20 . i~ Do~omiJI'O d~ H:l::$0 
pcl~a.ça?_, ,te o:~' 'J ~:~ o.~- 0 '~,'ll::tl~~u~.:· ~u ~.:? :. :tjlQ• de\ol'min:q·:uu r1no, por in,jus~iç:t. noturi<~ e nnl
na~. :\ lttn tlal·'o ·- ' l· .. 111 •u •10" c.t~ .. s .• n 'luc_n. J t.ia·:l~ ma:lit~s ta, o supr•~•U) tribunrtl Yelassc 
ren;;~ poda ser r-OncJdr~ln , m 1~ o r!lc urso_ ,na·.l T1h v~ rd :l. jilira :t.•l:llicac.ao <los princípios cb lei. 
le!U s1n1pL~smc r:te o o ile1L0 de llr.n.ar :!. n Olt1~de ~ l . ··t , . ) I • , 

d? di_rcito_ G r:·stt~ue~o~~~·, o;;_ p~i:;cir ' os . o :íe,~: " &a; ,Ú;:;ito :\C~n:t.l 0 , ~ .1-;os de r ·v~sta e2t;Lo 
dt(~O' · .. O L e~ll t s o ,\~L~\ ~·:' L.u~ ~ .. u : 1 [l.l< t':. 1 ·' ~ compC!l<hr.àos nao i't'opr• t ·tm·•nte no. ler de !830, 
da, g-.,.uho <le C~tlS;J. !!. (.lo\.1 te q.w te> a scn.enç. l1l" no o ··I I '1·> ·r·, . -:; e''" o ll" lc' ·'c 

t 
' • j, • o ' I i :"i ,_-,.. ' "' 1 ..... V • iw::i o / o.,r iJ:.; , ""' I. U., 

cunrana_,am O~_tr:as.~.~:-1\n.cLas. : . c:\SO untco '176'), poL' •ltl'l rt. d . 1830. 'ltteren !o fizer dasap
cm •Jne n ... o se d.t 11l•Cl~~-o I rnmcd.-lto da p~ r .e n ·· rc•e~ 0 ... , .,.0 de · - ~ - d·l. 0 .... re"-l>"" - ll'tl-
~~ d , , 1 ' ,,(\ V l "'~ ~'OI. i:) ~~~ .1., . "'::: v~ "' 
c_ q?a;~ o o r c_::.u ·;o.c, tut ·rpos;o pe 0 pr~~•Jrl\ :~01' lir.l:vlc m .ni fc.s t:.L c injGsti•;n uotot·i:~-c?mpen
<1,~ ~o. on. u~ .l.,tcr .. ~_~; un lc:t.' Nale_.,1s.lrt.ç.<o. cliou e;s c:\SOS, p;·oeeimnndo a <:spcc:c qu~ 
e,.\.,o d_?dr~.dos os c.' JlS 01~ ·}t~ o chrorto dl nrltori<tt n <oa.;~;;;iio de ro,·ist.1 ; tn'lS est:~ d·:
p~t·te nao c ~Hcr:~do pdn <.o.::;sno do suprc:ul) t,~rmi n•'-ção ti nha 0 g~av<J rloroito de fnzer 
t r· tlln tl al . r c f<;:·en•; i , à l•.~i c1u1 c·Jnsid •ri•Y~' :t c:.mcesslío de 

()Sr.. . • \xmtM>I!: Fr:~ l: JWU: - O f' tC to de ha· ol'l ·;l :o. ('O!llO :.;nç:t es;.•eci:d, . r ·•curso cxtrno1·· 
v·.:r t' ·vi~\." no i a~i.l r•)~~c d :1 !oi n:lo .~ excap \~üo: tE · ~ rin, .-1u,\ndo JE> uwc.: aisr,lo <la constituiç:io 
é p:·ov,1 r.l'l qu~ " Nc.:rs ."J de ;·,1\·ist..t n:1o i· ~ cb l~i do ! ·:~ . ..;, a conce>s[ll o.l·~ revisL'l. é um 
co ne•!tlido no int :r>!S~I) do. l•a't·~ . A P'"tm •!e rce1w; > •·r•liu :: rii' , SÕ;,Je ;.tLc co•n a ditle:-en<;:~ 
morte pôde csb• :::unprülú. o o; hc:clei<•.:s J.,) •lo rpte na ;1ppelln~ã ' • no omb~ r·g-o e nos ou
ré•.l Ílltentarern rcl'i;ln . t•·•H tllcios .de n 'l lli fic. ~ ~· .~ S<:!II L'Jn o;a · p:'ü l~rid(l., 

O SR. C.I.ND!DO "'·: or.n·!,r:\.l j o.tl.~·:~ coll(i.r.net· "· os tri i.> c1 n ·e:; i '-! ÍCt•i rJI'cs l•;:n co:npcteuch am ph 
slla a.ssen;.:lo 0 ~x.ctnpL . .'l citlv.b , d ~ lJ '·1.t'! :01n 1y1a... c ab,:;r.hll:~ il :t l'~ d·.~C~tiil\lm da cspe~~ ~e. occur
te7ia crimím.l a pun :c porte p5t:t1• c·.tu1:,ricb, e, l''"n.tc . · lll·ftnn to 'JnO a t' ·Yistn , ;;o:nent·) n:t
D Üt) o' ,f~t:ttltC, 0 ~6n i ntc!l t<ll· r.)yig~a. q nelle"' •iOtJ.'i c:t.=; s~ :·c.Hll ~':. c,-, ncedP. r-s~ - (A.,~(t:t ~.~ .-; .) 

A r :\'Ís t :t apr <>vtúta :\ p:l t'L~ par;~ r-~~:\r .• r um 
O SI\. Axo:\.\tlf: l,.,,,;;Ell'o.\ : - E' à t\ il1olol·J u t d:llll tlO ou inju-;t i.;a. 0 or:..!?r appclh par'l a 

r:)yisla . ('OIISC:ca .:i;\ C p:l.i\\ a p t•:ük:\ 1)'1': , CO'llO atlYO :!Hlo), 
o SR. 0AXD[l)0 DE ÜL!VllHU di~ oue a m!l.oi- te> a: ,, nou:·c <lopata (,) polo u·· tl.istricu do Rio d ' 

fl.!;;t.a"lt·j <l:~ revistt\, 110 p1tro i ~r t !l'Gss~ d.l.'··lr:i, .Janoit'oJ,O dirc!to:t-:tual ó rleficie!!Lc.<le modo q>IC 
dl-~e quando <Í int ·m:trl:t pe lo procul'<ldOf ,fot 0•1 o "''P~''''ll" lt•ibttnal h a rlo violar a l ~ i q"uo O.lt-

;:_ corôa, m::~s elb tamlY' l>l se >MLnifest:t no itl-iG- toriza ,~ conccs;;::ít) d•! l'o!l'i ~::t, ou d ix:l.l-1\JJ ir• cn
r~·ss ' d.t pnlG e ó por ~sta. i lltcl\t:d •t, nii:o e.Jm coa\i'>W rcparo.ção, r.aq :leH~ trib·u1al ;;npcrior , 
o fu.!l pbtonico de ll t'TUc\r'- se j nri>;pruden'Ci1, UlUtlos a buws o iniqai<bd~s pt•a ti<:ados t>eks .. 
lloas p:wa (> lle l\ tl ec is:io A<HO\' tÚI.e ao seu ui- Ci' ÍOU U:1CS iot.;l· iori)~ . " • ' 
r ci l' l . • ' Cit:\i'~\ ut~t .. a;;o , o quo esti• reCori·.lo no a r·tigo 

.A obi<'cr,~ "l·; rr1~ 11 nob:·:) .;~·) :t;tclo " ''re> !rot·.~n .,,.[ll0 s.' _di.-.cul~, n : 3 do § !• -a vi;,br;i'i<'~ ~os 
fi:· rn"1n~to .. sc C!lL !ll ; t ·::<.~ 1.::·~:n:j:wl, \.t.:;-n 0111 r~tt- :,tlnctp1oS gc~~llt~t. ·~te _c ... •)~ts ~.gr-o.dos l~clo ..... ~H··~ ~9 
Ailio do 01· ::~ :lot·. Nito s1; 11 •. :::~ sõ:u·, tüa ,[,. ~xc- j'ho;_g-on tca.-:' l 'l •• e i d..l'<, :\ Or.l; L ... 3.Q, uts. , ;;, : 
cuç.ão ela sc ntl)nça, p:>:·•i ·:t: n. pon:1. n :ín :i ;:; :a.,. e 'J.~ , nib co.:;-t tc\rn.on d.•st:-. cspeolc .. ; . 
plesmentc corpMea; tem '-· ~~~·.·os o!l'ci los r1n~ O •)ll<l :ICI)ntece 1 E' qu !, qua.n:l'l e tal o dc~en-~ 
duram p~terio:r!teULC a o·:cc::-:t'i"· C ! :l':i CXGitt·) \'0!1'ÍI!lOillO quo YM . ten:lo OS pr_in:!_i ?_il>s dQ di
pios: n tnha\.nh l:tçi!o do .a ;r~ . .;o qu·1 .:l lc;-ll' Otlo ,];t,. gcnLs, Sctonct:~ de p:•:ncL·,;o_s C·)rlos 
civil lança em reh«iío 3. ~.wo~ ini t,· idoto-; ' l'lll \e :t<.· -~tto~, <'[llC se põde r,_ciltncntc or~;11nzar um 
cumprolll pt) na. c rinlinnl . ~:c;;to C<l'l·' ; emh·:>L'a :1. é·Jdi;p int.ct•nac'oual , o ~llprctn'l tribunal do 
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ju~ti ca nio pódB fazer applicaç.-w des~es p1·inei- . revi ~La qu1 Vtõi s~r j ulg• ~ po:o 'lut ·o tr ibunal , 
pio:s aenlo a bu$ivamen r.e . em virtud- · da doS-· a par e,~ .t-p~·o\·~ita c.no o:ssa. -leci:)il.O. 
cion ci ~ da hi que r eg da a lla!il funcçõe~. 1 g • corto qua &h:uma r.~ :1s1\ ele va,ro e de ar-

Descia q ue •e t.h:n· .,esvio ou otfou~ d e.-.s&S · bitr.:.ri~ pódo &Xi 9Ür na r ·dacr;lto d•.:tlte tex.t.o i 
princ ipios, recouh ··(~ido j collHJ fundarnentae ,., 1 lll o.s perg u:lh a o n tJtn-e depni.adn, e:i pela l~ gis
m.a.od ll :1 justiça e a. boa o rgan i.za!;ilo judjcü .r ia.J Iação ft.C\>1!1.1. niio ba a lgotu 1 coua~t de vago c de 
qu.to! a pu.r te poS3a in "ocar o favot· dà. reti!tt · :n 1ofi nidJ na:~ funeç~)es do ,:jUi;rQIUO U'Jbuna.l ? 
pa1·a obter J'e j")a ~ ~ç§o . I Abi c:Jtd.O o ~ta.rqut» do S. Vieea\e e o n\ro; es-

U noat e d~~ut·do, a qn~m res 'lon.-1&1 disse crlp tc);'es --~ uu not.t r~w .~ss~ d •f ;i tf> in ho:-enl6 <~. 
quo nest& cal5o LtldO 'lerA vag(l, ~ue se u i dar . t;;.-la.'5 , ... ~ 1a,q- i6la, .õ •s e ao meLhod~ de 001opo~ição 
illl.D,e.osa attit udo ao sopremo ti i bJ ual de j•t.a- ~ e;n •1m tri .Junal \!' elevado. 
t.iça.; ma a o orador eALe ud-·.:: que o nobN~ d 'PU- E' e!l l o me!uho q1le s ) 110~a nfl t r- ib uual 
tado. j uriscontmlt.o s..J ia n t"'-do· yu ~t é , todav tn. _ d o ca.i~ de Franç• e no do &apramo tri
não rot"'nulo a eéria.meute es t<t o~jee~. A pr ·-~ bun:'l..l •le j 11Stiç'l- de Purtug&l. 
pria lêi da boa r.a-'ão dá a uor m.1. p-eiJ\ q ual O et1pre rnu t:-ibno.a l, uo d ·iini: o que Sêja. 
ue ~ .. -se t' .ze' a a :rnl icaçlo cesses pdncipioa! no1lid dA m.:nife•b e inj lSttç.:t. alo tocia ! r;yr~ 
universao~ J.o dh·e1to 1 e ao nio.smo tempo o c1·i.. ttm t.~. r'l cin •tllo nuds -o u Uleno~ Vil-P.'0 1 (lutt nem a. 
t ~.rio p11. r·a apreciai-os. I provria lei ~t:.rior á:s 0 .-J.mações pôdo du!i-

Quanto és objeeções e m r cie renc ia a.o 11 11- mhar. No h v:-o 31 ttt . i5 diz·~m as OJ' ,cunçõ c:s : 
mero 11 letras A e B, n!o tém proceJ e•lt. iA ; I « A ae.u.onça . (f ll& e por di,-.S!it(.)~ n~n.\u.rna, 
pOOe rá. haver repe Liç.ão de t9xluado diiq>OOlçftes nunc$. em tentpC> aig mn p;1.3Sa- e ,u CO llS l. jul
aa QOS.tõa ! oi il('.tnal, m ;t@ es.z. ~ t' 8 •C t it;lio torna~~">e g"tLda, ID.!;I.B em \'Jd•, o t·!Wpo SG tiÓ lC Ut>POl" contra 
CO D\'ea ien te d~tsdc q ue se r cficl& •fUC este ell»., que ó ae o hawa e dl) non r~um effei f.-J, e 
p a.raglo;tpb.o ê, pa ra .&.~3im Jlzer~ a consolida.ç-J:o port<tnlo não Ei nGce~a.rio ser delJa ap ;,e lla.do . 
do d ire i to ac tua l a. nl pljado. «-I! ~ pvr dire:w lll'>CDtença. neubom.t,, ttn~Ddo 

Oo t ro yo n to que exci tou o reparo do nobr ~ ó d01da. sem e. part~ Mr p rlr~eú·o c:tarte., <lll é 
deput.a.io 6 o n . 5 . (M) : contrA ou i.ra eent ..,nça j6 d.ada, o·.t foi dad l. po-r 

c: Qua ndo infr !Dg"e c lao.snl:'\ de <..~o.tra.t.o o~ pei ttt ou P''$~.0, qu . ~ o juiz: honv•.:, OJ p~tr r,ln 
verba t ·•'"'tamoutaria de. s Antido tlto cla.ro, qut3 f' !'OYa, ou s i eram mu ito ~ j ll:l;e3 d louu:lOSi , e 
razo• v elmentê e:t.dw, du.vi lla. . ) ::.Jguna d lram 86n&.en~a- SE:!I\ os ootr. B1 ou 1:Ü fui 

O nobre Jeput.3.du sns teutou. com.1 tr ? '~ de"1 90.- dN.~! a ro r j uiz in\:QUltJ ;tente <"! m parte O\>. ~ru. 
voivi wentos, quo ash di"~ poo içílo w.i offao l c.' u todo. ou qu 1ndo fo~ cb.da ;:on ·:'S d.ir eito ox
norr:wt• quo pre.,ide m ~ wmposi~o <io an pHu!lo prc.ii.;o, s.asi-u comn ."S i o j u1z julg«ssc 1lir it::t.
t l"ib •1Ind de j ustiça. . ' lJ&nti'J que o ruenor J. u ·14 a. nn;.H pod a f.-7.e:-

W o , porta,JtO, a inda 6 a- reproJur.~ d O-'! a~- tcstarnonto ou p--:.Jia ser tet-tew.on·~a. ou outre 
gnmautoa anterifJtLD.!3nt.~ Aprese:n tados, ~ s.;. b:'lr: cousa .;e uelhu.ntl, CJ,lle óej a cont;·A no:->.51l.I.S Orde · 
q ue n s u premo il' ib ~"t nal d A ju .. liça é d •)!Hin l'u lo n <M;õe.;; 0:1 conr ..-a di reito e~pr ~~ o. ~ 
a fir rnar a. u nidad g. do dire ito , a. manter a- uni- Kão a& a.t"..Autelou, po i ~ . o :a.rb.i.t:'io, mua T"&z 
formidade- no .. j tllg&. io ;; . q•re !õie dei..~ou ~~o er· t ltio do ~i.prem:) h'itn ual 

O no.JI'e deputarlo sabe perfaita.wente quo: ap reeia.r o ~ue s;j t "iohtçAo de Jireito e!" jlresso. 
muitas vezes, a otttlo ~a ·de dirE!ito nl o cs~~ ua O r11 es r.u.o s.riJl~ l'io. po r~nto . que nn dtr~tto 
viobção do texto -~..a. !ui; lll-"S n11 viol a.t?'to do actaa l esLá CJD'Mlg:·v.do em · r~laç.A~> á v.iuh çi.o 
cont ato. Ha ea 'Hls e:;p ·ein.es ~m q u~ o C<J~J- df\ A~JU.'t'.ie, &:!: i <t i ri~ n o. e"~il&Ci ';'! •tuva !1--ta.s á 
tratr.; li a lei ll.n,ica c ott·s ~, p;t.rles.. N•>S C«-so&. fuci! cone 'b'"'r a. r~z a.o de.u~ 3:rbitrio, oorqnc 
pol." es:ew.pkt, de compra. a vendA. <.~ lém d<t9 t(HO o in 1.0 ·pt·et~ , todo u a-p i : líca.d.~r do. lai"di~I~iJe 
re g rn.s ge rae 15 do t•.>J rs os cont rs.toa, ha a$ d a :l • de rn ~ i!! ()1\ 1.uenos el.ster ~o ntt. s·.1 1. I! Oiu~t" ·""h •n
l!l tl lae .su,Jflerr-enta.ru form o! a ío.s !H~L~.s p:vt~. &lo, na alMa ;opção. para &-S!!Lim d u; J.t', da. t!:liM}Cie. 
e l~ne pal'a ell.-,;. ~;i.o :,~. u n ie~ l e i. l•~xxc ht.monte f!O!' i ij to. coutl' • as injns tiÇ<iS ou 

Supp )oba-se (F113 um t r-i b;Jnal de a ppelb... H.B deci:roes n:io b-.sea .ltu: tUl lei ~ h a. di :ert'n teiJ 
c;Ao. e.u urna causa. pen.lenh e ntro (toua: •ndivi· rUlU ió!Os, que têul de s.ffi rr.aar as verdaieit·o.~ 
duos, t ·uha om vi_s~~ os p r incip ies gorae3 do nm·nm~ . 
di reito, •uas :illi xe de pn1·te o cm•lrato. A i n· Conso~i!l"M 'l"-..~nte~ si h_( !l:t- introdlloçlo .,t;,~ 
ju ·~ti 1; ::a. <\ •J"-~ ullo ó s:m..losmentc :·elativa: por·- espe.:iet novu9 ~ h& 1 • x~es o r -s uJ u..ntc d ~ s.e <tu 
qu~ ha oif.~ ns'"" da.a nMnu.H que d ~vem p~ :lcder :d. !"'bitr io liO ."-u~r.-.. mn lt!~lln.a.l. esse e~C="-"'SQ dQ-~ 
o juJgamento. no d ire:to ~ctúal~ C),Lta!tdo a-:ptelle Ll' ibuna) a p ro-

O j 1.1iz t~lro obr ig~LÇI'i "l d .., j •1lgar !Jel o a.U ~_g-ado cil:l a yi()(a ~~iLJ ~a Je-i, ·,>O!"QI!e eUo f'to6 ru c~ o 
e prova do. pe los documen toR -.r{rloúibs . Poio j ·ti.z tle&U-8 ... iuha.çOes , e C'lle c;ue &:tamin·: o 
beiD:, o j l'li~ dispons;!l. c~ pro\·3., dO~ln·r~n I ca<Jo oc-cunente~ ostur1a o rlire!to ~ d:•cirlc DO 
a cr u lJo que e O. b3-U ÓO p}&Ito, a , entrGt •Rt/J. U~O •J.U& t eJll certA libeN_a.d_o que a to:Jo O .JU.lga.tjOr 
pôde es .;a deeisão iniq a a. su e~sudo. e ha d!~ a_.e.ilSte. · 
prevale<: r . _Ma, o or~dor mh quer v-.:ou;>::~. '·38 aóme ut.& 

O r.tob-re dep--a.tadl) enllocou·so n~t" p a. ·te: no\ eom e~t& ponto. e "'·ort ~ao eout:o:~.tv . · 
l~:e.smo ía.Jso p;oc~uppo ~ to q ue ser ll'i ll de ei -s-t> . · . 
p.·ua t...'lda a 5:13 argum · nt.:;çJ:o~ 0 de a')~~:ir 0 . . D!z o no.:>r& depot3Jio qu~ . ha aqu1 o~cnsa ao 
sap.r:l t;no tribuaal rlej f!_•ti.;:a. só P·"\T'a. uni fo rm~".a.r J d!ret~o à 1

• · ~:- t~, B ~. -n~~gilLO~.e~en te o,l\:() !:óda 
o d1 re1to; e o O~<ldor J 1 mostr~.Hl 1_u.e est ·' na.o A. ;:ier a :J toru:.ada a cvnc .. SIQI'Ide lX:YJ .-tJ. . 

a. mir..<tào do supre-:11() tribu n>a.l rle ja$tiç!l. Se Ml~ \ A o:tfMhn, porérn, n!.i::. é IIÓrca ent(t cont•·.a o 
p~ q•le d ~cide e :1tro a s pa.rteiJ, Ga.se lr~buna.t ~!i1·ei r.o d& par~;a. Sem;)!'e qne as cla.u.·'iuba. dGs 
tambem tirma o direikl• porqua . C()OC:e4Gildo a I eo.n\ra\M não "Tão dfl eJl eon•rll à d ispo:siçào ex--
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• revis~. l.ileo l~ pla~onie:) eJll Íc.lvor da pt~orte; de.;tlna- se, 
pre~S<J- du. lei ou ~oo5 prineipios d~ ).llota.l, cabe I A conce.~são de r 'lvtsta. n.to t·u:n fim mera-

:Sr. hnw•the'le do m~noT" d~ i4 aunos, qu"" ~ l!i.tll, ~ :ra..:-<Jn_ü :- :i p"n~ n ~eu Jireüo, que 
deela l"(l(.)o U1Üor .ede •tnA -'i!tá. e tu litigio. si o h3-j l't. eido v101.ãdu ou !lSl}u-eciJo. 
io•hvidllO lS!ll ou. não a cnp~~ocid~~.de legal para I Si pre'i";ileee~& & normn qu"' o 1\0bre depu
te .;t;.r, <> jui,_en t!i-) d~?i-.;'3 .:I.H u.wa f6:rma G_ullol- lado p!"eteod e. desde o In'>me ut.o em tptf!l a r l3 -
quer. embJt"& fazen Jn Lc-..._;usli<.;& a:~ p;'lrt.A$. m:t& l~çio I"I)Vis.nt· ..... 1Hlo ~e conf 1rmv.s~e com a intel
n lo viol. Lnd·J :i lei, ?O•qutl a víohÇlio:J da. h i se lüç nciõl da.dll p ""l" :>tl f_u·emo lribuod de justiça, 
d :uia.1 si fiJSSe lto ~prez<~.ill' o <:on 1.r • \•~ . 11.i'J ohli~a.ntê en :mnti' r;~.r no fei to o+Ur~s nor.tn.:UJ 

O .nnbr·! depUt.i.ld·J, continon.nd() Dll! sur.s pnn- de julgM, elJt~. teria dt\ proferir m.ilitaa vez e-~ 
de:· açi'll~ ~ entEm.leu qn;) .a doutnn~ GSt;1bttle·.~i da ll.ína sentença inj w,;L:\, Oe.;:preurjn. ss~e feito 
uo § 4o, os. { o 2. ~ (lO§ &>, q_ua s1~ _preudem q u"), no ..;aumodo drJ vM, p r)dea-ia. auto riz$1.r outra. 
entoro F>i, ia cvnstita.i r o :tupremo t;tbuottl dl) deeisl.o. sim le~rueots Pl<ll'l\ .suje i1.;3r - s.e á$ nol'-
j u!l.tir~F1 ~m tt·i bunfll d~ g a. i .D.':I~an·:.:ia. m~6 es.Labelectd..,~ pelo sopremo b'ibnnal do. 

S. E.s:. q_uor q •e se m.?. aten~l!l. um t.oda p. plf!- uo~tic~n.. 
nitn.Joa ler. de 1~0 e J.:.Je 1~..8. qa~n1Qdão ral. porÓ:n,nloé amissilor!.a rehLçiOl'~Vi BOrf\t 
iqu ·lle ~rib•.t !'l.~l O'lkli com. p Lt')neio ~<nlJ.o a de n•1M a tatelligcnci~ quo se deve dar ao a rt.- 2-t' . 
autori~r "'~.wvls.io do fei Lo pdo tribum~l inft'- Atle:1.i.a b<;1n o nobre de pu.ta.(b no que d iz o 
nor ; a r.5o quo s~ lilo confir .• o di roito dtt j ulgar art ~. S. ~~ qu~l· t i ra1· at"t~·u1neul0 eUl seu. 
rl ~ m ."ritis fn\·<lr d ll .JCl caso qa.e ! ho ó euctamente con-

0 1.m.Wor e.'!-t1. de aoOOrdo com u j urHtú)S3.S trariot visto q:1e, po· este !l rti !?'o. n relaç!i.o fica 
con~üde:oaç1Se" f~:ta~ 1•elo o iJtu,.,1ra ?r...opi11ante. iuYG$~~ d;) fdA)aldtt.dc (la apteciru' u D1J.JHda.dei 
~i f\.S toJ \ a di~ I:UaA<l:O '1)rovoc:ad<t por S. Ex . foi Jn·uf&rl,itl' p elo GUflTGIUO Ir b..tnal do9 jrH~ti ça .. O 
sím.t:tl srnent · tbeo:-ica, por.,.ue ot:u~tarll e.uto a a~·t. 2 , porta.nLO, co:ubinadj') c uro o !o, vern e~
prnposb \'OiU em e.:)Qio .egstt doutrina. isr.o tJ. a. a.cla..nente ew apoio do ont.dor. i !jto é, a 'fela.ção 
pro .o:; r.;~ ta.m"baUJ. que L· q ne o snpr,mn trit> ~..~ ual reviso ril- pó lc julgai' o :'P.it.o como h~m lho par-e
de j•liirlç.n. n:io d~cids.. de Yaei':ti~~, :nas simplea- cAr, s em 1t1e nenh :.una o Jt.r~ s.en te ~wa do t f'ibu
m~mle r. ~,.ru u le o ponh ,I e di L· ~i to S.)b;-e qae o n.u.l ~~ja. pr ,f~rt .1a ; a r~l~ eubnic:ua- e a. 
trdmn!Ü in t'ertot• de-,..ti, res()l'o'Gr. qaa.l.1uc: outro tri..ba.c.al (}\t t I.H'esse proferido 

Ú!J hajll n ·.1Uilade m-.nifesta ou injusti~a n o-- s m~nça. e j1Lig"3.90b"Jr-J.na ol..eDte. 
tr.Jria. o supt·etno tribana.l ,;.ómeute d iCl&ra. o )las ost& p :nLO na I• inter-assa. á. ~pecie em 
ponto de direito que fui otrendido. c s•lj ü .. "\ a dis~u~s:ro : !ii!"ln l es.m.Mt.r. vt\i·.t d em,mstrar que 
q :.. ·s~ ao tribunal r~whmr, que é o eompcHau:e 11~ 0 ML!i bom ôrro~l.da &i.n.lu. a int~lli;e.noia. do 
pl\rn. r ostalnlo ~er :t boa. doutrina o o. ~J:.r::eiLu on.... art. 2-.... 
tr~ que melhor lhe par eÇ!f.. P.t~..~~ou o OJ'A..i(') r á. ·td t iw!l. objecç!Io do nobt'S 

A est~ r~sp&ü.o o oob:-s deputado &nsei rou dep·1ULdo ~ q;1·ull res :K~nde . ., quo r'ez a. di:J i-~{Hi
u mt:t.. '! il l'ltst.iio do qu tl o orad.or jÁ s ~ oc.cop ·u '((o do§ 7u, q tt O te rtJÍSI:'~ ~ o~cçli:o r oeciaol"it\, 
pe!'f;.~nctllriamen re uw out•:a. OCC'l si ·t~': l'·lfAl't~ ·se S. F.lõ. . (pil l' q ue· no dit•Gito p ·u· c:on~tl t Liir·!~ 
á comratencia qoe ssist ! au trib:m al r !vi~r prevt&leç~ om m&L"! ria cin~l a UlO~Ill'L ragra qu ~:t 
para o j"lll? rmA 11 t<l dl\ ea. t1S::l. . h oje domina Uli lo~·isiaç H.o comrner d nl. i$to é, 

O tf!Xto ex.pt\~~o de- n .s.i cEreito. não ob~bntc quP.- nJ.o possa haver a f-tculda:Je rl~ aco;;í'io re~ci· 
a opb üto em o.1.u iraril do nobre de •at.~do, é !llnr i l4 nas aer.tcoças sobe:oa.ta.mellle jnlg adasi 
r1ne a.o t.rikunMl quo j~ lga. e~ insttndu. <le t'l _lt este respeito o nobre d "putada qnGr fazer 
re..,·=.s~ a<.e isto com,-etencin p lnna. ara j ll ~gltJ" p:>ôv rleeer os bons ')l•j, ·,cl.pio~. definindo o qu~ 
t<r.ln. & e:1usa., cowo 5" nenhum3. sont.eoçs. a nte-- sejn ea-.o aober&.aãra.Gn le j u lgado. N e;t.-'1. part.& 
rior houvess') proft~ l'ido . o m·~:~do-.. eoneorda. iC\t i?! Íl'runontê co,n S. E ,.,.; o 

E" t~rroiru.otecn~nle a re• p&ito o d ecroto (ie c~c.:o aobA."a.náW&nt !3 } d g ado f;ó1uct nt~ ee dá. 
i 7 dP. F"v ·reiro d~ 1838 (:ê) : quando flopoi.$ d L :~oppeJl<~çlo e da u:vista. a 

._ O ref!'ente iu er n' '~ em n. me de; Im[lerador aç~·au é jul~;,.dl\ am uni.C!f.L inalanci~ pel~. rel:<~. çiJ.() 
o Sr. U. Pe:t:-o lt, hrd·na: rovism·a. A.s outras ln·~l!igAneias ,oe so dlo 

~ .Ar ~. 1. fi As r~lo.çõ e & a q ne fo rHr.u r e- a e-õi tee. C~$0S p;.lQ i ntoira,~nente co o\raria e: á lei, 
metti~()il, qu~esq~tsr au. :o .. p:· r~ a. Ndata. em · Jlõ1io só n o ,~:,eu espirito coa1o n~ St.l l'l leh. a. e o 
todo o e.o~o ,;.·• oons; lera~io, plé:l3- e ~o·(eita-, uN<ioT une os so t<õC yot.os vos do oob ·e depll
meote suiJst itoid.<~ ~ ~\e !)IJ tra~ .ret.•çõ.c .. ~ trhu- t .... do p~ra. r ech mr.r cont:"a esia corrupte la qu4) 
n•e:=... c 1rpos cóll...,g~,_os~ e J ll iZI:'S SI ;g:.lla ·e-.:o, a iità nn~:a. .do uo fó ro . 
quo ti'l·erem proferid u .11e:1 teoças flll • d 1r1 m Kif.o póde, poró.tn. eonrordar na. limitação 
motivo ao l'ecur!i.:l , JHlra. j ah.("fLt em as c· u~as. é. ! quo S . ~3:. ouer pôr á fM ul;fa.de tle i nt~n· 
\'i~t& -.Jo qrie a.eh ·r·w &UAv.a. ·h e p!·o·-·a .o MS I ts.r--s• :,~.cção '"e!J.c s o.:•i;t n <'l ch•e l , em c;~so q 1.1e j â 
auto~. doa mesm~ fórml\. qa • por caos r el:çõc!j, foi soberaAamE:LJte JUlKft.dO. O ·iiroito civil ó 
k iba.n,.es , co~pO:i collegiaef! e jaiz \S s in.g-u- Jnui to rni\is yari.ado, tGm muita maio:- sé,.ie de 
lares nunca tiv(\"-S')Lll si. lo julgad.M.:t . I factos e do pt'i ilCiJli:lS' do !Ue o <:Erei t:l eomm.-~ r-

.A mi'~" ptH·"'..a.nto d o tribunnl r evisor é esb., c~s l ; a acçilo d;~. rnaJtislrat:trã, no q a o tocn à 
a.bst ,•ahindo dü todas e qllA.P.e.quo :- s.:. u tonç:\.s . jnn:idic.çtto comm~rch l , é L'r~st r i\".ta. . _Além de 
pn1fcridas, qc-1r e:u 1• i ust&ncia, (juer ero 2•, : jà Let'mO:\ uma. leg<s ltiç.:lo comm.erctal c<:di .. 
quér em grau de e.~ \.,llaclio. I fic,_Ca, a t1'lt:'l · a.ppl ic~tç.áo tórna·~ nmílo m"'is 

Esta e 9o llOl"lll. (!, d iratt('), f~UQ Sle oo~d~lna filei J. ~i.lO trtmbe-u tio muito ltais fal'!it a.p pli
ÇO.u u. mit •ão Jo &ll ;>teuJO tribuu~tl dllju8Li~::t o. ca.çlrl ns p·ino . vio~ d:a. lBgis l~ç.ào com tl OI'Ci&l ; 
c:OO\ o .m.oca.niiSwo d a. no.\!!i& orgnnu~çio j LlJ i ... [e a. nam!"O"~'~ espe<'.ial dA.<; tr~tlS<'t.CÇf1es m oracanlis, 
ciaria. da \oi.da commoroial, r) varte po.r-.1. qus o pleito 
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não Lcnh~t !br .:ç.io lilo oxtensc1COJll0 poJcm te;· I o noor•' ueput:do pelo 11° distl'icto do Rio de 
f·S qao S•\ rofc>·om :.. tra nsac~õ~·~ d:l \'Í<h ci\·il . J ,mciro m:1is um·• Yez ro,•ch u :. sua indvle 
B' os~<• " r:<z1lo •tllC :útLo;•iza a wat·cha nu· ~ I cmincntc11lOilt> (:0:1ser•:a l·n·a. "\.ccita t!a pro· 
r~pith o proc c-.;so com1uo;•c iaL <tL1C :: ul•)1'Íl.>"' a 1 puntt o ,1n c éSL~í no '.lircib act· .!~l. Quer <1ae 
diuJi n,zi çiio dos p!·aw~ p:tr:l apre:>ont1:;~o do ' ,-olt ·m:>s a•J sy:;t.; :na d•} jo.1l.:;:tmcn to nas rda
pro,·as, pa~a r C'Cttr:;os. cL.:. ; o ó . t:tmll·~m a çü~~. ;)·1b s tnrut~s de cin~o membr;;s, não c.;mo 
razão quo :t.ctu<nl nu lcg-i::;hdor .:lo 1850, n:t> um prog-1·oss.,, <1"\.; ::omo regro~ .o; ettícnda ' lue 
pcl'mitlin -lo ::t<:~ão rcs isorh nos crt'!O~ de jnl- n Lá de :~ <I e lh~1.e :nbro deve ••' l' restnu r:.<.la; 
z·uncnlo em ~l'"n de r()Yi~tn. lhY.ê\c;; .!.; or.l0tu I cl;l:na a in h ,·onll',L a lei •lc i t\71. aliás fcitur:~. 

~ll.b l.:cu, ('Q:.'.~[~ r.ch ·:n~;u_:l.<; r:"~! !~l~ll t: P·~lo h,~~ I ,{~ 1~0~~ pa.r t:~\1): -. só po:·'l.llC p:iYotÍ a ::~utoridnt.!c 
l.l<lo., d0tCI .. J!I.n.r.ln•- ~-·1 _lwlt-:t'·''o : uus 1'~ ' ttr I p.,.tct .tl do rltr . 1.0 de pto~;cJc ; . 
•l·:~ t't ro;;ra par~. o ?-H· ::lo c1nl, c rc:•. b:t~ 1:t' . o Stc . . \:oii>l\.\P~ p1.,u~m.\ Jci um apnrt.c. 
•tliCl'<J:' confunmr mtetrruncnt~ :!na~ scr1cs .

1 

, . ~ 
:uuito oiis:inctas ·.!e r.,l:tção, •cC ·iir~Í1:os . o Sn. C.\:: Uio~ n~~ l •l.I\'Er!U dtz quo S. l>X. 

O S, · \ _ . , F_. . ~'"' . ;. _ q ue tudr; is ~o pr•"t·"n J.;, ll>TO quGl' ([llC nada 
. . ••• ' :o;ou.,ob lcTt:J:l l\A.- "'' 10 prtt L., ll:t.O j ~e i nnoYc e m rel 1çfio :2.0 direito acina. l, nüo 

fot lsso o nu e eu dtssc . 1 , • 1 't 'li ~ 
;., .. • 1 ? JS_-:a_n ... ~ rccnn,le·~cr, na. s:1a ~u a ~ u~lr~Ç1tO 

O Sr.. v.txowo DJ; Ot.I\"Em.t ,·e p:Jr este I .Jm·ultc:t, ' lue as oo~ tlUS om p;·nttc:;. na•l ~e 
:~.pnrte qu • o Sr . A1vlr ' lc Fig-ucirlt a:io ace[ta I amolb.m ao progrc:;•o d,, s~ie tlCi!l. do direito; 
ia tolBri i : no clit•.:i to cidl, n. theor ia do di;• :.ito <1lll) as no;-;;\' le is não tr.Jm :LC~~ ·tp:mhado .,_ eYv· 
comm~rctal; !'>las n ··ste •:aso o !1·)\Jl•a depulad.) ht~rio dessa scicnci::. . 
res~rjt? as . saa~ o'>.s r v:L(,'Ões n.os ns.: 4' o ~o 0 Sr.. AxoRADE Ft?cEir,1 : _ A OrdeM. ,·!o 
do~ I '· l Strl " ll 'l0 OUo)l' C[:t<l h·>J' aCo'~O l'<l"Cl- . I 1 • ~. ·. · ' • · . . ~ ·• ' •. , . · 1 niio :t ut0!'1~ <' C-J~r.1pte as: e! lS vem elo !!lodo •Je 
>0:'1:1 no c:Lso ••m r1::e o a~ti ~.J <ll" (t•' ': I .. 1 - · ...... - · ' eXO·..! '.l~tr<-"\.l" :\ 01 • 

« 4o. Ou '1 uan:lr> 11'> proMsso se h:tj:t preto- ,.. ~ -
rid'> ou ic. fr i n~i·lo formal_!dat!c 811u.sta :ci"l, ,.1uc , I ~.::iR :, C.\:oitnno _De: .. qurllt~.t .perg11nl~;o;1 ~o 
scgun ,o 0 du·e : t ), n[o [.>O~e set· ~u pprtJ.\; . nc.JL o tlvput.do nau c~ta. co:l\ cn,t<l? de fJli. uuo 

., 5 '. Ou 'l'tando l'orem contra t·i:~ :;. em JOnto l po .f\mos _:nnnt_::• T'Ol' lll H' t 'mi~O o processo <lo.s 
substancial , :i d i~:>osi<;ito cxp;·e~s : de. lc ! l~ltri::-. ! Or<~enaçv~s. lno altc<>do, não so _p·l:: corrup:c:h 
05,,ripta _ , . i '::, :o:·o, cor_n~ yc:b. cr1·u a~a applrcaçao dos pnn-

_0 nobro ~l'lpatado não quer '1' 'll cstos c:1s:1s i c1]
1

•0s .J~ • l.1 r·. 1 L? ·.J~l.p~t~L., . ) ,_ . • ,. 
seJ~!Ll constdet'.ldo:; co_1111 baso tlc :~e•;,1o rosci-1 O 01·' .ot ' no;t., "ss.JJ~~L~, <!·:."CJ:lVll ,uma -~: 
s on :'.; ruas ha nLUR P?'~ s~lutm· p r.ra e>::U per- ~o~!na ral t ~~~., 1lata o •. t<JC• fc t-,omucn.o do _ch 
petu1dado das d.)ulanul\s Cl:L ac,ão ;·e~c:~oi'l:l , lte .. o, e d .. \ 1 .• ospern., que o no~rc deput,lclo 
nmn vc.z jnlg- do 0 feito e:u g-ra u do ;• ovi~l~ . i~- con.corress: com s~t<\~ l11zes .P'\~:t tao_ re :uon_ta~o 
tentada :\ acç-:io rescis:;ri:l c c~··ot:tda elln, j:i d~tde;·atun . D~soJava queS . • '.x. n r.o ee h :_u!
não pôde s~r re;;u>ci t!ld:>. . EutNt~nto ll•J ,[hoÍto ' l[tS~<! ao t ;-ooalno, sem du\'~·h eleva.·lo, de crttl 
:lcmal os "~>os de :wç ii•) r s ·is~da são i!Emit:\- c.H' a olor-a d·) seus ad1·ers !!'lOS. ~nas qt1e colla.bo· 
dos ; o to~ to "Xprc ;~o das Ot·;J"n:t,·ü~,: nii:} n;:tr.:a r ,,ssc_l:estc ao.s tunpto rpc d ~'' ' .H:tcrcssar· a ~odiL 
limite no d ;rcito que a p:wtc kt: de i nleUt::r a s.:~1edal? · O p;.pcl da oppo . .;tçno, ?ns1u··JHl~s 
n-:•;lio re$d~or•ia. . Selllprc ,1u.~ ,1 pa;·L•) ilntend .,. p~h_treas: c u;~':: .tttdo ao.< :\d\•ersnrt~S ;' lod:wta. 
'·ttlC t.,rl\ d·.h·un1-~ 11 to:-J novos, uur) tc :11 uoro::.; el··- c: 'l j.s~ .. u.lpl•) M .e!)t,L orden:, q,lc se ::evc_I». con .. 
ment•)S de e<lnvicçiw, pódc. i ut~ntu ct ·sito rosci- ~tcle:·r.r nou<r os, a opposrção dev"r 1a llrestar 
sor::\ tantas vez":> ctnanta3lh 1 p>Hec:;r. h to é :taxtlw. . 
<J!lC é cL~_misar as r~cm:~ncl • s ; dctern:innr, po- •. O n_ob~; dc:".ll:l~O, pm·em, nnd:l qu~r-· fa:-,or. 
rc;,t, n. loto c:•.so umco Nn <]!I C, dop0!s dn deci- 'oL1. .\p :.l!l.S co.JJ1)l •c ntou1cntc pelos "rt\~os 
silo do feito o .o1 g;·llU do mvist:t. ll OS; a :\ :~co·ão l>u:1p •·c :st,·o: <h propostr •. (Co;>tcJ rrtção elo o r. 
resci·<mia Ler 1o~nr,ncha o orado~ /1nc ô <lo bom A•" ll'o(l_e F~fJUCW(t.) . . 

~it·~i•o c .'!'1·' li a.Ltl!nde1· 0~- dircilos U.a~ p:\l'te.• . . ~Jtta~·:lo ·-~~ . s ·.n '"?tv, e . sn~ple.smcntc .e~1 fa.
::::0::1 ,111 ,., ::. a s•Jc·1·: n do n·a~ lucrn nn·b. coul a 

1 

'0,1 da J:l cll .. , t.Jc l1d.-ts q .te •,lO 1 oprndu t.çao rln~ 
proleht•;1:!l :nd(.finida dllil d.1 ·isüc .; dos i·leitos : l <! ls c~slo:t t;s, :'ISSt~·u _rcesm? notu n lo quo .a 
se :~: d uri ola (JU O uaw doru:.ndo . p'eln séri(l :<i~ recl~cça" J:?O ' ''"n:t_1l·•o_,, ~ mnt• corrocta,. a m aJ.5 
conso 1uonc ias que tr:tz. dc1-c s·.,r antC.l 01-it:t:Ü\ conlot'::le a org-am?.::çao .:os te;: tos da le1. 
<lo •t u e procurada ; 111 :s:. <o,·ic Jude lu~rar:~ wo- O Srr. "\xnru nr-; F IGüEtr.A : - Q'Ier contestAr 
uo.~ com a.;; injustiças .:;uo so possam rwaticar ; :-~ sap0r iorltia.d-J dn ling-ua.:;-em ·~ 
o ::o:uo ~ - r~ntia ~ont;a· e.'!:;as_iaj-uoti\~~ é fi liO (j Su. C.t:o.'l.)!!JO DE OLi vR I!lA. Jccl 11'3. que uno 
CXl~to :) acç:to ro >Clsorla . ~ .· 

O ora.!or não quo r qae S'\J·a multfplica do este ent1\ trá em cl a ow To d ., li nguistiet~. 
- Con..·>irlcon as O>·rlonaçõ:>s como um -primor do 

ro~urso 1
' :tl'1·a;r.tmento d·l pa,·te; . 'luor fl_tte diroito Nn rob c;ão à C[JOc:t. 0 : 11 C[ nO foram foi-

sep m~n t tdo Jll l'a salvar o dirc tt~ coneul- d' 
d .-.- 1 1 · l J.~ s, :. tn a~ o 11·oi to a•·tual IOJtl anel .. do. , • ca. o. :::-1~ 1. a n r csu ta r . prcj11i7.0 á pane 'i ue ~ 

l~ I'Ça ! tm >do rccur ;o, ella ,1ue cat·r e>g-u · com 0 O Sn.. AXDRADE Ft-:;UElR.\ :- E t.1mb~m d<Js· 
pro.\nizo. (tpartes .-) - . • -and.td•}. · 

Em mMeri:t d_" r .!C\ltSO o rnelho:· n.J:l;pli;~.l-o o SR. c.~~;nmo Dll 0Lrn:uu diz que e esta a 
d.o ' l~c reliLrmg-tl-o_ 1:or exag!)rado ~scrupuh. r~r.ão por que a coruruiss~o cmu toda a franr:l't~ 7. .l 
1 oda, ns dem:\ udas· ,_h ,-,) ut te: um fi m_ e corto ; docbruu ,1u~ nã.•) dllviam fncr pa1·te de uma lei 
mn_~ h~ .. o rue .o t~rtn? lltle~de vt\ SCl' <~C lti:ü e do ot•g-aniz<'~-it•i : jndi.ci:u·ia n~ lU:>di,[M relativ;\~ 
de.,e JU,~a_:nente .cog-.ttoH :t p:·opo;sta es tolhele-j {\ ad:uioistr :çã•.J da justiça, por.l'le a rofol'mn 
cendo a aco;-ao retsc1sorm e~ um u mco caso. deveria sor mais ra!ii~al do r1ue a. cousignad:! na 
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proposta. Dever-se-ia conside1·;u o processo 1 então ex.iste ntes, e haver-;;(! ele,·:•do o mesmo 
d vil em todM as su~s pat•te~ o pol-o do accÓ1'do J custe io a 53\! ::ti\)$803, em razão do au g-mento 
com o uiroi to mouo rno, e cmn o que ensin am o.> do Hnnlcr •1 do combustores que h oje se contam 
jurisconsultos estrangeiro~. . . I 13. i3i. . . . . 

Lamenb. que os nossos grandeS JUrisconsultos O corpo log!slanvo, d1z o orador, entendeu 
soja.Judi strah'r!os do c>studo e"clu•ivo do <!i!'(lito, ·q•le <lOYia consignar fundo" para m:tnter do
pela pol itiêa e pelos tr;1balhos de outr:1s ]'ro- rant ~ os ax.e rcicio.> de 1882- 1883 o 188:;-1864 
fissões. 5.008 comuu•tore:; de g-az com~nto D i.5HD do 

E mf1uan to p aizos mais a.traslJos do que o gaz globo. 
nosso pos~uem um co iigo civil, o Braz1L d·)pois N:• opín.i:'to do orndor, a qtlantia vot:•da. para 
de 50 a.uuos de regimen 11:1rlamon t.nr e do :.vul- o nlunero :.h coml,ustor.>s, hnto tle umu. com" 
tado d!!;pnndio, ainda não possue codigo seme- outra. csp ecio do illumina.çiio, era sufficiouto 
l hnn to o não tem esp~ranç.a de passt.lil-o ~ão p<n·a marltet· o serviço, mas , o go\'Crno assim 

· cedo. n1í.o o ontondcLt ,~, po•· s·.ta alt:J. t•ccrca~,rto olovatt 
Até que s n le \'O a <:fteito um:l raf~rma. que a ().·1;;7 o nu:uot·o do comlm~ to:cs do gaz cor·

abranja. todas as fac<ls do direito, po(l~mos i!- t•en t<>. o a 2 .081 o de gaz globo. 
melhorando o q~tc ex.iste . Onde fo i o govorno, pergunt;• o orado!·. achar 
- Conslitu:tmos, diz o oL·adnr, um bom ' YSt ' ma competon cin pa.ra. olovar o nutucro de cotnbus-

j udicial'io, formemos a magistratu~a <!e accó t·do tot·ea fixauo p elo corpo lcgislati>-,) n:~. lei do a r
com as norma~ constHucionaos o r .'org,mize- çamento ·~ 
mos ao ID '!St!lO tempo as n ormas por quo esta E', porv-enl L~r:t. c>te c rime qu.~ o g.:>veru•J 
ruagistratu1·a se rega, c muito te;emos fei to comnletteu cxcadontlo :i dcspeza tle~re ta:la, 
p~lo descnYolvirnento do direito {I pelo pro- motivo sufficiellb p!!.:·a. j ns tificar 11um proposta 
gresso do p~iz. (Jf ui to Z,a ,n ! :l f1tito úcm !) tlo credito'{ 

A discussão fica adiad:. pcb hora. E' r .. ~ ahucntc c x:_cc·ior a tolas as presump~.ões 
. _ . . de condescendenc1a por parte do ccrpo loglsla-

En~ra o:a drs :uss,;.o o projecto 11 •• s~, do. 18S3. th'o. ;-ir o g overno converter u m f::..cto do . 
(Ct·~dttos suppl?rucn t.'tre;. ao mt~•stor;o _d :~- inft·ac~.3o do le i em motivojttstificaLi,·o de u:na 
a.gncult1tra na un;•ortanout do:! 10o:284:;;61;) e proposb t'!nilont~ :1. augmentar·l h ·; o crc:lito ! 
123:243$5'3 . · O orador le•nbra. que Q COI'PO legisi:J.tivo foi 

O SJ.•. A-ndrade Fig·ue il.·a dc
cbra que a apresentr~.çii:o deste credito ó mais 
uma demonstração do a rbí trio e pr·~potencia. 
que o governo ex.erco no toc:~.nte n. dP.spezas pu-
blicas. · 

N(\ pt•O;)aatn do goYerno p~dc-sc um augme•lto 
de credito p:lra a vei·ba-IUmninação publica 
d esta cõrte, q ue foi concedido pela lei de 30 de 
Outubro de i 88Z par& os exercícios de 18SZ-
1SS:3 e 188:3-itSf. 

Justificando o clcjicit ·1ue o gove rno encon
trou no ílm do primairo e~at•cicio, e que c.llOOl
lou se dar ia igualmente no segundo, dá :\s se
gllintes r:1zões (lúj : 

Para os· serviços d~ v1:rba - llluininaçiío pu
blica - consi!l'noll a. lei n . 3141 de :~u de Oll
tubro de 1882 ~o credito de 854;217;31:36, appli
c,wel a çada um do~ exercícios de 1882-i883 
e 1883-1884. 

Verificada a insufficiencia do me~mo c redito. 
para as dcspoz:lS autoriz;1.1bs naquelle ~nno, 
põde p:•e\·er-sG com s~gnt'.l nça q uCl facto tdcn
tico occo rrerá no •·=-:ercicio que ora começa, e 
pois, venho ctunpri.- o dever do pedi r-vo.1 o 
supprimento no,:essario ao crecli to dos dous 
exercidos, ex.!:onJo-vos as razões que fnntla
men tam o pedi ·Jo : 

Exa•·cicio ela 1882-1883 
--

g·cneroso ,·otando semelh:mte uumer·o de com
bústor.•s p;trll a. ill uminação desta capital, h~
vendo ruas onde o l uxo da i ll umin~ç:'io é real
meatc pasmoso. 

Acrodit.a, pois, quo diwin• aindo-se esse nu
mero nonhum incom•enien te res ultaria par:a. o 
publico e pou;:>ar-se-iam algumas der.o11ns do 
contos de réis em f:wor do th•~:3om·o publico. 

Hnvia ue.:essi.lado de faz~ r-sc esta despeza ~ 
por.;unta o or:~dor. Sõmente o arl>ilrio t.!o 
g-overno poderia justificttr semelhante p:·o
po.~ta.. 

As ontras ra1.õ·~s pol'•luo o governo cxced'::u a. 
verba não são mai.~ proccdenta;; do 11 ue estas 
infcli7.mcn to. (LG.) 

ll. - T or stdo rolculada em 111:958$ a dilfo
ren~:~ de cambio, sogundo n cotação de 22 i /4, 
e h:wer-'c oley::~do u mesma <li!fe rença a 
143:505$687, em r:~.".ão de osoilla1• o cambio 
en tro cotações somp:·e inferiores du prevista . 

Di7. que o governo est.:í. toc:~.do de uma verd:~
deir:~. chaga da nossa sociedade, que lhe in
cumbb lta. mttito tempo ter r o01cdiado, m:l.!l, de 
que s~ tem esquecido compllltameiite. 

E' muito frequente n as discu ssões da cam:\ra , 
assim oo;tLo nas propostas do governo reduzir 
apenas a nove ou dez mil contos a. yerba pam 
differcmç;\S da cnml>ios que o thesouro gasta. 
annualmonte, escn.sseando, por6m , us nume
ro:ms vot·bas no min istério da agricultura, ondo 
os 11ag:unentos, e(l'ecluando-se n o pa iz, est~o 
todavia suj.ritos :ís oscii:Lçõea do nosso m'Ho 
circulante. 
Ncst~ caso P-stâ a da iUU111inação pnblica, a 

9 excesso~~~ despeza, alén: d:: !)revista. prc- da limpeza publica, a do aguas~ ~ menos 
VelUd:\S s·Jgu!utcs .. a.u~as pr,mclpaes : emc1uanto dt.U?U o cor.trn to Gab~tella, ~ .ou-

Acha-se 11aga a tle.;pez:l. que coube n.o creJito 
votado, e por pagnl' a da i05:~84.$615, soi unJo 
so v c pela demonstração n. 1. 

L-Ter sitio calcuhdo o:n 518; 131$ o, r.us- ~ tras; de mancm. qu e, quan lo o oradot• c1z~a o 
teia da i lluminaçfio por gaz corrente, tomando- auno passado, .que qualc..tuer verba c~m a dtff: 
se par<\ ba-<>e o numero de 5.908 combustores, ren~.a de ca.mbtos cnsb ao thosouro 1:... a. i4 mil 

V . IV.-10 . 
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conto3, 11~0 :.ffirmava um:-t pi'oposi~ão exage-1 Br:~zilno intuito elo manter uma tna artificial 
gc:·;d:t, ma~, m:J.n J!roposi;·,1o ,1ue ficn.Ya :1.<1He;~·. : Jc c.~ml!io. IsLo custott CitN ao l•ai~, custou 
d:J. \'"fihle. . . . ~ . 1 c:~ro :tos íiuanee~roa elo p~r tülo libe ra~ ~JUO, a pro-

Pois, JJ-,tü, o i1ue laz o g-ov0rno s1 o s:\Cl'lUCJO j go<1ndo·so :\fcsstGS ü~s nnanç~.s, tnornm do 
l\adúJ1:' l 0 tamanho. p~ra lhe pôr coo~o ~ Nfkl c~ h ir aii!!al no losco JUOrca,Jo do compr~r cafó 
Jli) lc;·;í lomat· quat1uer ]ll'OViu·:ncia (JU•J im~ I pa!'a sustentar cat,1!.JlO :1rtificiat. 
port.:; em_u,n:t despo:m igual l•a:·a m(·ll!Ol':J.t' o o. g·ovct·no couíess .t :1 s<m culpa do não t~r 
;:o<so n'uw t'.ll'Colante? co~ll.,~do nQ mc:1o <lo md horar o nosso meto 

C1n~l yez, porem, '·1 ue o g·oyornQ se tom lllO'>- 'I c!~0uLmtc c ··mo motivo para jus~lti car nm l•cJi
tr•t•lo e:qr.·m:>)llonlo <b;cuida lo •tn:tnto :t usto do rl·c cretlito [Jétra dilfOI'CliÇrrs ·10 c:J.mlJ~O. O 
po nto. •;::e ét•a Je sua iniciatiY:Jo :·ig-orosa pot• o~ndor p·:1·;tmt~, qu~rerá o governo !oval' essa 
que c cllc C[UCIU no t•o;·im·.n p l'lai!ICJlll[l! deva vida in~loria do o~p~diontcs, de COJüluorlos do 
~~ôr-~c :1 te,ta ,[a m:tiori:t par:~ reooh•e:r os gt·a- ! rjocier. ch tOl' honras. do muntcr os loeus fl.mi;os 
ye,;. p•·,,IJ]Q:.n~;; d~• a~tnlid::de, porv .. ·ntUt';!., su::s 

1 

de e;~;plora:· cmfln1 n sitna(.'~o. sem co ~itar n ~s 
Oc'coÜ:l,•)CS SaO lllOllYD U:ts t!l.llle fol'lC f<nra. nr [(UOSWOG g:l'::t\'('5 que trabalham, O ps.u; C Cl>:
p ·di.- um c:~. · clito ext~aorJina:·io? "\~reJit:1 <pc g<Jm solttçiio prompta 'iuo todos os !li11s os tão 
c.<l:'s L":~iinr,;ües couhccichts rlevi:•ut condnúr o · iufla.indo ur.s vo t·k.s da orçnmento . r:'ois, é vid:t 
govcrn(J :·1 ~et· m:J.Ís prmleutc nc· . .; Sttas pt'OJY•Etas qun Hiu p 'l'lir.lo possa dcsojar, que hom<;ns 
de ki de "'çnrucnto. Assim, flll:Uldo o anuo dis-nos, de c~pn--ichd~ coaJ.ú 5ilo os nobres mi
l'''''•••b o gov-erno JllíllltG1'C durante seis Otl oiõo uisLro:: , 1•ossnu rontinu:1r :\ l~var ~ 
mczes de tlis·~m,:1o do orç:nnento ::1 lisongoi:·a A um ap"rte do Sr. Felicio dos S:1ntos, res
cspc!'.lll·~,t d.; <]UC a cambio podct·ict conserv::tr-sc pon:le o Ol'arlol' r1ne, quarrflo l'assa.J>em as pastas 
;1, ~:? L'.l. 'lllr~ndo jâ estava t~ 22 1/2, o goveruo ]l:\t·a a opposi\1io, clla. dil•a o q::e çonvem f~zer. 
1 JI<•~ ·.:·o , t-s0 insistcnt0 em l:il~.ntcr ama taxa com Ate .:t.~orot a sa:t nlissão é constituir-"e orgiio 
q,w n;iú podia contar. O or·arlol' o dechi·ou <l:l. OtJinião, rc:cbmGr providencias do governo . 
11css:t occ•· ~ii'ío. m~s, a maio•·io e o goyerHO fi- !\em a opp.,siçflo ;;odeTb tolU:tr a in ieinth·a 
zo;·am amidos surdos á s•1~ t''cbm:\~.i\o. clost·:s medübs. era preci~o r1ue d b c~queces~e 

l'mpDz Ht:~is qtte a~ dit\cronles verbas cb int:)iramcnte o.s seus devere3 e o governo a sua 
rdJ:ht~:·iod:\ agt·i··ultnra r, de oat;-os ruí :üstcrios t·esponsabili.Ja lo. 
em 'In r: byiant rluotas p~:·:1. o.~ diü'ercn,~ns de E: para. prova pergunta1·a; que r · snltado 
c:"!l!•iu <.Js~ ··,al 1' S>.uuidas em utna verl.n distin- colheu a opposiç~o dnquellc €3J'O!'ÇO ing·en te o 
d :, , aihtde conh~t e\'-se p:l• simpl~s ín<JJecção herculeo de aco:üpanlmr a disc t~ssiio ,!os orça
da l:• i do •>r~ :~ niento, a IJUanto no.~ obrig:, o sacri- mcntos c anno pass:tdo e de Fopor emenJas ·~ 
fi cio !" te ;·uws e.<t.c de pl•JJ':n·ol moio •Jirculüute. Aiu b este ~naQ o ora•lor apt<3s~ n tou emendas 
Ta:uí_~cru este nh·itl'c ioi ~lespresado, nem f'iq tH; r corno aguelb que suppl'imi:::. a dotação ind:)yid:. 
l·Jre :. a h oll ra.~ de ttma ligc tra r osposb c a con- ao Sr. Duc1ue de Sa;~;e, c1ue L't fo i pa~·a a Euro:~n 
se .n.c.n~ia ó q1Hl ai!lda hoje pat':J. se con1:ccm• o com !icGn ço. do ~r·. ministro do impel'io. · 
~ac ni1c1o <jne o thesouro la:r., faz-se prccJso ttm Por l'entttra, vu;gou es;<a cmênda ? P ara que 
Lr••\J:lilto hc:·ct!leo. O orar1o l' est.i. far.•JUc!o asse c~>as i·e~b.maçües de medidas ? Po1·ven.tu~a é 
l t·~lxllho parn,, n:t rc.,pel:lint <l'sc:.m1ío, apre- c> opposição 'i 110 tem a r·csoons[l.bilil:J.de dn. 
" ·11 !:1 :· <lc novo Stt:\ idén. E' p!·eciso que o pah situ11.ção ? T')m e lia maioria -para yotar taes 
conh•'Ç 'o;; 1J<-llos n~gvdos •til') f~z o g-oYMll•) . merl: clas ~ E' ella gove!'JJO ~ 
~ ,, , , <Í somente ,.;ttiJ::•, cotno iC7. a :>ituaç:1o 1 0 Sr. C•n,.1, 1n . D 1. Rocrr1.. o d t . 

)'' 1 0 . ~~-R 1 · - ~ •· "''' - ''" . ' .- ,uo.n o 1ver 
t<J€r:> _:u · •'>J c • ançar no patz '11:1 mant ~sto ' respon~abilid :do tah-oz n[i j as façam Yin"'J.r 

,Je,;i.lC~(Fitt:mrlo pcr:1nta o O'trangen·o o pau c . o • 

''~ s.::IS l,o·,\~n~ da " stado m~i s Gminctltes, p~ 1·o. O SR. A;mn.\D~ Fu;TJF.TR_:I cl~?. CJ.llO c xpcri-
'"iDclui t' por JU:Ü> um appello, es;;usndo n ess:1 mentem. Sl 'J~ ltbcr.-,os na o tem a rapacidade 
a~ r· ~,.:;,) , "" rkplor<cvel rceurso do papel moeda. Jl~.m ntl0!H1CL' a esse~ reclamos dn opi 11 ião pu-

i) :na(J .. '' si ln~r.fio libcr~l .~11biu. o cantiJio hlrc,,, dc:xem Gs commodcs do pOJI\r , ontrc
:H·Ln l~-o ; "26 , sen~ cmh3:·go de emi;;~ücs 8u~- [;<(Clil.-llC o.o~ ccnscrmdores , '!110 vir:lo rnais 
ec sslv:1.~ :; " ' \C) a ;!'ll ú l'l·:l ll05 h:wia for,·~do . ll~- nnm v~z mo~t :·nr :1 c;~.p:tcicladc 1lC "ne têm d:tdo 
poi~ !] :, cru'ss~o d0 'lO.OOO: fJ008. o crr.mbi<) d'.'S- ns mais axh:dJ:' J·antos prova~ . (. lpÔiwliJ .~ e ;1cê:o 
re:u a i~-' ~ ~ ha tnuitos anlJ0-.0:: t.~·tu-se u:n11tidn a rq)IJiad-;s). 
21 c pol~'o, ? ão obstnJ:te llfl(J terem_ a$ noõs~s Com l'Oh<;ilo :is fino. !J. Çn~. sobretudo, os 
r ~q ·ot't " çoc~ Jt.:atlo :' 'JilCIIl d:\S a nterwrz:s, n<'lo cousc:J'\':ldorcs po·lem dizer de fr·ontc er~ni.b 
t·bst:, nl'! o ()lllpro:sl.illlo d~ ·imílhuco de libr:t~ qn<: o pni;. lhes de\·n os lU:tis o 'uinonte~ ser
q<t~ ~ g'OY·) t' n ''> contra\Ji u em Londres, cam o que vÍÇ ·J~. 
:~I! " :J;n o ~.:lei'<:: acl_o ela ~u.~ cot: cu;c·c:~.., i~ (~·~ Fo:'?'tn os cst~rli~ tas consenaclores (1uc re
C~ J~l l·.~es. , ,~c e ,11prcshmo po le ra acn<hr as Dl'gnmzat·arn o nosso thesouro, ' [tlC cre tram os 
rl~llww.bd ·' ·:o t)1ew~ro na Europa dm·an~o o novos imposto;;, <JllO fixa ram o nosBo padrão mo
~urn11t·: a ·0 pt'?X~mo to._turo ~uno; entretanto, netal'io, •j!J~ 1\mprr.h •nrle1'arn .,_ instituição do 
o ~um iJw contmu~ b~rxo, .sew.a. l! l i.'llOJ' esp3- Banco d•J B~·azi l, tontatiYil. gen0rosa e util par a 
_ranp de m.d~v,rar e, o qu.; '~ mms, ~em ao me- fixrtr o ,10Si'O meio ci!'culant0 . 
119~~ .:_cp rO\''<tl<l_r ao.~. no~~s g-cueros que, :i pro- Ao contrario a escola l.iberal não offercce em 
J: o:· ~: ~v •;q_c, o~~~.m.b1o ~.tc: rn bo.ixa(lo, t;unbem t&mlnos~a. _;J "CO!a :fi:z;.anc ••h·a. sonão crl'Os succe~sivos, 
UniX do<:' ~G·.l o !)l~ÇOo , rnn~>ues repettdas ele papel mved:.l e nada mais. 

O cra•i(<l'.n<lo ~o r !Cl' C. 11qui ·i alt:t ::tt•ti!lcia l lnnania 1let'/la • • . (.lp~vte.>') . 
' J~l:l o c~n,lJw _tc,·e .cb 1 o;{2 ' f,, om ~~llS0~il!ell-j Eill resposta a um <tpu tc sobre l~ emissão das 
<: Jr, do.;; n-:;~·oews ao g-ov·:rno com o banco do . C:J.mbiaes,o orlldordiz c1nc ellas eram 6. 000:000$~ 
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nnf.rct::into, o pr.r~iio libe:·,ü. além de~se 
desgt'<~Çado e.up·esLunu de -lO.OOO:OíiOB, gas
tou seill íiscalit.,~çi!o 70.U!IO.OO~$ c:111 a secca, 
Cin p1·ovcito dos Lcdrões de- casac:1 e luvn. 
de pellir:a ; <les ,.enclett ::ünda mais em nego cios 
de cafu, em Üt.Gl' bai)Car o cambio e em outras 
op:~r.\<;c'Jcs int<Úl':l.mcnte cstt•anhas ã indole do 
govc!rno u, ain.la mais, a propria índole do par
tido libr;ral. 

O Sr,. Fru::>crsco Sonrm' :-0 cleficit ot•din:~.
rio veio da situação conservadora. 

s O Sn.. A::mruDE FrGLIEID.A responde qu0 o 
dujicit ordinario c• ela ici do orçamento; si os 
llbcrn.cs tem tido :'s~e de fi cit ó que o ct•en.ram ; 
os 4a situn.ç:"to consor?aclora jú foram conver
tidns em ooet•n. .. õe;; de credito. 

Drpois de !c1: r!ln item ao peJ.ido de ol'cdito, 
o ontdo1· diz c1 ue " q t1antia rle 6:201$. votada. 
pelo COI'[JO lc.:iislé\tivo Cl':l. mais que sufficiente 
par:1. custe u· a illuminaç:Io nos jadins publi
cns que estão· a c~,rg<) cb governo, llue s:lo o 
hot·to 1J'1tanico do Passeio Publico e o jardim 
da praça d:1. Acdamaçiio, po1·que to.los os mais 
r:slito confia:os à :tclministraç,ão municipal. Si 
a verba não ora sn!Iiciente, isto ó, si ella não 
chva para manlot· mn.is de 150 combustores em 
ca_da um do;; j:u·dins, eea dever do governo li
luttm·-se a cs-;o numero de coinbustores, embora 
a população pr.::ten:losso um.a. illumin\lç-ão a 
{/OnW, Ol'a cbVOl' do go\·el'llO obsel'V::J.r a lei do 
orçamento, e vir depois diz:lr ao parlamento 
quo a verba ot•a insutücionte e peclir o augmen
to, mas nunca rrngmentar o numero dos com-
bn::;tol'Cs. -

O Sn.. AFFOxso PJ,XXA (ministro da agri
C!~ltura) :- N:io foi a'tgmentado o num~ro dos 
combustor.,s. O que houve foi lllll et'l'O ele c:::.l
culo, na verba concedida nD orçamento. 

O ::'n., .:\.xm:.un; yiGumru rcspJncle que 
acompan.1011 '' drscussao. no nnno pa3sado, sus
tenta qno não h ou r c cn·o nenhum nessa ver
ba ; si o houvesse, seria pal'<l. m::ti.s, como h1uve 
em outras verb:cs. Entl'ctn.nto, aind:~. o noln·c 
mini~tl'O lLLtOt' clcval-~\ UO dobro. 

O Ol':vbr ,j llumin·;nse, ri1as nito põdo concor
d;u· com esse sy.stcma insitlioso cLs pro'l"in
c_lano~ fiLIO vêm a•tui f.n·m:n· governo, o cu,jo 
Juu c; torn:u· a cüt·Le o Jiosu; faxem essas des
p:;t.as p:tl'.l ag-radar a eôrLo o depois dizem 
qnu elb :tl,sot•v,; a s·)iva _ do lmperio. 
l•:J!Ll'uianto, os flnmiuc_nscs, é pt·eciso rcp·"
lll-o. slío o-; hon11:ns mais economicos que tem 
s'rvido n•)st0 p:.üz como ministros, e ó por 
1s-;o r1uc elles poucas vezes sobem ao po-
der. , 

No pat:tido lú:mtl, p<ido-sc citat• o St·.Andr:~.de 
Pinto. nnico ministro ílum~nense desta situa
ç;"Lo, ".'l'B.l f.) i upe:~.<!o do poder pelo -:oeu espi
l'lto rl•3 economia. :)\a situação. ~onservadot•a 
poci.eria citn.r o::; nom-es C.o Visconde de Itabo
rn.hy, de Em:ebio do QLieiroz, de Paulino de 
Souzn. c ck outros. 

u~r SR. DEPüT_\DO: -:::o Sr. Cost:~. Pereira, 
o Sr. ThomP.z Coelho.. . :~ 

O SR. Fn.-~.::;-crsco Soon.B: -·o Vis:Gondo de 
lt:n'tna· ..• 

O Su. ANDRADE FrGUEmA di;: 'l't0 o \"is :onlc 
de h:úna não foi gasta lo1·, assim co:no não foi 
nenhum dess ·s utltt·os iiuminens :s, que nunca 
foram pro ligos para a cürté:: si àesp:::n,reram 
larg:1mente ou mais do rFlr) desp··:nd;~ri.a o 
orador, foi com as provincias. 

Em resposta a atguns apat·tes da. cl:;pLtt,çilo 
mineira, o ot•aclor diz t! ue a [H'O\·inci:l. do ?IIin~s 
tem obtido muito mais do que aquillo q•_tc se po
deria conceder. Ailllh h;1 pouco "Votou-se a 
estrada de fet·ro prLr:1. Ot:.ro Prelo. 

o SR. FELICIO DOS s.~:-;"TOS:- Hei. ele liqui lar 
com V. Ex. esta conta do .Minas-

O SR. ANDRADE Fwur;rr"~ o8tima muito n 
prorincia de Minn.s, ond:~ jà toi funccion:trio, 
mas não se póde confonum· com ess:t prodigali
dade d) votar-se umo. osteaJa ele ferro par?. 
Ouro Preto; 

Pass:1nào, porém, á questão dos jwdins, o 
orador não póde votn.1· este anno mai.~ do quo 
votou o .;,nno passado, e acha mr;mw que ,j 
muito paraj:~rdin'l mantidos na cõrte pelo go
vemo. Por esta occasi:1o o orado,· do·;eja lirlui
dar uma questão com o nobre ministro da. :tgri
cultura. ~. E:c eXi)Gdiu ha pouco um aviso à 
carnarn. municipal da côl'to, m·mdando-lhc en
trcgat· um desses jardins. 

O SR. AFl<O~so Pzx:.->.~ (minis!,·o da av,·i
cul ttt,·a): -Não mandoi cntregm· j:u·d im ne
nhum; pe1·guntoi si a camat•a polia encut·re
gar-se do Passeio Publico, para mai.;; ta:-de eu 
po:lcr aceitar a emenda apr(3senlacb no anno 
pass:1do por V. Ex. 

O SR .. AxDRADE Frr;u:Enu respondt) :t o-;le 
aparto quo beijaria as m:"los 1l0 S. Ex., pela 
attcnçiio rp.tc pt·etencli:1 ter pnra com o orn.dot·, 
si por\:ent:1ra S. Ex. fosse fiel ao seu P·~nsa
mento, formul;:.rlo na emen:la ch nnno passado, 
isto é, entregar à camara municipal o jardim do 
campo da Acclamação, quo ci mn jar·dim pro
pl'iamente municipal, e não o Pass do P1tblico, 
que foi creado pelo g-ov'Jrn.o como lt·,rto bo
tanico pa1·a estudos elos :ll'tmnos cln escola ele 
nv~dicina, pMa o que devi::t Lcl' as nct'Cssa.rias 
coll•)cçüos dJ plantas; o si hojcJ :.u n:Io lem l'!das, 
é pot•que o consorya,lor do jarli111 tem dosc:tra
do o seu dever, o si o;; alumno> nrio Y:'lo Li cs
tu:l::tt• botmica, a. culp:t é dos pt•of,~::;sot· 'S. 

N:Io foi, porbnto, fiel o nol.H·e mini~Ll'·) ao pen
samento da emenda. 

E a proposito do P:.::;seio f',d,lic:o, o Ol'a lor 
pergunta ao nobre ministt·o da a_,;-L·i.:ultur:: a 
quo e:onsorvudor pretende ontrcg·:u· o P:tssoto, 
ao actual ou n. outro '1 

O orador leu um officio dirigido p:·lo mi
ni-;tro d:t agrieultur:t ao actu:'ll C"Onsan·ador, 
officio no qual S. Ex. como que g·:u':l.IÜia n. 
t•enovação do contt';l.to. Depois elo; tantos elo
gios M serviço do actnal conserv:dor, 8Ó 
restaY:l. innovat· o .contl'~lto. O or:tdot· viu 
n:llJnellc acto do --ministro :lc entiio, nm 
meio de captar o yoto da C::lmar:l., c) d<l re
novar o contrato com o actual conserv:1dor. 

J\Ias o orador discorda illt0Íl'arnentc deste 
ponto : não admilt·J quu o Passeio Publict' seja 
entregue á camara munici pai n0m a_ podet· 
nenhum local, e entende mesmo quo .geve 
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v oltar para. o d.:minio do,ministerio do imverio, . O Sn.. ANDnADE F t&UEIRA pergunta. ao no;..re 
ao ··lu:Ú ineum~) tu<lo que di:~; respeito á in- minilitro, si l!te assegura. r1ue o roda.ctor do 
strucção pu~lica. ·. Diarb Of!icial conhece todas as línguas em 

E' força, l•Orétu, confessar que tem sido muito· •1ue d:i a edição mensal klara o estr.mgeiro, por
exagerad:J. a <lespeza gasta e.om ·a conser'\'ação que é ;;em duvirb." melhor ·lo r1uo a ediçãê em. 
do Passeio, isto é , tGm custa<!o i4:U00$ por portuguez que ci feita t•ar!l. o vniz; é melhor do 
anuo, quando podia custar meta.~le e tendo uma que o portuguez em que sahem pu~lic!l- !os os 
conservaç::Lo ig-ua.l a que !:em tido. deo•ltes da :camara. 

Si, pot·tanto, o nobt·c ministro 'luer economi- 0 Sn. AFPo~so CELSO Jumo!l : _Esse ser-
s3.r corno jar lim, reduza a des) eza i mebde, viço é feito pelo Sr. Cal..teira, 'iue conhece va
que b3m póde íazel-o ; e agora é boa. occasião rias lingo.as. 
d<l fa~er esta economia visto que o contrato 
fin :lou. 0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA diz que tanto me-

Ih umbem alli daas cas:1s que pertencem ao lhor, e ci pena que este senhor não q ueira tam
Passeio : um::. onde mora. o enganheiro e outra bem empreg-ar-se na. revisão do portuguez que 
que é alug-ada.. Ora, sà oaluguel, que devia. s -,r sele no Diado Offi.cial. Seria m ç,lhor coul
pago por esta casa, podia dar par:~. conservar o metler a. esse empregado a traducção tlo edita.l, 
jardim, porque o arrend(l.tar:o podia nlli ter ca- do que fttzer despeza com traductores. . 
deira:s para. alup;Jr a 80 rs. ou mesmo mais. E' Acho. a l'erua do 40:000~ aaperior ás neces;.. 
isto g_ue r.contece em todas as cidades da Eu- sidades. Confessa que a publica~tão nos jornaes 
ropa. ili1. Elll'opa é, relativamente, cara, sobretudo em 

O orador sabe que estas pequonas oconom.i;~.s jorn:Les de certa. circulação. Mas existe um 
são indignas dos nossos governos, que estão acos- meio de evitar o inconveniente : é procurar os 
tumados a gasta~ !30.000:000$ por anuo; mas jqros.es a bon 1lk:t.rchi, e os ha para tulo e são 
a pequena a.dm:nistra.çãoaóse:póde f11zer assim. em conta. O governo não tem necessidade de 

Os grandes eslJanjamentos devem ficar para fazer ess\1. publicação, nem por muito tempo, 
grandas neg-ociaçõ.~s dG contra tos de forneci- nem por todos os jornaes da Europa. Por mais 
mantos, garantias ele Gst1·adas de ferro, idó 1s cara que seja. a publicação, basta. escolher al
;;r:mdiosas que poss.1m justificar esse contra- guns jornaas a fazel-a por tempo limitado . A 
b:mdo, lUas ,a pequena administração, a vat·re- despez 1 não póde ser tamanha, porque o ser
dura e conserv:1.ção de um j ardim , nllo se 116de viço deve ficar limitado a certas ca-pitaes da. 
fazer sem se economis:1r. Europa, e não póde attingir a 40:000$000. 

Agora, que o orador tratou dos jardi ns, passa O Sn. AFFONso PENNA (ministro da agti-
a e:o:aminar :1 ultima causa do credito. cu.Lm r a):- E' simples previsão. 

A ultimo. é a. 5" ; · rofe-:-e-sil ás desper.aa ne- .o. Sa. AXDI\ADE. F1<.UEIRA. diz que o nobre 
cessarias á concurrencia que se a briu para o mtn1~tro que lhe da o aparte tem as melhores in
serviço da illuminação (lê) : tonções. O orador faz a S. E:~:. ple na ju~tiça ; 

"V.-Não tor a lei concedidc• credito para a.s mas S · E:t. tem a infelicidade: de dirigir uma 
despeza.s necessa.ria.s á concurrenci:x que de- rep:t~tijtã_o qu_e <:>ata ac?stumada. o. . .:iot·tar largo. 
cretou, q uaes a avalinçno de mate:·ial, traba- O u:nmstGt'lO d(\ ~gr1eultura rot crei1·do pat'll. 
lhos preparatorios da organização Jo edital, salrar o Bruzil; mas, si não fór supprimido ha 
vers!i:o para varios idiomas 0 publica.ção peb (h perder o paiz · Foi creado para fomenta; ns 
impl'ensa dentro e fól'l\ do lmp\!rio. » fontes de riqu za, para anima.t· o comtnêrcio le-

vanta!'· a agricultura, lratar com economia' das 
Quanto á verba pedida parn o a."\:ercicio fu- obras publicns. 

turo, ~ambem se di7. que hn necessidade do at- Q_uanto a obr:u~ publicas, sô 0 mi nisterio da. 
tender á. utaior- despez,t par:~ l>ublicnção do G li- agncnltura gnsta dous m ll e tantos contos, 

0 
tal chamando conct>rrentos conforme a lei do que _pas~m t alvez todos os outros miní.st~rios 
i88:!: 40 contos para puulicnçiio dos oJitaes, reunidos . 
pagamento a trnductores,· etc. Quanto li agricultura, 0 acto mais saliente 

Admitte que o gove1·no fosso forçado a de~se miui~te:io é a lei do elemento servil, que 
fazer dosp~o~zas com os trabalhos prepnratorios prtvou .a. agr1c~ltura do braços, isto é, do que 
para a concurreneia que akiu; mas con- ella mm.s cnrec1a.. 
testa. quo tivesse necc~sida~!e de f:u:cr des- . Quanto l10 commercio, ct·eou ess~ll f~mosos 
peza tamanha e coin c<ll'tJI ordom·de ~erviços. 1mposto:s d~ arma;r.enagem, que têm a. virtude de 
Para tra.duúr o edital em v:~rias lingans, o go- devorar em pouco tempo o valor da mercadoria. 
verno deve ter u1u possoal de traductores habili- · 
i&dosnoDiario 0/licial ,J?orque o Dia1'io Otficia~ O Sa. FELlClO oos S.l.N:ros:-Apoiado. 
além da edição em mau portugu~z qu~ nos dá' O SR. A:NDR.-I.DE FrGtrEÚU diz qu.~ clamoucon-
dá-nos uma er!ição em varias linguas, P.m fran2 tra essês 1mpostos, m.as não foi attcndido, por
ca :~~, em allemão, etc. E como essa edição em que o governo só quer1a fontes de receita, entre
varias linguas sahe> uma vez por mez, deve tanto r eallzoll-sG a previsão do orador, de que 
fic~r tempo o.os traductorcs .para prepara-r os nenh·uma receita resultaria desse imposto. 
ed~ta.c~ que dtl\·em ser publ1cados no estra.n- (:lpoiados .) 
ge1ro. O ministro da fazenda é o proprio que no seu 

O Sa. An·o~so PICN!'IA (mi nistro de\ cg;·icuz-j relat~rio di:>. ao parla.mento que o imposto é .ve-
~ra_): .- V_. --~x. sal:le. quo lllio existem tradu- I =tor1o G de resultado3 nullos. . _ 
ctorêll no D1.Ctr1o O tfiCH.tL. : O Sa. F:iLicro DOs S.u;-ros:- Apoiado. 
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o s·a. A NDR.\DE Frcu:EIR,\ observà. •lt\C o 
·nobrG tloputado tplo o :l.lJOi.:l., ain·la. nom pe•liu 
ao or>~dor quo apresente emendas, quand:> seus 
csf •rc;os tihu si lo ·,aldados. 

O a11110 passado col.ll~u.teu esse . im:•ol<tO com 
totlns e.s forç:1-s lo •[UO era. ca.paz, por JU~ ach:~.
va-se do~11to como ai:"b. hoje so acha; mas 
t ,l :o foi excusa•lo. (.4.li;Í<t<LJs.) \lostrou com a 
f<lrça dos a.lg:lrismo)s que o impost(> :tl>sol·verb o 
valor da mercadorb; ninguem respondou e foi 
approvarh a medid:1. do g-ovc1·no. Seus esforços 
tambem foram empregados contr,\ os i O ~t. ad
dicionaes e essa medida tambem passou. Eis a 
sorte d~L opposição : clam1r no deserto. 

O Sn. FELIC!O oos SAN'l'os:- Eu já o ouvi 
clamar no des~rto, no tempo dos seús co-reli
gion.arios. 

O SR. ANI>RAl>:!'! FÚmEmA não diz o contrario; 
é seu de~ tino, é sempre um grande chorão (ri so), 
mas não arrepiará carreira, porque p:·ocura 
promover o bem publico . (Apoiados. ) 

Nós, diz o orador. estamos representando o 
papel de prodigos; é preciso pôr cobro a isto. 
Tem sido esta. a c:;u·reira dos governos e segue 
a mesma. trilha o gove1·no que está na ber
linda (riso), a quclle de que faz parte o uobr~ 

- ministro da agricultura, embora suas boas in
tenções. A repartição que S._ Ex. dirige é 
amiga de gasta::. La se corta la~go; os orça_
mentos são amblCJ.osos, lautos. S1 o nobre nn
nistro quizer mandar pregar uma fechadura em 
uma. porta e procurar calcular a despeza, não 
tem um orçamento menoc de 5$ ou 10$ (1·i~o), 

. o que no ministerio da guerra ee faz com meia 
pata.ca.. _ 

E' necessario precaver-se contra semelhan
tes excessos. Quando os praticam, não,é por
que seja úecessario tudo quanto pedem ; m:l.s é 
porque é preciso deixar margem; é.o ministedo 
das ma-rgens. (Riso.) · ~. 

Ha uma grande facilidade de cb"i.ficar 
despe:ms. Qua.si tudo alli é vago. Aquelu clas
sificaçii:o de negocias da agricultura, com
mercio C obras publicas, presta-se M VllgO, 
que protege os bons negooios. o luxo emlim. 
O orador não quer desacredit:Lr a repartição que 
S. Ex. dirig-e, quer ap~;nas prevenil-o. 

Calclllar em 40:000$ a publicaçii:o de edi
taes l O orador declara que si fosse mi
nistro e lhe padi~sem essa quautia, renunciaria 
o edital. 

Na mesma verb:1 encontra tnmbem traba
lhos pela a v:a.liação do material, e trabalhos 
preparatorios da reali7.açlto do edital. 

Quanto aos tral>alhos tochnicos, o govet•no 
póde !D.ll.ndal-os fazot· palas engenheiros que 
tem na ' sua repartição; e r1uanto ao servi~.o da 
secretaria, o nobre ministro tem pessoal mais 
·que sufficiente p~ra isto, e si não chegar po
derá pedil-o ao nobre presi{ente do conselho, 
que podem tirar de sua secretaria. 

Não quer commet ter :1. er~oldade de reter os 
sGus eollega<: além da hora; natllralmente o 
nobre ministro terá de NSponder-lhe, c por· 
tanto aguarda. para. outra o.,easião o que ainda 
lhe tem a dizer ~obre o credito. (Mt,ito bem! 
lá ~i to be•n !) -

A di~clissão .fieà a-liada pel1 h<í'ra. 

Vai a imprimir asoguinte · 

RED.l.CÇÁO: 

N. 67 A-1883 

Emendas approvadas pah camar:.. do> deputa
dos á proplsta. do gwerno, 'iue fixa a desp~za. 
do ministerio de esLran:;eil'os par:1. o ex~reicio 
d) 1884-1885: . 

Acc1·e·;ccnte-se no logar competente 

A a>sembléa geral resolve: 

. ........ ~·::::.=. 
;· 

Art. O ministro e secretario de estado dos 
neg-o cios asltangeh·os é autorizado a deBpenàer, 
no e~ercicio dt! 18S4-i885, com os serviç.os 
designados nos seguintes pa.ragraph~, a qu.a.n-
tia de..................... $ 

i. o Como na. proposta. 
2.• Le~ções e consulados: 

Uiminuida a. quantia 
de 1:500$ pedida parâ igua-
lai· os vencimentos d<!s mi-
nistros brazileirosno estran
geiro......... ........... 555:875$000 
::l.• Como na proposta. 
4.0 Idem. 
5.• Idem. 
6,o Idem. 
S3.la .das commis;ões em 9 de Agosto de 1883. 

-Affonso Ce~so Jt,nio;·-Vianna Va..::-Leo
po~cJo ele Btllhões. 

O Sn. PRESIDENTE da a ~>eguinte ordem do 
dia para 10 do corrente : 

Pl"imei1·a pa.rte (ate ds 2 !!oras) 

i" discussão do pr~jceto n. 77 de 1883, tempo 
de serviço ao Dr. Velloso Tavares. 

i" dita do de n. 74, licença ao jui:r. de di
reito Amphilophio de Carv~lho. 

ta dita do d~ n. 84, lic3nça ao Dr. Meira de 
Vasconcellos, · 

i "' dita do de n. 72, tempo de serviço r.o 
Dr. Thomaz Alves Junior. 
2~ dito~. do de n. 217, pretenção de D. Justa. 

Emilia da Costa. 
1" dita do de n. 251, pretenção de Joaquim ~

Quintaes. 
:la dita do de n. 2i5, pretenc;(ío de Luiz Pe-

reira Marques. . . 
1"- dita do de n. G9, pretenção do D1·. Moreua 

Pinto. 
i" dita do de n. 44, isenção dos direitos da 

companhia de~illumina~o de Taubaté. 
1• dita do de- n'. 268, dispensa de pha.rmaceu

ticos. · 
i" dita do de n. 109, negocir.ntes de joi:l.s. 
1• dita do de n. 241, locação de serviços. 

· i" dita do de n. 76, locação de serviços. 
3" di ta do de n . C5, e:l'ecuçi3es eommerciae:s. 
2~~o dita. do de n. 35, reg ulamento do nuta-

douro. - .. 
ta dita do de n. Z7, estrada ô.e ferro de Cara~ 

velbs. ~ : . 
2" dita do de n. 45, credito ao ministeno do . 

imperio. . 
Continur.ção da 2" discussão do art . . 4° .da 

têforma jttdi<liaria:. 
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Seg~nula pa;·te ( ,;s 2 ho-nts) 

C1·e ~lita ao mini<terio do imperio pat·a o 
viço da ill;lmin;:~çiio. 

\lloel P nrtella. Severino Ribeiro, F ·olicio dos 

I Santfos, So•l7. 3.° C:.n•a.llto, Gonça.h•cs Fcrt·eir~>, o 
Esct•aguoUe Ta unay (38). ser-

Orça.,~ento do ministerio ch: guert'J, 

Lev~ula·sa a sesso:ío 6s 4 horas da tardo. 

I Fo.lblm, ccm1. r..ausa IJa:-ti.eiQad.a., o-s St•s o Al
.coforado, Basson, _ Cvntage1u, DllrfliC-~str;\da 
-Teixclira, FerreirA Vianna, Rodrig-ues Pe1xoto, 3 
Sim•al (7). 

õê~ S ESSÃO 1m 10 DE ,,GOSTO DE i883 

Pres idencia- (lu Si". L ímct DMetrt ; 

SDJjj.\J:IO. - LciLura C OJIJ>r•Har;lo d:. acta du. SCSiih 
Uo ~ do corr~JuJc.-E~Pi::DIE~TE.-Parer."•rcs .-ll,, tl"C .. 
rimeutos. -tlouac:-úc;.-0 Sr . :,la lotiJn f rancisco l'itho 
n!a:ilb. :i m~~a tJln~ r~prrsnn1::t.rã o Jc uma socictl ;ulo Oc 
~ - Pol'i.r"O.-U :i L' . Lourcu~o do .\lbuqu~rrru~ Oet!n(l :l · SO 
C.õm O r<:gimen Ua~ COt\CCS'5-tiCS de c~t;a.t.i ~~ llr. fcr ~O-
l1nl)tl..il!o\ .•J.fiTC OA. ~:;U~~.r DO DU .• -DI:õtll~5:.l0 Jo {lrOjCClO 
u. ii .te lS~3 J.lts\\}\~ ~te~ct·-; i~.u ~o ~t. 0~. \"'eU<l,;o :r·o~.~?.· 
f ('S•. }Ji·r.nr:;os, Jd.:; Sr~- J.ndr:tdi! fjgoc trJ. C ~ldl'Clr:l do 
l! .tt•ro.: .. Vot.:u~fi,J.-fli$t:u~~ão tlo projcel.o n. i .f de !S$3 
(Urc:~;:-a ao juiz 0\ouphiiG(Jhio tl: Can-albo).-;- ~&G;;~~" 
t•A nTr. OA (ltP~liJJtl DL\ -lJt:;cus.;~o dt: um crt!•lrio :t:l Jlll · 
llistcrjtJ ,Ja a.:ricullura. JJi.;eur~os Jo:. Sr.:: . . \uJr·:1U~ Fi· 
~ lii.!ÍJ'a . Aft'on'So l'unn:• (miuí~tro da. ag:icullttr.t) o. )1::\· 
nocl l'ortclll . \'o\a,,ão 0-0I'r.amo:~\o tb gucrl'a. Di; -
eu t·~~· ~~o ~r. C:u;l:to: ' · 

A'~ H horr.s, feit~ ~ eharn:1da, acham-se 
pre,entes os Sts. Limn Do:art~, ~latt.'\ !lbcha<lo, 
Rib ei;·o tlG l\Ienezes, Leopoldo Cunha, Vi<lil·a 
de Andrade, L~unnço d<: All!llquerque, Gon
çüves d'! Carvalho, OMartim Fl·;~ncisco Filho, 
Antero, Bulhões, Theophilo, Pere~ti, U!btia 
Cintra, Juvcndo Alve~, Aug-usto Fleut•y, Silva 
l\bi~, Rod;·igue;; Limt\, Antonio de Si~oeiro. 
Canlido de Oli\'Oira, Dianu, Cat' n.:!iro da Rocha, 
Alves <i•) Araujo, Camat·go, Ulysses Vianna.. 
Pompeu, Set':lphico, i\íeton, Salustian~, :Mo
reira d8 Barros, Ignacio Martins, A!pheu Mon
j a rclim, Bal':io de Canindé, Si!viano Brandão, 
. Montnndon, João Penído, João Caetano e Esj)in
dola (37). 

Comparece1n, depois da chsmada, os Sr>. 
Coelho Campo:;, Ratisbon<\, José Pompeu, Pa11l:< 
Sonz:l., Andrl\UO Figueira, Barilo do GuttLy, 
:i\-io.noel Carlos, Souz!). Leão, Henl'ique .Marques, 
Bart1o da Estancia, 1'arq nin:a de ~ou:r.a, Reg-o 
B;~.t·ros, Vs.z d!i illello, Franktin Dorh, Souza. 
Queiroz Filho, ::::oares, B:u.--iío da Villa da 
Darl'<•, Barão de Araçagy. P1•isco Pm•aizo. 
Aflonso P r:nnn, A!Ton~o O..:Iso Junio:·, Olympió 
Valladilo, Prado PiuJentel, José l\Iarianno. Cas
te llo Branco, Silva oM::I.ft·a, e Cr uz. Gouvea' (2i). 

A's U horas c 50 minutos, achando-se pt·e· 
sentes G-1 Sr:;. dcpcrtadvs, o Sr o presiden te 
abre sessão. 

Falt:~m, ~em c11-usa ~articipada, ns St· ~ . Al
mdda Nógueit'.l, Antouio Pin to, Barão da 
Leopoldina, Costa Pinto, Fernandes de . Oli
YCÍra. Joarvlim Tavat•es, Rodolpho Dantas, e 
\'ianua Vazo (8). 

E' l id:l e approvada a ac ta da sessão d!! 9 do 
c~rrente. 

O Stt. 1o SECRETARIO d:\ conta do segui nté 

EXPEDIENTE 

Officio cio mínister ío do imperio, de 9 •lo cor
rente, communicau•!o,em r esposta ao de 6 deste 
ruez; que Su:L :M_~gcstade c Imp~ratlor fie.::;, in
teirado de.~ pessoas que compoem a mesn da. 
c:1.r.a.ara dos Srs. deputados, no presente me;r; da 
aclu,.l sessiio. -Int~irada. 

Dito da mesma proce ieucia, e da Lado de 8, 
l'emettendo o requerimento das religiosas do 
convento de Nos:;a s~nhora di~ Solcd \ue, da 
pmviucb <la Babü>., nedindo 1•elevamento do 
debito em que se ach~iu pelfl imposto sobre os 
pl'edios pertencente ; ao pa tl'imonio do mesmo 
COll\'Gnto .- A' commi8'-''ío de fazenda . 

Dito do miuisterio da ::tgl'icuHura, de 8 do 
CQtnmte, e>~ sl)\u(ão \\Q Qi:\icio de 1.i <le Ma\o 
ultimo, t'emettendo, com a :-elaçlo dos trabo.Jnos 
g t·aphicos org-anindoos pela. commi~são_ e:o;;p!o
l'tdora. dos rios Toca.n t tns c Aragll:l.ya, dlversos 
relatarias, etc.- A quem üz ~ r er,ptisição (o 
Sr. deputado Cru.z) • 

Dito do senad<:>. de 9 deste zncz, rcmettendo 
a propost:1 do o governo, com ez:nendas da ca
mara, abr i.ndo a.o ministerio do -impe'rio um cre
dito para occorrer às despeza.s co1n o congresso 
de instrucção, ã. f[Ual não póde dar o seu con
scntimento.-lnteir:uia. 

Dito d<\ meSIJI:t. procedencía c d-ata, commu
uicando que foi a..loptada, e di~igid:~ :i sancçio 
imperial a re~oluçüo qne autoriza o governo a 
conce.ler ao bnc~n~el Pedro C. ele A. 1vhranhiio 
um :1nno de licença para. tt·atar de sua sa.ude. 
-Inteirada. 

Reqneriroento dos ajn lan tes do> fieis de ar
mazen1 dll. alfll-ndega da cór te, pedindo para 
serem i n cluidoa no clt~adt•o dos empregados de 
fazendo..-A' c:>mmissiio c!G pansõe3 e orde
nados . 

Di lo de Fortunato Rapbael Al.-os de C:t To\• alho, 
pedindo !':11':1. mat ricu!i.:r-sJ !UI facnldade do 
(lireil:o ào Recife .-A' commissão M) nstmcção 
publica. : " 

DiLo de l 0nacio de Danos Barroto, gerente da 
Sociedade Au:tiliadora. de Agric~tltura, de Per
nambuco, pediitdo ce~tos e determit~aios fa:\"o
res p.:trs. o fim ae lev.:tr a effeito a orga:uização 
<lo um ba.uco de credito ·reaL- A' commissão de 

Compareccn1, depois de allort..,_ a ~e$são. os 
Srs . Lacerda \Vern eck, Francisco _ Sodrô, t>o
mes d~ Ca.<>tro, Pereira C:tbral, Generoso 
Marques; Ribas, Alvo.t'o Ca.miuha, Martitu 
Fr:>ncisco, Afrcdo Chaves, Ab~lar.la de Brito, 
FelisbeTto, T-.Ttuliano Heuriqúes , Adri::~.no P i
mentel, Carneiro da Conb:a, Ildefonso de 
·;Araujo, AriHides Spino1a, Zama, PauJino de 
: So_u.za, Araujo P.inho, :Vfac-Dowell, Passos 
1hranda, Cantão, F. Belis:1rio, Amaro B'"
zerr(l., Cr uz, Ferreir:~. d.e Monra. G~miniano, 
Be1:erra de Menezes, Pereira da Silva, Carlos· 
Aifonso, Ruy Barbosa, Barão de Anadia, 1iia-

fazeuda·. - -
E· aapprovaca a redacção do pl'ojecto n.l37 A 

ele 18S3 (Emendas approvadas peb ramar[l ao 
orÇamento de éStrsngeiros r~ ' . - -
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São :IPll:'OY:tdos os seguintes ,. p tição em que a cnruara munici]lal -d:1 r.idai.le 
d e Nictheroy rc.luer, par.J se11 patdrnonio, os 

P.>nECEiU~.;; 1 iet·t·3nos olc !nnrinha. accrescidos e yu~ :v;cres· 
N 80 _ 18'-~3 l ~:e rem em seu munic il'io. 1 • ·• ['r•<;.o Ja c:~.mat\l dos lepu t.u los r•m !) de Agosto 

Phmu de ;·c(•ii'i)W das l ·!lrJ;•icts ela ciJJ'lC ~ pro- ! de iS:·l:).- tJ·,·arlu Pim~ntd.-V. de JI dt•;. 
~Ji~cin do, l?.io :.'e .Tmt~i;·o Vai ~ i~pt•imír o segnill.~e rm(jecto 

A commis~ão de fazenrh é <1e p~.rGcer •IUO 
s~ja ro)~nottiJo ::t•> g-o,·en1a, p:1.1':.t tom~1· roa C<Jil
sídem~;ao 11ue mor~~er. o pl'OJcr.to cte rcfor:ua 
das loterias •h côrtc C; da pr0dncia do Rio tle 
J:meil'O, :\twescntado por .Tos ~! J\ntoniu de 
.'\.raujo Rcf>Mio.s . 

P:1ço da c:unar:1. do~ deputados r:m () ,[e 
Ag-o,tc elo 1:)8;l.- P.·c!do P i mentel . - V . de 
Me!.lti. 

N. 81 - 1883 

I sen-;•Io r(e cli?'ci tos .jla.·a nma fal; ,-ic(' d a fil!
pel d i! imp;·cs~<To jw;·tcacente it Or;taviano 
Percir< r, J11 aneles 

A commi~.süo de faz~ntl~ ó c:le pn.reco.r qt1e 
s eja ou v ido o governo, ;~ rcspeit ' dn petição em 
que Octaviano Pereira i\Iemié~ reqne:• i:>en<,:ão 
dos dit·c itos t!e impot•t:tçiio pa:-a as machi
nu;;, ins~nuncnto>. maled a'ls o mai:; oujectos 
destill:Hh; :1 u m:t fiibl'ica, 'iuo tencio;n montar, 
de pap~l d:l intprensa e manllscrij)to. 

Pnço c\:1. cnmr.t':\ dos dcpnt•Hlos ·' Hl 9 d13 Ago;sto 
de :1883 .-Prad o P il;tcatcl.- V. (/.e ~I~llo. 

~. 82 -1883 

Di.~pense~ do pr~gcnnc;Uo elo imp,;sto de 2 "lo 
aos sr;.:vcntlut;·i,s dos of(icio$ da justi~'<1 
d <t cô}·t~ 

N. Sü - 1883 

:'...' commis;;Jo de i n~trucçãc p ublica foi pre
sente o rcrlueriulollto docL11M nt:tdo em 'tt<e .Tosé 
Gomes Villar pede ser admittido i matricula._do 
1° .. nno dCl. faculcl:::cle de rlirei to do Reci :c: ;· a 

C'..ousidm·anuo q no u su ppiic:1.n te pro~·a t'er 
prest:::do c.•xo.me de to !os os pr,~pamlm·ios .;x igi
dos pam a di ta m:üricula. e CtU~ deixou ue 
ef[ectual-o., no devido tempo, pO!· só ter feito 
o ultimo Jll'<lparaLorío em Julho do curt'l!tlte 
anno; 

Considerando que nenhú m incon,·enicu te. 
pódo dar-.;e com o U')Íel'ÍmP.nto ela petição do 
s npplicante, p:treccn lo an tes de cqnid:t ie, é de 
parecer o. commiss:io c.tue se adopt e o segttiute 
pr~jet'to : 

1\ asseatblt!::t. geral rcso1YG : 
Art. f. o E' autoriza lo o go;·crno par:t man

dar admittir, clesll·~ ja, à m:•t t'icuh do ·1' anuo 
da fo.culd:-.de de direito <lo Hcoife o estudante 
.Jo.;;â Gomes Vilb r. 

.Art. 2.• Fi·:am r e...-oga~as :~s disposições etn 
con trario . 

Sah cl:J.s coromiesÕ·)s em iO de Agosto uo 
1883.- Ruy Bn::;r;.<a.- Fclisl;a;·to. 

O Sr . .::l.:[a.rth.u FJ.•a:nc isco Fi
lho:- Sr. presiclen t•, a Ass~•cia)io Promo-

A commiss;ro ele f:c.zen da é d~ p11r ecer fi ltC soja tom da lmlustria !l Arte~, da pt·ovincia de 
ouYirlo o f>OV•!rnu, a l'êS(lei to da petiç.il:a eut cru~ ! S. P:\ulo, composta-d e· ·;cidad1ios ite.lianQs, c n
os sl!r \·cntu:>.rios do ~ officlos de jtt -;~iça da cõr t·! 1 carregou-me de fazer eutt·ega. i mesa ào. cam;1r a. 
requel'em dispcn.s\Mio p~cgau1ent.o do im ~•o• to de l dos Srs . deputa:los de nma rep~esentn<;.ão . 
2 "/o sobre r. renda dos sens otficios, e bem :1ssim Agt·:u.lecendo a ess:J. associação :.. P.§colha c1 ue 
r edsão do regimênto d ; custas de 2 do Seterubt' •) I f ) Z de minlta pessoa pa!'a o •lesempenho tle se
de t 8i4. lll'.!lbanto tnrcfa, <!i1·ijo a V. Ex. a l'êlJr esen-

P:t\"J da c:;:n:rra dos dl! ,JUL~dos em 9 de Agos~o tação daquelles c idadãl)s , ri ue , esporo, u;{'reccrà 
de 1883. - I'.·wlo l'iulen!cl. - V. de Jf e/lo. \ à a camat·a a · attcn.;:io <] UO d,;vo mei'f:t'.er um 

.... , . commettimcnto proveitoso. A: associação 'é com-
N · ~3 -1Si:i3 p,1sta. •lo i talianos m:.tito di~no•; c laboriosos. e 

Fa!Jam·~IHO cws emj)l'<.'[!aclo .~ da caixa eco- 1 V. Ex. sabe P'!rJeitameute ~que a evlon: sJ~1io 
•~om icr' ,; monte cl,; S'JCCo1·1·o. ela p .·o-r;i;tc!tt I itnliana tem contribuido pnra o deset.tvolvimen
de 3I··nrrs GetMs to do commercio e progTesso d:\ provincin de 
A CJlilt:lissào tlo i.Jzon-la é do p:trecor qu•: se S. Paulo . ;'>.. _assotia c_:ão proten [, .• levar a elfeito 

ouça o go,·eruo, a rc,peito dt\ pcti ~'ii o em quo os I uru' exi?O~lÇli.O d ' p_r o.;~uctos. o pede~ _ao pa rla.
ompreg,lJos <la, c.1b:a cconomica ,c moutc de I ~cnlo ~1spensa de direili)S p:1 ra o,; obJecto~qu~ 
:;occorro rb pt•ovi ncia :!e 11Iin:•s Gcri;es reçuerem ! Lo rem 1ntroduz1dos para serem expo.stos: e do 
)l:lg'!ll ll~ r. to dos seus \'•~DCiiDClltOS, ~ contar dO pll '?a:nen!O ~10 S•'llO par,\ a COrt •.~ponaoUOta re· 
1• tle At;osto do ~nno passado até agora, o bem l:th,·a a tua .tmport:m tl) a_ssmnpto. . _ 
assim u nN providoucin que lh ~s g- e.~anttt pare. o Pcç? a V· E~ . qne ?"~essa I"<' presr:ntl\ê•ao 
futUl"O a pontualidade tloss } pagaJUonto. o '.les.tlno qtlC . fo: come.mente, mandando pu-

P aço de. cam:~t·:t dos clcputa.lo~ em :J de Agosto bh cm-a no D1a•·•o Of!ic1al . 
de 188::! .- Prcul o Pi,aen(,·l, - Y . d~ Jf...cUo. Vem à mesa Ulllil. petição da Assor'ia.; iont~ 

N . 8-1 -1883 ::; p;·o,;!Otrice dcUe m·ti c !leUe i;tr/uw·ie, sede 
. . . . . S. PaHlo (B ra;i la) , p edindo is :~c ;ão de dil'l~i tos 

Tu;·enos de ;;;aJ't i'<llc:s. pm·a o ~alrm•omn c/rt; adttaneiros para os pt·oductos •1ue fo"~ll t envia· 
cam.<wa mtm•c•.pal d e N •ctl,e.·ov I do;; ~ e:!;•osiç.:to 9uo ,, 1nes:n~ so~iedade pretende 

. A com1utssã~ :~·~ fazend:1. é de yar~c :cr guiJ ~e 1 rea}~zar na ~Pt!al da ~ro.~nnCl::\ do S . P:1.nlo. 
ouça o Sr . tnmlstro d:\ fazeuda, a respe!to <la 1 B reme~Ltda a COillllllSS«O da fazenda . 
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O Sr. Louren~o de _.'\..lbu- I tos e:s:tremos, pa!'COrl·enJ.o lateralmente are
que1·que:- l{()eonheÇo, Sr. !ll'c~idente, i giiro irrtermedraria, Jentro dos limi~ ~s de dis
que t·;ria u1ais callim()llto nll. üisc!ls<ão do or- tancia. ft:s:ado.~ noacto da concesslio . O gover no, 
çaruenro do rninistoriodo. ugricultUl'a, cOlllmOr- r,orém, não tem assim en tendido, e em qu~si 
cio o obras pu blic~r;; o que preten.Jo dizer ; mas todas as concess~es. se wm conformado com o 
como sou forçado pelo meu cst:1do de s:.mde a disposto no's I'Bgulamentos de 28 de Fevereiro 
ausent.ll.r-me po• :::lgam te:''P''• :~pt•ovcito esta de l~i4, 10 de Ago~~o de 1~78 e 29 ,!e D ·zt;mbro 
occctsi:"ío paro. cornpl~tar a' considcr ;~ões que . de 1880, em virtude dos CJ.tl~es nito ~e pode1·ão 
outl'o dia encetei e uiio pu..Je conclllir por ter I co~ ceder·, durante o privilegio, salvo accót·do 
passado a hora. com a companllio., outras cst~adM .[e fe rro d~nLro 
·o Sn. Axoa.1oE FIGIJEnu:-:- Faz bem, por- i da :ona. de ... )•ilometros, InedidD.s de t:ul .O ~= 

que não brmo.os este anno r.hscus~iio <lo orç:J.- \ ~u:,~ lado .1~ d~O _d;; ~slr~{:~· e !l.\ mc,uu d~ 
menta tla a"ricultura ; 0 governo não quer or- Hlc~.<~o desta , prah1htçao, u~.::resccntam os ct
ç:J.UHlnlo. 0 tl• :os l'ezub.Htcn los, r1ue nao coo:prehende a 

con>truc;tto d·: outras Vl3.S f~n·eas, 9?'~ . embor:J. 
O Sn.. LouRJ;;:<:Ço DE ALBUQ;;ERQlm:-Trl\tarei partindo do mesmo ponto, signm d1r ·c,:õos di

de assumptos de interessa pratico e pot·bnto ver~a.s c pos:nm approxbar-se aLÓ cruzar. u 
dignos da ~>tte1l~:iio ·da camarn.. Antes. poróm, linha concedida, comlan·o que denuo da :::ona 
d•3YO corrigir dous erros •ltte 011tro db. commetti tJ ... ;vile(Jíada n<ío ;•ec~ba,;1. (f'!.;uJ<'O.< ou passa-
-um ele f:~cto o nutro tio apreciação. ge.:,·os, merlicmte fr~k O ti· p,rssrtf)cm. 

An•lyo•ndo urn a,,·i•o do "'t.ni.S'e"J·o à" atrrt·- E 
~- ~ - ~ ' • ~ ~ • sta r,•stt·icção não c·stá na lei, c f~i um eri'O 

cultttr·a, affirmei qu0 a estrada ·:e ferro D. 0 1 1 1 à i ·1 
Pedro li .)':i tem linha dupls. até Bel~m. o que esta e ece -a. A c:tma,·a ·compre Jen e o.cl-

mt:nta que não póde f~~er concnrrenci:J. r. uma 
não é exacto, pois essa Iillha chega ~penas :1té estrada de fer·ro out!'a que, ombor:t della se 
Sapopemba. Este o. e!·ro da facto. O de ap:·e- appro:o;;itne, tenh<l- dil'ec ção differeote; o nue 
Cl·ação to; U~r Gu dito Aue na se0"'tmda se''·"ão 1 d 'J. 

' ., • lle eve se.- prollibido é receber p:1ssag~iros o 
cu~taria menos uma Linha dupla. do que !!. nova d · 
estrada projectada pelo goyemo, merc~ O!'l:lS denh·o da zona p1·il'ilegü.da para 

Or:l., este <cakulo !!.Ó (\Oi~ ,:;or f~ito por pro- deixc1l-os em outro ponto comvrehendíclo na 
fi · e uc tenlta ~ oced'do mesma zona. Da er1·on~a intelligenci:~. dada à sswna s q '" pr 1 aos necessa-
rios estudos. Pen.ss.m alguns ([U~ e.~sa. liuh:J. dtt- lr~i dc; 26 de Junbo de il'lõZ tôm prm·indo muitas 

1 nr · ro .,,·nlm •te me no· d' p d' ·questões, algumas das quaes ainda p~udcntes. J.l a s~ a p v:. • 'h ~ ~~ en tosa ; 
affirmam ou\!'0' o conl!'ario. Como quer que Chamo para este a~$umpto a attençil'o do hon~ 
seja, emqu:mto a e'trada de ferro D. Peuro li rado Sr. ministro d~ 11gricultura. Entendo que 
tiver cap:tcidade b~i'tan~e para o trafego, nas não hl\ concur,·eJl.cia. nem portanto viol:-.ção d,; 
ac.tua.es circum~tancir.s do thcsouro não deve o privilegio <iuando uma es trada de ferro r·ecebe 
governo fazer despez:ts COLU a construc~ão de nn zona de outra passageiros ou carga cpre se 
outra estrada q_ue t·:nha d!) sarl'ir a m~sm:< d"stinam n Jogares nao comvrah.endidos nessa 
zona. zona. 

Durante algum tempo, Sr·. presidente, di~cu- o s11 • Al>Dll.ADE FrGtrEHJ..\ :- Si não fosse a 
titt-so sobre as vantagens àa concurrcncia e do nova eskadil 0 pasoageiro ou o producto pe1._ 

mono[lolio em m:J.wri:l. ele e~ti",,dasde ferro; e o tenceria a outra privibgiacl::l; a cho q_ue o go
resultaclo dessa discussão foi fayornvel ao S\'S- verno entendeu b;;m a le i. 
tem\\ \\o mcn.opolio. Os exemplos dos Es~ados-
Unidos e da Ing-laterra, invocados a favor da O Sa. EounEl'QO o:e ALnO~UERQUE :-Suppo
concurrencia, são c•mtt·aproduccntes. o mono- nhtl. V. Ex. que se appro:-:imcm e até cruzem 
palio que om principio foi condemna(to naquel- duns estrndas, uma que Ya pnra Nictharoy e 
les pait.es, v-ai pouco e pot~co prevaleceu ;0 por- outr'~ para Petropolis', o que e.; ta receba na 
m<Oio do< fh8ão dos pe:iuenos caminhos d, ferro zona daquella_' passageiros e mercadorias com 
e da fol·unt'iã~ da g-r~ndcs companhias. Em destino ao seu ponto terminal ; on·:lc e~tá a 
F nmç a não foi 0 mono polia reconhecido legal- violação do P''i vilcgio ~ 
mente, mas t0m sidc respeit<'.do de facto. E O Sn.. A:;on.APE FIGUEIRA : - H1, porque si 
assim devb. FI' d~~de que o Estado g-arante 11lic fosse a concurrencia o product'.l ou o pas
juros :is estradas àe f•:rro~·: a concu!'rencialh~s sageiro pertenceria á zona. privilegiad:t. A nova 
p7ojulicaria os rentlimento• e so resoil·oria por e;;trada não cslà inbibida. de receber carg!ts ou 
tanto em maior onus do th~souro .. A logi.~bção pasS;tgeiros. s0mcote nã0 póde cobrar frete ou 
italiana consagJ·ou fra.nc;J.rnente o monopolio pass::.gem. E' o que está na lei e na decreto do 
e neste ponto êStit de perfeito accórdo com dla g-overno. · 
:l legislação do BI''lZÍL , 

1 · O Sn. Loun:;;~ço llll At!lUQUllRQUB : - Isso 
A ot de 2ú d«,; DJuurnaho,~"o· it8e52ldoisdpõe • . e'?-1 se.u~ e,;tti no l'll!l'abmento, e certo. m:ls não está na 

art. 1°, § 4o: nw mr o prlVl G"'lO L . J . Ir . \' E 
não se p 1dot·á conceder outros caminhos de fc~z·o ~1 ; e quan ° "lnte 1g e ncla q~e ' · 'X: •• d~ :o 
que :fic1u~m àentro da distanCia de cinco le,.uas, r?gnlaznent~ fosse a Yerda·len·a, subs1sttr1a 
tanto <le um. i:omo de ••utrc> lado e ·na ~sma ,a~nda.a cen~ura, P?rgua.nto em a lg-umas co~ces
direcção d~aia salvo si ho,{~er accord soes se tem supvnm1do a el:msub-: med1an tc 
companhia. '~> ' 

0 coru a . f~e~e ~u passa~~,m.? que p2rec?-m_e fot•a de du.-, . . . . . 1 VIda., e que pnv!lO,glO do zo~a s1gmfica cxdusj;o 
Or~,_ ~ona prtvllCSlll:la srgntfica monopobo, de concurrencia ; c o legislador fez bem nilo 

e;c}u.sao de concurren~m.; mas e~ta só ê ) >OS- almittin:la-p. e.n~re cam~uhos de feno, .por ser 
s~vd entre estradas que hgam os mesmos pon.- sempre J?l'eJudzclal aos llltcro~cs do pubhco. 
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.Mas urna estrad~ não fa;o; concurrencia ú 
outra pelo simples facto -do s~ approx.iUJa~ della 
ou IUcsmo crur.al-a. Vou ler a disposição da 
lei itali:lna a este respeito, e V. E:s:. ver-.< 
quanto ó clara. Diz ella :- « O concessiotl!lrio 
de umn. vh-fcrl'ea publica tem o privilegio e~
clu~ivo da outra qualqLtCr vin.-ferrea, hmbem 
publica, que ligue dous pontos de su:~ linha e 
os percot•rn lateralmente dentro dos limites do 
dist:mcin. •.let1rminacl.os no acto da conce$siio.» 
Pm·tanto, concurrencia só ha quando as linb.:ls 
são parnllelns ~ tem o seu percurso deu tro da 
zona que a uma della.s foi concedida. E' !lOcos
sario que uma estr:1da de ft:irro se proponh:l 
fazer o roêsmo sen•iço q11e outra já. faz, pua 
([UO haj:t. concummcia e vi.olaç:to do privile.~io 
doo zona ; ms.s riuando s J dirigem a pontos dtf
fct·onte~, sep:tr:Hlos alg-umas vez(:s por gand~s 
distanciM, qua importfl. qu~ urn~ ~ec !In na. zona 
privilegi:\Cla da outra passageiros e mercadorias 
que &C cle:;;Lin:llll a um de:ses pontos '/ 

O Sr .. A:s-o(\,\DZ F IGUEIR.;: - Importa viola
ção do privilegio tr\o sóm~nte. 

O Sa. Lourut:"'~O DE ALBUQUERQUE:- Impor
ta.ria violnçilo si h ou VPsse concurrer1ci:t, o c1ne 
á irupossi\·el na hypothese ft.r;urada. 

Outro ·:~ssurnpto que rccorumendo :i attençüo 
do honrado Sr. ministro d:. agruiculLura é o 
resgate da~ estralas <le forro. 

Desde rrna, SP.nhorns, os pri-t"ilegios não siio 
perpo.tuos, mo.s temporat· ios, cí natural que uma 
estr::~cla tlc fer·ro, findo o pra:.o dt1 conce~são, 
revert!\ ao Estado sem indenl!lisaçiio alguma. 

ll.s8LOl é etu f'r:'lnça, e enLt·e nós dispõ:) rn::tis 
ou menos o mesmo o citado r'lgulamento de 
1874. Dl'go-m.~is ou meno3-pOr•JUC clle rc·
conb,y·e ao a-overno o direito de excluir c:t
pressamente - a chusuh de reversã1, a · _qual 
eutret:mto era j nsto q '.te fo>se ol.Jl·igator•in. ern 
to.las as concessões ile caminhos de ferrá con
struidos .. com g;tr:>.nti& de juros e outros favot'as 
do Est::~do . . 

Si es:1miotll'mos as concessões feitas ate hoje, 
notn.remos em ~!!'t1mas.a dausula de rever
são e em oatr:1s a 'ao resgate antGs ou depois de 
findo o privilegio. i\:Iuito convem uni tormis~r 
neste ponto as concessões: a desigualdade q Lte 
se obsen•;t entre elhs não é jllSta_ Compre
hendo bem quanto seria difficil impor hoje ás 
companhi~s :>. clausula de reversii:o g~:.ttuit•• ; 
mM, segundo o rGgula mento de 1874, àev'l 
ella subentender-se em todo.; os contratos ern 
qnn n?ío houver disposi~ão em contrario. Creio 
que alguns ha. nestas conàições, e bem faria o 
honrado Sr. ministro mandando e:s:aminal-<Js, 
afim rle ovitnr maiores difficuldados no futuro. 

Entendem algttns q ti. e não é j u~to sujeitar a. 
clausul:l. da revet•são gr·atuita as estradas dG 
ftirro qn~ se c:.ccu~m eem gnr-o.ntia de juros 
ou sub1·en~.ão kilométrica. · · • 

0 Sn.. ANDRADE F rGUEIR.-1. :- V. Ex. mesmo 
fez uma concessão que, por cat;sa dess:J. clau

.. sub, a companhia não 11óle aceitar. 
O Srt. LoURli!Nço n,.-: ALnUQüE!\QUE :-Esta 

opinião, Sr. presidente, pôde ser defendida, 
mas não tem applicação lis estrl\.das que M 
fazem medi:l.nte o concurso financeiro do 
E.tado. ._ 

v. rv.- 11 

O certo é qae em Franç.a é essencial a clau
sula de rc••ersão, pelo '1 uo <i inclui<la em toclas 
as concestõcs ele C:lmLnhos de ferro co~ gar~n
tia dej-:.n•os. AUL jà. sé calcula com ocapitalim
mtJnso que terá o Esta !o, quando expirar o 
pril-i:JGgio d:~s companhias. Par~cc que de>emos 
e:ngu• o n~:esmo desde que f:J.zemos igu:1es fa-
YO.t."I...'."J. 

Entl:'o nó.~, senhores, garant~m-se juro~ a. 
estmdas de fert·o ã vista de estudils apt·esen
tados por acruelles que as requet·(:rn, e do exame 
necessariamente incompleto da secretal'ia. Ser
ve de bas~ o cn.pital ni:L:timo a pprovado pelo 
governo, mas a. garantia sõ a ;>rovcita ao capital 
effGctivamente i!m prGgado n as obras- Este é o 
systema estabelecido t>elo regulanlelllo de i SSO, 
systema dvfeituoso, porque admitte n hypothose 
de set ga.ranlitlo capital superior ao maximo, 
um•l vez que se prove ter sido o e~cJsso des
pendido . bona fide. Antes do regulam••nto de 
1880 o proce~so era outrv: os estudos e orça
m·Jntos era m submettiilos ao exame de uma 
commissão de engenheiros, e, appro;.-ndos, :fixa.
va.-se dcfinitiramcnte o c~pital, quG não podia 
ser :1mpliudo nem rGduzido. 

A m~u 1·er, o melhor ó o governo mandar pro
ced-~r aos estudos por eng<mh eil·os icloneos e d~ 
sua inteira confiança, e p~r!l- a const~nccão d:~. 
estrodn abriL• concurrencia, qu e terà por l>asc 
o orç11.rocnto q ~to ellcc h ouverem orgauiz~do . 

E' impossi\·el haver yerdadcirn fisc •lisação 
na constn1cção ue uma via. f eet·e a ; os trabalhos 
começam simultaneamente em varios pontos, e 
é impossh·el ao engenheiro fiscal estar· preslln
tc em to.lo3 ao mesmo tempo . Por mais att~n
to e ncti\'o que ell~ s~j'\, ha de ser muitas 
vezes illuc\ido pelos empreiteiros. 

O SR. A~O!UDE FrGUllinl.A dã um aparte. 

O Sa. LoURENÇO DE ALnüQUERQVE : - Diz 
o nobre deptü a-lo que não podemos actualmeo.
te conceder garantias do juros ; mn$, seo.hore.s, 
en não estou "-COoselhando ao go1·e!'no que 
concE:da taes garantias; apenas lembro ao hon
rado mini~tro a ncccssidv.:le de am regulamen
to mais racional do q:ue o que ternos . 

O Sa. PazsiD!ôCNTE - Perillitta-mG o nobre 
deputn.do qne lhe cl.Jsorve qM estão esgoota.Uos 
os tres quartos de ho1:a. 

o SR. Lot:RE~ÇO n;;: 4LD!!QUERQUE: - Obe
de~o a V. Ex. e vou pôl-termo á.s minhas ob
servações _\.aelaratldo ao nobre depú ta<lo s_ue, 
longe de querer animar o gov!!•·no 11 d:1r garan
ti"' de ,. j u~os, pron u n ciei-_m c..::rc ran ~e alguns 
collegns contt'3 o projecto da estrada de ferro 
de Caravellns,: e::;:: q_ue estou resolvido a. votar 
contra todas_::~s conce_:soos ~~ garantia de juros, 
salvo si se tr:ttar de uma. estracl:1 do fe:-ro argen· 
tiseima e ~disponsa.vol á seg~rnn~a do Estado. 

o SR. c ,u;:Õi:oo DE 0:L1VZ!iu (pela ordem) . 
requer e obtom a inversão da ordem do dia de 
amanhã, de modo que ,;. primeira parte , a té às 
3 horas, seja destinada. á. apresentação e dis
cnssão de req\lerimclit0s e indicaçÕGs, e a se• 
gunda p:~rtG â discussão dos orçamentos e 
creditos. 
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Vú à me;a. ó lido, apoiado, posto em dis- I phno con•oante com o procedimento da •naioria. 
cus8ão e sem debate appt'C\':tdo o segumte liiJc:·al no anno fin io, quanto tt cama ra teve de

votar a r~'ulLt<;-.à:o ·rue inandaya vigorar o orça
mento, :J.li:is votado h:wi:\ j :i quatro ou cinco 
meze;; de e:-:ercicio corrent ·• para o exercício 
fuLnro. R·<tueirn 'lu e, p'•rtntet·[,ledio Sr. do l!Jinistro 

dll. faz ·.·nd;1., se solicite do go1·erno côpi:\ d:J. 
tabelb ([Ue, para J·'spac!1os do ituportaç:lo, na 
me;a de reudas de Pelotas,- or~:tni~ou e gubmet
teu á approvação do govem; o inspector da 
thesour::ri:1 d~ far.'nd:r d0 lUo Gt·;>.nde do Snl, e 
bem assim de q tiD.es-t uer inf<Jral·tçi)es '1 ue 
ter::lt:J.m acompanhado a referiJa tabcll.t. 

Sala das scsões em Hi do Agosto de iS83.-
1J~t:~ila. ~ 

ORDE~l DO D!A . 

0 pen~atUento poliLico e cla:ro. 
A siLua~io lib-õral pt·et~nue nganar-se ao 

poder, 1:rivando o ~leitor dos miuistros da livra 
factddade de apreciar <~s circumstaucia• do pai1. 
,. tn:Jd,, r de sittt:l~fio. caso enteada qo.te a esse 
p:1ss. é foo·ç-t.lo. Para a ilbst!'e m:u!Jda este 
plaao nii" é só.uent·• pouco decoro<o, é talllbem _ 
in~fficaz para a rbali7.ação de sell sonho d•• per- 
P•)tuar-s•' no pod<)r-

E~se meio, r~pete o orador, tiO pouco n:1o é 
de ·o rosa, '1 uanto não é etfic,,z, porquo no wo-

ia dis~ussão do projecto n. 07 (pretc)nção do 1 menta e •n •;'l'' a situn.ção denDnstra r , como vai 
Dt·. Yelloso Tavat·e~)- •l"m.1IL'itranda, a sua inc~.pacidad:) para s~ltis

,0 Sa.c~:-;oitAP:E FtGL'EII\.1. (pdu. ordem} requm· 
c obtem licenç11. para orar sentado, visto o sen 
mau es~:vio de salíde. 

Ü7.er os r~cla.mos ,!a opinião, não S• ·i·ão essos 
peqn·!nos a1·di~ qoe hão de ret"r o podor mode
t·:cdor e a. n>~ção. R·· ·onhecido o qu0 v~.lem 
essos e~pcdientes me~qninhos. ?. aitn:-.ção ha de 

O Sr. Andrade Fi~·ueiJ.4a eóme- cahir sem lei do 'll\':tlu~n~o. como cahi r ia com 
YJ. ~h;;en·ando ·1uc a orrlem do .. J 'a de hoje é a lei de ot·ç:tnHlnto. Por occasiã:o de su_a ~s:en,ã_o 
mats cia1·~ deu1<)nstr:~~ilo ,leque 11em .-, c:-oY"•rno I ficou demonstrad:: quan t~ e<te pan_ c doc1l 
nem t1 maiori:1 da , mu:tra jul(.,',un nocc~so.ria para ser l.!'vvernado •em le1g consatucton :1e' de 
a di;cus,:1, dos orç~uuento'. Estamos no 4• f>r~as de t~rra G nnr e sem orç:omen to. 
me~ de sessão. diz o orador, com 20 di:ts F•:íto est·~ protesto, o ora.lor diz '[U~ não 
apen:~s diante nÓs. e. eutretanLo, não sómcnte t~m insi-;tiuo tanto neste i1unto sómen:e em 
a. commi~são de orçanHlnto não apresentou vist:t. d:l.. com·eni,.·ncia_ p •~blica ~ do p_receito 
auvh os pal'eMros sobre •ruat1·o nr~am•'ntns const1tucwual~ p_m· CuJ:L lnfrac,:ao sena _res
de despeza, cotno n~m ao menos deu parecer P:msaYel.a. m<1or 1a_; o _orador e seus an:1 gos 
sobre o orçamento da receita e dis posições t~n1. ]'f'1"Ctn., o ID!\:t:ttuo 1nt".re~se em abren::w a 
g-cr oes. dtscussi'io de:< tas leis, ni;:o só mente porq1;.e é nor 

.A mesa, ou privada de trabalhos tão ui"- meio della.s que ,-:e póde a tten.tor aos roclar;1os 
g~nles. ou tornando-s~ coonplice d~- maioria dn opinião, c1ue peJe o m elho ramento da nossa 
e d·' pensam•>nto do g-ovcrolo de não dotal.' o situaçiTo financeira, como t::unbe m porq11e sõ a 
pai7. r:om :1 lei de oneios, ~-iu-se forçada a en- discuss ·o dessas leis poderia jo.1~tificar n. p·~~
ch~r a primeira parte da ordem do dia de hoje; m'~nencia da~ funcç·ões do cor po legislativo 
at•: a~:-; .horas. com projectos de interesse in tei- além do _pr~zo legal, o qu e todos sab;ru qae ã 
ramcnte particubr. um saer1ficw para os deput:1dos, sacrtficio <iue 

:-;rilo In entre elles;-c;um unico assumpt.<;! lhe~ não pó:le ser exig-Uo para o fim de se 
important~ ; são todos projeetos de inter<;~se t::,atar rl_e assumpto~ de int!!ressc privado, como 
individtl.~l, ~omo licenç:Ls , cant&g~m úG temT'o sao mmtos dos pt"OJCctós que figurar:-· na ordem 
par:tanttg-uHbde, :tposentadorias. pensões, em- do tlia. , ~ 
fim pt•ojectos <illC tem tod:;icaracter de inte res- 0. or:~.]O!' V~ID diseu'tit• O proj~c to porqnc t em 
se priv:cdo. - ·: dundas sobre a :<na u tilidade, sBgnndo ·i-P. mon-

A d i~r 11 sãD d:\ lei : do o1•çamento_ tem fi- str:1.râ desen,'olvilhm·mte; ma~' vem discutir 
cado ~an ;pletam~nte ,n~nterida, . não'Sô porque S?bretndo para _trazer um correctivo a css<t pra
a co tnmJssão d<:l OI'Ç>~ttuento amda não: deu ttca. de pr~tcnr a discuss:!o d"s lei' impor
p~l·ec,~r sobre ruuitos orçamentos. como uo r- tantes em fwor de assun1pto' de od~rn se••un
que o 1nico •1uo está prompto' a. entrar - em dari:1. c sem interes<e gr!ral. Enganam-se, p vis, 
dis.mssão t~m-·sido colloca,lo na ultima pa.r:.te da os q_ue p 0nsarom o contr:trio : o orador .[isca
ordem do d1:c, de modo a ser : preterido pot· ou- tira cala um dessl!~ assump tos, não sóm••n te em 
tros :;s:;umptos. como acontece:;tainda hontcm e d:";mpenho do seu mandato, ma.s para cor
ac.o~tec~_rft hoj<J, pot•,1ue antes:~o 61-çamento do r1g-lr o :tbuso <J_ue acab:1. de profl ig a.r . 
m1mst•mo da gu~rra ha um credito ao ministe- _D''P.?is ?~ ler o P!Ojecto, diz o orador que 
rio .:h agricultura . nao ve ut!l :dade na medida proposta, porCJ.ue o 

O SR . CA~moo DE ÜLrVEI!U: _ 0 o!'ed.ito é E~tado não lucrn. em •tne se conte ao Sr. Dr. 
tambem urgente. . /, Joaquim Velloso Tavare5 a.lg-uns mezes mais 

. para a sua jubilação : ao contrario, a contagem 
O ~R- ;\.Koa.~DE _Fl:GUETIÜ respo nde que si o desse tempo onera aos cofres publicas, e:n v~~n~ 

cre dtto e urgent e· devia. ter sido Mlloc~do na. t agf'n'\ unicamente -para o individuo. O Estado 
pri~ei~a p::trte da orde m do dia.- O qu'l é in n a- n·1da l_ucra _co m {1. conta.gern do temp?,_ em quo o 
ga.-~el e q tle esta. tactica está revelando que o funcc1onarto não passou n o e x.erc1CJ o do em
governo n~o ~e "P_ressa a ter orçamentc;, l).Ssim preg-o em que pret~nde se1· j ubilàdo. 
Mn:o a m1<1<_>n a . ::1ao " 'l <;press t~. ll; eumpr~r o Não sõmcnte é este nm processo para au
de>er constJ.tuclOnàl de lh o dar. Revela isto·um g-mentar tempo do exercicio qu e um funccio-
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nario n~o toro, coaw é a1ndn o JHOcesso menos 
adeq11:tdo para burlar a iutonçii? do legisla: lo~, 
qua.,do ma1·ca o l'razo nec~;;~ano pn.L·a a J'lln
laç1lo dos lentes. Si ~e eri~isse em !·egra o 
pr,_.ce·lcnt'l "lue a reso\uç:Io antotiza, ~r;:·iam 
conseg-uint•'mente apo~entarlos no ultimo em
prego 'lue o~ercessem, ,,om O!'<l:>n~ào~ co:•!'C$
pond nt~s :t es,es empregos, indivi.Juos quCJ 
houvcss·'tn pns..,do u sua viola no exercício de 
carg-os g"L'atuit·'s ou mnito rnais f!'Mamente 
reuHweradDs. hto é evidente. 

O al.~tlso, po,·em, sobe de ponto Gm c:J.'os c01110 

o d·' (Lue se trata, isto é,. <JU" ndo s~ manda 
contar a a fttncciC"n:trio, ~ •tuem se r1 uer l"e~vo-. 
recer, o tempo em <1 ue esteve distr::hido do log:u 
que IÕXerci:c. 

E1u t•espos Ln. a um aparte dn Sr . .losri !\h!·i:>n
no. diz o orador que n:io bust<l. '! 110 seja seri'Íço 
l'Ltl,[ co. l\ã' se pôde confnndit· o Ct\Pg'•l '!e 
inspealot· de :>rsanal do tu:>rinha cc•m u du l·1lll~ 
ou •n"gistrado. 

O SCI'Yiço publico ab:';\n[p as !Mtis larg:ls 
esph0t'M d8 acçil>J: é SCI'\'Íc,;o publico o cst<Ilo 
J(.> a•t•·onomi:l no' obscrvat•>t'ios e aca:leJJ.Jias 
pÜlytechnir.:a~; ó serviç) puiJ!ico a d8 prJ"tei:·e 
de repnrtiçã•J; ~ se:·viço public:J o .Je ma~·is
terio, que lem nornrcs co;pcci:~es, gu 'l' par" a 
obl.e,ç:in do logar, <!<ler p~r:~. o s~<l exercício, 
quct· para a juhilação. E' mttilo dívet·so deste 
~erviço o que p:·csta o indiyidtw pasacancl.> nc.t 

Europa •• r."studando portos. 

Em resp·•sta a um aparte do. Sr. Afr'onso 
Celso Jttni0l\ diz o OI'<lUOt' •iLte o fuacci(lnat·io 
em questão não o>tcve em comrnisslio, em I'Í!'
tud<l de disposiç>ío do rogulawouto de lil<\rinlla .• 

O Srt. Mort:r-:m.A DE R\RROs :-Si V, Ex.. me 
deix~l' tempo eu rG~poud'.'l'ei. 

O Sn. A"DRADF. Frr;uEm.~ póde até ,[e;;de já 
cedel' a palavra s.o nobre deputado. 

Insistindo na resposta ::..o o. parte do Sr. Aifonso 
Celso Junior, o orador proy,u·a que o serviço 
em que ~'Sb\'11. o fullccion:wi<) em quest.iio não 
era autori~:cdo polo l"egulamei::tto, r• ']lle, si o 
fa;.se , beUl. longe de ><et· e;;se o •uolt\'O P:J.''"' 
accit •r a :·esolução, sol'ia. moth•o para rc
pe.llil-l\. 

O Sn. ii.Froxso C.Er.s·• .Tu:>THt:- Sl \'. E:c 
tí1·cssc lido o 'l''c justifica a minha opinião,uão 
j ulgo.rin d,,stc modo. 

O Sn. AxurunE FH,UEm A diz r1ue leu tudo 
quanto $() póclo rufCI•il' ao I>S3Uill!JtO e pOr Ü.iO 
est:i. dando e~l:c inG,rma,ão. O n;gulatu ·nto 

' ti':< ta da especialila !e •ÍO servi<;.o de u1arinha, 
I mas o e :tudo d·: que s~ trat:t c so t·viço de ou
/ ti'OS .nir1isterios, o si porventura o I'Og-nlamen
. to da mat·inha reges"e o CitSD, a ~.:Jsolnçüo er:~. 

inutH, por•jUO o govemu está habilitado a con
t'l.r o te111po dúspend:ao coul e.,S ''S escudo.~ e por 
ell~ :~utat·izatlos. 

O Sn. Al'l'IJXSO CELSO Jux1011.: - Peço a pa
J lavra. 

) O Sn. Axor,ADS. FJC;D EIRA contiznh n9 ,}e-

! 
munst•·:l\'\io, urna yez qne " ltendeu :1.0 '1parte 
Jo nolJ,·e dC[JUtt4flo ,:or ;\1inas, de que o pro.i ecto 
e inntil e deve set· •·ejei ta do in th;p·n.~ . A
commis~rlo diz 'lue o gove rno . ''lll idcn ticas cir-
cumst,.nci·•s. te:n nnnd~L!o con tar tn,mpo , como 
sen·iço no mag-istcrio, o elllpt·.·g-ac.lo em es
tudos na Eul'opo., c ··m f ,n,,·çues inteir:1"'en te 
est.·an has. Eis portanto ~l. com:niss;:lu demon~ 
;.;tra ndo a inutllichde elo :'rojecto. Sl 1ernos no 
paiz :11t1 f>Oder r1uc se julg-a :1u torizado a com
H1<;\tcl' ~em··H1ante abn>o, o poder legisla tivo 
perde ,-. s,·u tempo leg-islando a esse res ,.r~i to. 
E' melhor que o govorno continue n~ ·posse 
des•e direito. 

O ~R. ILnEFOSSO DE An..w•o :-:Mas n:1o ~ 
leg-al, tem sido abuso. 

O SrL A:-:nrlADE Frsrr1wu não ro lia ncrodi~ 
tal' q,no ess<> [l!'il:Xe , ~LtGs:ada peln.' comnus~ao, 
fosse un1 abt~so. porque a eo1umi!'>~ão o. " l'Íge 
EHll prin::ipio e ra~ delta um .lo' consid~randos 
do st~U parecer. Si, como diz o nob1·o relator rla 
COllllUÍS~ãO. OSS:L rra~e I em sido abusi'{ll, :t con
sequ~ncia devia 'se!' fLrlm inal- :J. a cmu m.i;;s:\o e 
promov:~r a r··~sponsnhilid;v)l} tiO m'.nis tro :tbu
sor. nnncn. dAr :t este P"Ccedl:inte o vnlor de 
poder acon"~lh:1r a ndopção deste p ro,j~ c to, 
con~tüuin.lo um dos fundamentos, u ma tbs ra
z()es p:tra faze!-.) n.ceitav'lpllh cam:ua. 

0 .SR. lLDF.FilN~O DE ARAUJO : -A <1.pres.en
taç1o do p1·ojocto imporht a candcmno.ção do 
precedente. 

Com etfeito, o paret.er da illustrc commi•siio 
responde ao nobre. dep,ltado. A co1umiss:1o O Sa. AxoRAilE FrGüEIRA objectr~ que, para 
leml.l1•a que o reg-ul:uucnto da e<cola de 111•1_ ser con demmu;ão, era necoss,u·io que o abus o do 
rinha a.utori:r.a 0 go'l'erno· a roandnr certos goYerno n;:;:o fosse allegn.do como fund:~mento 
funccioMrios estutlur na Eul'opi as especiali- do pi'oject(). A opinião do poJer executivo tem 
dades qnc jtllg'arelll inJbpensu.v.~ís : ruas :1. com- sido e~s~. e a commissão, pül ' su:J. vez, a ado
mis'ião entende que, não obstante esta auto ri- ptou ; e a opinião' do g01·erno te m uma i mpor- _ 
za.ção, 0 governo não póde contar a esse~> Íllnc- tancia. rnaxima. neste assumpto. quando é alle
cionarios 0 tempo d<l antigui l:•de, em virtnde do g-ad:\ como fundame•lto no projecto que a com
art. 107 •.o re~ulamento qne 0 orador lê , e sim missão apresenta. (Apartes.) 
de estudoBC.iffe~ent•?s, como o melhoPamGnto de O or~doJ' 'ltt:~ndo fll.l!a rm condernna~.ilo de 
portos e outros que ni<o são <la esp•'cialidade abusos e responsabilídarle de mtnist1·os nesta 
da mar in h.,., pm·a a qllal o Est.D.do fa.Clllta ao go- c;.sa, niio ~em o desejo de l·)val-M á fogueira. 
verno dar licença . Ea~,a resposta é dada ao l (Riso.) Nno deseja a :1pplicação de penas que o 
nobl'e deputado por Minas Geraes pela· p1·opl'ia nosso te1upo não compol'ta, não deseja serne
commissão que apresentou o projecto. Si o· no- lh8.nte crLtez:L; quereria simpl esmente que 
bre deputado tivesse lido, o or&dor não dil".í. 'i elles [ncorressem na. pena de que o direito a.n-
o regulam<mto do. cscol>J. d~ rni:l.l'inb.a, m:J.s o • tigo nos dá notiei~ e o dirGit.. moderno .vesti
parecer da commissão, não daria o ap:trte que i gios: é que niio voltass~m à cõrte. (Riso.) Essa 
fica respondido. t. pena ser-lhes-ia applica.da constantemente, por= 
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que commettem faltas merecedoras de penas ~ que não represent:t a renlidade d:J. espcci~. 
mais grave5. visto como n illustre comm!ssáo occultou a eir-

Rcspondendo a m.: aparte rlo Sr. Carlos cumstancia de q•.Hl osso empregado estava COIU 
Afl'onso, diz que a9 províncias muito lucr,trianl licença indefinida fó ra do lmperio, fa7. cndo es
que certas figm·as não apparo;:ç>sem na·côrtc, tudos por ma alra rccroa,,'io. (Apoiados.) 
(B;sa.) · Or·a, o i'acto de ter r:Jlle esta lieên'a indefinida 

O CARLOs AFI'o:-::so :-E 0 que faria ,.0~ da j:i é_ um íavorão,, qu" não sabe si o goYcr~o po-
cõrte 1 (TI a ogt;·os a11m''cs.) dona fazer, e aleu1 d~stc o de e~t~r na ~m·opa 

o Sr... A~oR.~D:E FrGu-Em,~ di~: não temos sem perd·~r a s~ta <JUa_l}dadc d~ ler;. te opposttor da 
prcdilccçiio pel[l curte. O orador p~rtoncc ""eo- ~~cola de marmha, J:l. por st dispel~~a<~? o pe
"'t':tllhic·amente à côrte e ainJa :t""Ol'a o n~br() urdo _de contag•)IU d_o t~n;tpo par a JUI.nb.çao .. 
"' ' "' "'·ro conhec • O l!ldl \"IJ· UO c] ' "UO sn t""Ía ministt·o, n:t tn·opo.>ta que fez do elemento ser- . • : . , " , 1• • ~ '! ': ... • 

vil, ag")regou a cõrte a provi.~cia. Os St·s. p:·o- po;Jc ser_ p~~soa. mu.to,u.lstt~cta" e ~credlta_ c1~= 
vmcwnos fiquclll cet'to~, <Uz o orador, que 0 0 • ma.l n. cama.~o. ll '~[lU"' nQ. ... en~o pelo ~n t-
nús não lhe.; di.sputam.os o passo. rcssc P;r. Jhco capo •a dos,·. não o allllfrO. sen_ao do 

Vol~o.ndo ao ponto ~m que ~e :tch:wa, dechra seu palZ (aZJOiarlus, utwto bem) , pomm st este 
quo apenas de>5Cj:J.V[I ess:J. pena para os mi- lr:Jntc teve a lembr_anç.a de es tudar m_elhora
nist:•os que ''Omm~Lte;;sem a\)aso~ •. a qual está alentos de porto\o 1'10": naE~ro_p:;, ?rat!cou um 
collsa.gr.:~dct na l;n tl•' respons:•bilübde para 0 ac~o CJ.UC h a de s ... r mtuto a pro\ ettad.o uo nosso 
caso cÍ11 qtto. ;1lém· da pena criminnl, temlog.1r patz ·. t. . . . . ,. 
a inJemmzaçilo do m:ü Mus,\do oos particuhr~s _De~ e, en re~nuto, dar-se p~r mmto f,!lz em 
or; ao Est:ulo, ~il.o podendo apresentar-se nn. nao or,aper~Ido n su:t ~ c~<l et~a: em'l~tanlo s.e 
corte 0 ([cte soll.t·u a pena, sem pt·ovar que occ~p:!.,, eo.,J estudos t,\0 pro>eltosos, •1ueret, 
pago" a i_ndemniz:J.çiío : bast::w<J. isto contra os p~rcm, accr_esc.en,~'lr a esta v.ant~gem n de :011ta~ 
,1ue pl'all\:am almsos, c sobretudo usurpações p.1ra. ~. sua JlllJtla.,ão, que_ n r ~u1 almonte 'n.1 r e 
legislativas. q~t~t·er, um t~mp~ qu~ uao despondau n~ e:ter-

A commis<ão ~.lllDriz:t 0 ptec~d ;nte ; julga C4Cl0. da P:_agls!eri~, c um abuso c.!'l<l nao tem 
que o poiler le-::islativo esL:"t autorizado a prati- qua!tfica.çao · (AJ~owdos:) . . • 
car de~se mod~. porque 0 gov,.r:c.o t~m a.basa- S1 as nossas ct;·cumsmnctas finnnc~n·ns los-
do, (AJ·a;·t,,s.) · s::_m Olltras, vo~art<l. sempre con tra.esta pi·eteu-

E' o f,tn lnmento do parecer. A cor.111üssfi:o Ç:;tO, porque D:ao gosta destas.m~d:_das extraor
d,\ a té razões ·estranh~s ao pro.jecto. Quanto ao dmanas de ~nzer f:wore s a llJatvtduos,_ dero
primeit·o ..:onsiderando, jii mostrou o seu valor r;ando as. lGIS geraos, . para o q1~e n::n tenl 
nn re3posta c1nc deu ao noh!·e depu:ado por coropetenC1a; ~1s, nas _circun:s t ttnetas ac t~aes 
:Min:ts: não póde ser iuvo(ado 0 reg 11lmnonto do thcsouro, nao lhe o P'SStYd _vo tat untca
da rn<1rinha, quando se tr.-ta d;; especialid:~de mente, cumpr·c:-lhe !'•)Clamar, e:s:por a verdade, 
div-'r·a para qne o pa1z fique sabendo como se com~ 

" ~ · prchende na ca.mar:J. a re sponsa\lilid:tde da sua 
O SR. AFFO~so CELSO Ju:o;roR: -0 govemo situação fi~1nnceira.. 

póde dat· licença vara o e~tu.!o de <!na.lq ue1• cs~ Analy;;an,)o este ponto,.à.Gclata qu e só com as -
pecialidade. class·~s tllll.ctims se g-:1sbm a ctualmente cGrca 

O Sr •. ANDRADE FtGFEIRA, eont2sta!tdo, diz de 5.000:000$, quantia igual á quelb quo _se 
que nfh se póde cont:1r. como tempo p::tra :~ jn- despendc c.Jm a instruc~ão publico.. · -
l.>ib\::b, o cmpt•cg~do em especialidade que E, porvoôatnra, <l$\:t somma representa o 
nãa seja da repartição da Ol:lriuha. O prim~iro maior sact·ificio parte. os cof:·cs do Estado ? 
funJ:~~ncnto. portanto, do p~·oj'>clo não o jus ti- :-\:lo; diariamGnte o.qtA Y~rba so va.i :.wolumando, 
fie~ p ·l ' l•do ela r1;ili·hdc; o outro fund:m1euto c d~d~ra i camar:1. que, quando ouve um mi
cond:J7. ao m~;S!Jlo fuu. ni~tro de estad'J dize!' q ue vai pôr um pat·a:leiro, 

Dúdc.t':\ 'lU'~ '' resol n~ão elo corpo le.~·islatiyo que "e ,·a i mostrar feroz a l'Mpcito das :~p·;sen
sen~, ir.;:;. til, si pud'·S.~e o govet·no t·ontiuuar no tadol'ias, entilo é q ue fica tromendo pel:t sotte. 
excrcicio dcsb :tl.mso, tanto mais c1u~ p:ucc~ do thesouro. 
que n C·Jmilris~ão qn·cr que a este in liYid"o se Cita o f:tcto qu•J so de u com o Sr. conse
<.-ont'' a nntiguidadr:J tlcsdc o Lempo <l lll quo 0lle lhr,iro Pat•:tnag-u:i, presidente do cons;tho do 
a sdh·itou. g~l.>inete de 3 de J<1l b.o, que, inte1·pellado pelo 

O quo o orador v~ ci rl\1~ 1.1m l·~nt;· da escola o r,; dor sobre o pt•og-mnuua r1uo . prctondi:t se
de marinha d0s p) nden (l.lgum t·'l1l1JO na Eu- g-nir neste n~aumpto, rcspondetl . qu~ sc..,.uirio. 
rapa cstrzd ,md 1 m.elhoranten tos de pot•tos m:ui- es~:\ politica fet·oz que t inha disting-uilo ~1 sua. 
timos c tlrJYiaes, mM as lGi~ actu:1es não auto- adm:nistra.ção na provincia c!a Ba1lia (l'i so), 
riz~t ~.contagem dc.~so tempo. em qLte dur:cnte os 10 mczêS que dil'i-

0 Sr •. Ir..oEroxso or: ARAl"Jo:- Elle estaya giu a provinciil ni'lo tinha. aposentado um só 
licenciado . empregado pn1 .. lico. 

O Sr, . A:<ntlADE FIGUEIRA observa que o seu S · Ex. ent~ ndia que esse fac to tinha. ~ido 
íliustr<J <·olleg:J. o au:.:ilia gt•andcmente... _. muito honro~v· pnra a sua administra,"i.o ; o 

o Sn. It.DEJ'O::-.: so Dr: Ar..,>üJo:-Por essa raào or:1.dor det1-lhe então mais de um a 1'oiado, por-
ó qu~ é n ()cessario 0 projecto de lei. · que com clfuito factos destes h onram sempre os 

administradores que s3 vem assediados pelos 
O Sr:. A"oruDE Fz;:;ur:Iu.,, . .. porque cst:wa candid:J.tos aos centos, aos milh.are~. S. E:s:, 

cstabl'lo~ c ndo uma argum<;lntação em t~rren.o dava esse pr<>cedente d:l sua administro.~ão 
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bahi;ma como o garante <la sua aé!ministração do conselho j:1 nos deu lições de S"'narello, 
no ministerio da ftze!lda ." cada um dos cu tros ministros têm d:Ido uns 

_ O orador, que ac reditava na palav1'V. do vivos, outros littcrario.mente, typos de co
· sr. ministl'O üa fawn.Ja, ficou satisfGito,s i hoje media. 
não fi car mais com de cbraçõe.s iclenticas, é Or,,, uma yez que o minist()rio não quer or
exactamente por f[U~ S. Ex. faltou. Fecharam- ç:\m ento, o inte resse ela minoria é dur'· lh 'o, 
se as c;uuaras, e todos sabem o que acont~ceu: porque o minísterio, 11tlo tendo orçar11onto, não 
nind11 n.Xo houve ministodo neste paiz qu e mais axecuta o s~u programma, que era a fi.el e~e
usas>C e abusasse d:~s aposentad.)ri:ls do qtta o cução de1le. Ora, o projocto em discussão 
mini~te •·io :3 de Jalho . As a.posnntadoria.'< embarnç:t os o··~·amontos, o, por isso, o OJ';ulor 
contam-s ~ aos centJ~. o con~ider:~ incon\·c~icntQ , perigoso e não util. 

Eis em (p.te deu a. ferocidade rlo nobre roi- Mas, não é este o unico ponto. O orador já 
nistro, foi uma ferocidade cont1·a os cofres a.ll ndiu ha pouco ao perigo que havia em fazGr 
pu'Jicos . Não houve omprega.do 'lue quize .~sc resoluçiJes ~sp<!CÜes rovog:~ndo as l·~is g.w;t~s, 
sor aposent:~do que não o fossil, e atú iudh·iduos por amor de indil'idualilades. E' inn11gavel q tte 

- aos quae> os ministerio~ anteriores ti nhnm.• este systama doprimt:l o co<po 1egisl:ttivo . 
n egado aposent~doria for::~m con templados . Ahriudo-s-~ a collecção d:{s l ' •is v·ot:.das annual
Dnsde a..1uelb cbclara.;:.ão fatal do procc<!i mento mente, •or-~o-i que o maior numero de leis 
fOI'Ol: para com os a.no~ant:~dos, houve um são de ic.tcres~o parliculnr ; qunsi t odos os 
u(;(;rescimo o~pantoso. • tlctos legislaLi,·os consistem em 3.Ctos de fa.vor 

Ora, o prof ·ssor de q ue s~ b·ata quer que se i ndi,•i.-:Jaal, c póde-so dizer qtto ns leis de favo~ 
lbc con t e u m certo tempo p:tr::~ se jubilar.O ora- YOta clas em u:':l anno, dero~am as l e is ()C<·aes 
dor não sabn ;;i at<i o serviço publico cb ns- votada~ no a nno anterior. E' o que se d<i. em 
cola Yll i perde r com jsto. Si o r•roressor t ')m tolas a; ordens de c•.•usas, q ae1· n~ cnsino, qu~r 
adquil· ido, como o orador ct•ê , habilit:~.~ões no no.s j ubihções, quer n o magisterio, quer na 
ma.gisterio, s·.l d. u ma calamidade que elle se concessão de estra:lus de fe rro, quer n a con
jubil~, Por consequencia, o p rojecto póde .>er ce~~ila d<! engcuhos c~ntrMs. De modo que v o~ 
mesmo preju licial. · ta-se uma iei,:i;; vezos-nnanimoment•} ; começ:t a 

Assum ptos destes, qu•) atfectaru o e11sino e sua e>xocu~·- fio , mas, sí esta fere :~l;.rurn interesse 
muito dolorosamente as finanças do Estado, não iudiddu:ü, vem lo.::;-o as reclamações elos 
deYÍa•u ser discutidos sem qu e o govemo tomas- protegido~, do~ afilhnlos, e 'i~ y czes até 
s e a reapotlsabilí lnd!l da medida. O ot·adot• Slbe dos imrortiaentes, <ttJ.a, não tendo protocto~ 
que a comrnisslio obte,·e informa~õe.~ d" g over- res cspeci:J.os, con3cguem q ue todos s~ tor
no . Nfi .• b u essas informações porqtlC a. ot·nem nem seu~ p rotoctol'e.~ , partL so v~re:n livres 
do di:t foi tão sobrecarregmb com tanto tr:<ba- dellcs, como acontecett com F3gu11des o ou~ 
.lho, que o orador ntio te~·e t~mpo de le r os pa - tros muitos conhecidos na h ister ia [l9.1' 
peis r.;lativos a Ct\ h pt>oj~cto, o limitou-se tmi- hm·:ntar do Braúl. E' est·~ o perigo do pro
camante a ler os pareceres. j acto . QLte utilidade h <L e:n <lol·o:,ra r us leis 

Niio sabe si foi o ()O\ erno qn0m reruel:tcll de organização da ~scola d~ marillila? A pós 
official_:n '}ntc à_ camnra o p1di !o de~se profe5SOl·, esto p rojec t> viriío ouu·os id.~Llticos, e o. pro
por não s~ jalgat compet~nte p~ra dccid:r o. pria. commisgão j á. preven i:t a C.'l.m:<ro. de quo o 
p etição, ou, s i , ao <'ontrario, a comrui;;sito foi go\·erno, em c:.sos semel h:J.nles, lcm contado 
quem p(!diu ~uformações ao governo e ~sto tcm no !lc nntipüd;!de o g ;\ sto em p::tSseios <!e 
111'as nreston . E m to lo o caso, n ão vc no p:~.- recr'cio ou d o utilid;l ! ~, porqu~ nestes assam
r oce r ·os cl~m~ntos it!dispcnsao;eis prtra um voto ptos niio pódc h aver fiscaliz(tção. 
consciencioso. Ahi se diz •lUC o g-overno n:io Conv.Jm, pois, ani pi:~r ca.rr.:;ira ; esle pro~ 
é contra1·io. ach~ a. pretenção ÍLtnd:tmen tn.:l:\ c jecto oll"erece occasiS:o mn:;llifica p:wa eneetat• 
j usta . 01·a,' não sabe como é ju• t:~. :t. protcn çiio n0\'0 c:~minho. S~j:1 tlegol!\do este projccto, e 
d~ ~e contar, como tempo de :mtign irl::d•) no b :)m ns.~ im tollo;; os úUtros iu,~n ticos <tUa estão 
mo.gistc:·io, o t•:mpo consnmido 11:1. Em·opo., no n:t ord•!m elo dia de hoje. Este system~t ch le 
cstud•) de portos. O govcmo U•3\'C zobr o gi:>lar torna-se sobretuc!o perig-oso quando so 
cnsinn na o~cob d~ m::u·inhot, e, llOr cc>n se- raforo a serviços e;;peci:;cs . A commissüo sc.bc, 
qucncin, n:io sot' t5o fac i! om concede L' j ubí- ol.,;;Qr\":'1. o orado1·, que umn. das ditli~ul bdos com 
lo.ção • um larlto provecto. Espera fJU~.:. nobre qne lut:~. :1. admini~trr.ção ó e:t:~ctnmen.te n de 
com:ni~;;::to sati~faç:~ a su:\ justa cur iosidade. dotaL' os serviços especia'ls com um pessoal ~~a
Não g·osllL de se occ,<pa:- com csti)S nssmnptos; bilitado para o de~cmponho dos seus carg-os, 

::.; mas n. l'r.spons:tbili:ladc é de quem org-anizou :t. Hn n!li muito;; empreg-os 'luc cOilvir ia :~.tó quo 
ordem elo dia . V c que o no1Jr<ll,•ar/e;· <1:1. mniorb . vaga~sem todo.s os a.nno~. par.t s e f:tmrem 
foi . tomado de um zelo tal pala discus!!ão dos n ovos provimen tos e e:!Lpe rimentar no\'OS can
orçameuto~, quo :tté veiu roubar á opposição o I dída.tos , o que era ató ~;til para o governo. 
r espiro dos sa.bb:1.dos, invertendo .a ordem do porqcle sG lhe daya mt'lrg-em pllot't'l col!oc..'l.r os = 

-:d!:.'l pai'!l s·) discnlir nma.nhã o orç;>.mento do n.filhados; mas, para os empregos a qne a lei 
- . mi.u ist:;rio· da guerra . Ora, S. E:~. sabe que o deu •iL.<tliciedn<le e p(trd. que se exígem h•tbi-
v Sr~ min istro da guerra está doente e não vi:·a lit.'lçõ~s especiaes, pum estes é preciso muito 

discutir o .seu orçamento . O intervssc é. pois, t empo, lul. e:o::trema difficulda.de em o~~er o 
pela discussão dos creJitos, porque j:i. estâ pro- pe!'ISJal com capacidade s ufficiente; c. quando 

·, v-ado 'que o go.-crno não q)ler orç!l.mento, O se tem a fortuna tle obter u m bom p1•ofessor . 
ministerio; dosda <[UC se C'rg:mizon, anda ~tlt- não conv<"m fnciliw-lhc o meio de dei-s:ar 1t 

· dand1 uns typos do comedia. O Sr. presidente carreira. 
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l)rfl., 0stç proje_cto Í><7ilitn u1~1n j~bihç:1o.: logo, i , C? mo yhno do go.ver·no, a lém de s:r. facil 
.:, fu n-·$é•• ao cns1no c "or1':\nE:Ic·ao da escola de i a mm:,rta burLtl-o i")hnrlo t:Jenos, o .JUIZO do 
ru:,l'in ha. ).Ia~,si esta rlesorg:m\t.::.ç.1o .-, com\Jin:t- j noÍJn deputado é re~.P9ndido_j)Ol' suas pro;n·ia.~ 
d:1 c:•>n' v te\lgmento :e J.<·~peze<,etü:lo t r,ca-se· ·m i l)ah\'rr.8. · . ·· 
as"ul>IPlJ nw.is rnelinJ:·osa do ,1ue o ensino, silo I S. Ex. ~issc '11l:e so JrtJ ·a.;r pouco d·3cente, 
as j\n~nç>1.s rlo pah. ess•. rentanva cr:~. meffic:z. ~ 

Cur.1o e possi;·el que contin•1emos csle S:J-'>- Porque, pois, se exace:b:~t· . de modo lfio põuco _ 
tellia ,\? <J'\C no fu1t~cion:wio p11blico só é liL·it•) em har·monia. com Os do te,:; e le1•:1clos de su:ti!l-
pen5,.,. ~:~• jub~b~>.o e :\P<)SC~la :oria ·1 Elle-: tel~ig:._:ueia~ . .. 
ato j;\ o :11. ·1:1 Ira!lC, .,1entc : a o · ~C r n~1,. em_- i ~enp. :1-n_te, Ol\JCCto. dl) reg-o~t.JO pMa elh. que 
P:·e·"'' com dca n:t ap•.o>enbrloruo.. l~;,.•ctt- ·o pat•lt•lo lllHH,d, c1ue tan ta :2, a \'Ontndc lhe me-

~ ' i - h d '1 I 'fi . ·~ d · ' · Y.:~al(;r1tc o Oi·:l.(10l <"tC lrl. ~J I~l~': llD.O !l. !1.1. .3. nH~l 10r ~~~~~ee. SC S:tC!"l C3SSC na Oinn~a.o 0 lUOü O ]:rOl' (JUe 

dv •1tH um:J. aposentadoria. S. Ex. quali_fica. . . 
O e:np ··e;;:t_do <illC l'- ob!.om ~ca c1:n ttm b?tll I E~;'·'s con.1:cttr9s, _pur<:m, cedem a :maly?e 

o~cl n.1·lo ; :m1d;~ n·~ n;:·o:· ;h n l?- · ~ d:1 ;,aa·<<l. I dos !&dos. 1\·,1 ·,•rnucl~a p:1rt; da or~ctn do clla 
\·ai e:npr•:g:lr-se ntl. 1ndu~tnu pa!'ttculll',quando c no se~1 co111eço, ~~~tao al.!:"uns prGJ0Ctos que 
ll.; . .-. é IHCS :lO c:ü ouL!'O e ·n:'r·-'i;" pnbli~,,, :'\ccu-1 em poucos minatos podiam ier acc!.tos ou rejei
!i.:illhn<.lo ;;sõitu u ·• g·t•ande cn.pit:·d. às wze.;; t.<los pela ,~am:t!'a, mts.lo:;·o ''lll seguid~ mate
C0t:t h :,, pvnco tra\Jcühu. Irias de ('1-,lr.rn publíc.1: ,. da~ úulls 1vm:ts em 

I} on•1:lr pensn q•.tc :~ste< praga do funcciona.., 1 Ji:cnle Ul!l ct·erlit0 do l!linisl•irio ·la ag-ric:ll
lis"iü h:t de d ·v<H'"r o I:np••t'Í<), e csl:l p:·::tg-:.~. t1t:·n. e o orça:!lento Ja 0 uerra :ü) às c~nco 
cr~sc,~l":l na ro.~ão <Et·cc:ta dos favores ''ÍJe se I hor:;s, 
fiz~1·c:.t n;,:; a:lo-'etlt'\doria~ c jubil:tçü~s. O m:.l- Que pl:<uo esse, po~s. qtte consiste 0111 tirar 
lf .... <· é ~~ug:llCnt:l!' os \'Cllt~i~uentos de a!g~n1.s. uaJa hor:t enl Ulll dia da. S!Lllan t~ ~ sob!(! cinco 
:"u.wtiiln,;r~o~ p alJlico;; e ~upr>~·imil' o direito d'} horas .:ie se,.;;ão, par:J. attP. n,!CI' :i,: re clamaçü.;~ 
~'; ,, .~e·,t:v;ül'h, por.,u·: :l :q•osent:>Joris. cx:cit:l o que a lll('<a recebo dos depu t tdos t.'l.nto liiJ~J·aes 
íuJ:ct:o ""lisulO c o~ te lu< d~ devorar a seiva. co:no ccns •·rrndor~s? 

E" prcci::u.J>Ol'tant•J. condu:: o o;·~dor•.;;uat•dar 1 RccMue-s·' a c:unara, continúa o ot':tdor , (1ue 
nu:~ c:J;J:di,ítento em '''""1clb.anl·~ cat·rúr'i.l; e n.-,s out,·os dir,·• da sem:.u:t só ~e tem discutido 
o v:ojc<·',o (In': se Jiscut', be:11 h •nge dl) se c ttn- f\ 1·e!'orn1a .indiei,,l·ia e Ot'ç.amen~os! 
C.:t~· ., u •i 1r10rphno ne4t: sentid•1. ao contmt•io, O vice-presidente que organiwu a ordem do 
au;,:·m·.·n t ~ o tlcs-,n.-ol\'ü o sy•tc:1n sc~uido até ~ia, não pr;l.ticou, pois, um neto U0\"0, como nã o 
a(r'i. E' po:· isso qtw o o:·ador v ota contra o f·~z . mais do que accoJ'lr ls reclam~çõ ~ s dos 
projcclo. (Jb!ito be•ll.) dQIHü3d0s (apniarlos). "de m o.lo ,, .,,rej<idh·ar· o 

O Sr. J>.loreb.:a. de Barros não 
LCt u o:ll'i'v inttli.to s ,nã•J <'Hc\a,·e cel' n c:lmRra. 
sokc ~- w:.tel'Ía do :•ro,iecto e dcfend •r o s eu 
procod:ru~nto, por isso procurará ser muito 
l> i' I"!YC . 

O il!~strc dP.put:do r1uc acabou d_e f~llat· , 
&cc •t~on o orador flOr t"l'. nfl. o rgantt. ~Ç'~Io J·' 
oru(·m Ü•) ~in de hoje, consignado al ~'tns pro
jnc· ...• ~ rl 'interesse particubr n.a primei1·:. p :<rte 
úne Yai Mé dnas horas. 
- Yiu !l•}s t.-, acto intenção do governo em 

J"l'·'t l'it· '" ma teria~ importantes sujei tas â 
ddibe ra<::<o do parl:un~ nto, com o fim de perp8-
~1l~tr-•c ::.' poder por modo pottco deccnt~, mas 
lueilic:>z. 

üi~á 'J'1C o acto qtHl t.:\nto reparo mereceu 
n ã o ó ll<J'."O. O illn~Lr •' p r•:5idr:'Ulr:' dll c:l~a já 
de11 par:1 or.Jem do di::t. em ig-ual ou i[;uaes de 
outrn~ s•,!uanas , alg uns proJCCtoa de intero,;se 
parti.:ttht·. O orado!' contilll\Ou, poi~. sómente 
este prec edentc, que aliãs n:1o ra.e reoou reparo 
algnru do nob1·e rl~pntndo. 

Esta c_~nsur<l. ,q'le se l b.·! ~lirig~J,à injusta pois, 
pot• destg-u:tl, e porqne e dever da mesa não 
em!.>a:·ac;:w riue em um di:~, ao menos, c o 
orador desse dia só deu uma hora, que durante 
;. ~·:man~ o parhmento se p r on.unc1e sobre os 
projc~t os d~ c~l'ac ter privado e que podem ter 
por~~ a justiça e o di reito . 

E a justiça e o di.reitü, 
só ao p:1rticuhr, em um 
J!arhmento pôde não eer 
qur) outros assumptos qu0 
feição. 

embora interessen1 
caso dado, para o 
de menor nllia do 
n ilo t ern a mesma 

Iri ~nos pos-;ivcl as discussõ,~s .Ln.s medid:>s go
v:,·rnamentaes. (.·1poiadc;·.) 

Passa :i llnaly•e do prqjocto, hi,toriando a 
orig-om d:~. protonção de quo eUe ó ohjecto. 

0 Dr. \'olloStJ Tavnrcs, pl'Ofesaor da e<cob. do 
mnrinhn. foi pnra·-a Europ~. com licença do go
\'Cruo o s em von cimou tos. e8tudar molho~a
moatos de l· Orlos, marit:mos. Nt m~sm~ occa~ 
s\ão, e t'-l'C ' I uo i>LÚ no mos mo Yapor ~cguiu ts.m. 
b<'m, e nas mesmas c0ndi~ücs, o 1• t •:ne tltc Anto
nio Cal)llon du P ia. o Alrueicla., a estudar cou
stt·uc~·ão naYal. Este i o tontmt·o C1n :·1873 roq ae
reu a cst~ cnmam qua so lh~ m·.m J assa contar 
como tCI•tpo de son-iço o p criodo rle tres annos 
em •1uo o~tel"e na Europa. Es te I"equorimento 
t-:,·e p<woce1· favm·a ,·el da cotilrn issão ~espe· 
ctivn em 1:> de .\bril de 1873, quo entUo so cotn
pun1i:l. elos Srs. Esc r q; nolle Taunay, Caràoso 
.Iunio1' o !lf0Llo Rego. Em sessão do 24 "do Abril 
f.)i appt·ov~cdo om uma só ., [iscus.,iio, e sem 
quo n i11 gucm sobro ollo polisse a pal:wra, 
a reqnorimento d o Sr. Ar•najo Góes J anior . 
Approvad~ pelo senado, su biu á sancçiio om 21 
do Junho e é hoj e odocreto n . 2.384de2de 
Julho do 1873, rcfercnd,~do p elo Sr . Joaquim 
Delftno Ribeiro da Luz. 

0 Dr. Ydloso Tavares, r1ue está nas mesmas 
con lições, pade que se lhe faça extensivo o fa
vor cone e lido ao seu companheiro d e viag em á 
Eltropa. 

Accr~scenta, para satisfazer uma p erguntll. 
do nobre deputado, que a informação do g-over 
no foi pt·estada á r equisição desta camara e ra
querimento da. c:ommissão. 
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As obs~rvações do Sr. And~·~de Fig~eira te
riam muito C:;<bimonto na primeir;L concess~io. 

'·Sabu que elhts ~ó~ão podoriam sel." feitas antão 
porq,1o este il!ustrc deputado foi nuquelb l~gi:>
latura exduido acintosamente desta cam·tra 
pelo seu p•·oprio p trti·lo; acto 'l"'te que o o•·a.dor 
não teria p3la1•ras bastante eaeJ·gicas p:Ha las
timar' pelos bons serviços que S. Ex. presta ao 
paiz. 

A justiç~ e o direito do peticionaria s;1o ex
postoa com muit& claJ·et.tl no parecm· escripto 
da commissão. Nada mfl.is diroi JlOrtan~o. 

A CO•!ce<sã') ~hamada Cayapó de (1ue o 
Sr. Andra le Figu···it·a cens•1ra os liberaes, a:)
provad:t n~st<~. c·.1ma.ra em dominio conservador, 
foi a.-1ui !',jVOgada n<t ultima sessitoJ; m:ts o se
nado não consentiu ness~ acto. E como não é 
de bo<L política critica1· os actO$ da outr~ ca
rmu:a só did. que aos libBraes não cabe a r~s
pon,abilidaJe dessa <.:Onc<.!ssão. (.1hfito ãem. 
'flHfi!o bem.) 

E' approvado o projecto. 
O Srt. Jo<li: 'JhrtiA:-;::--o reque~ di~pensa. de ín

tersticio, p·tra qu! o pr(tjacto entre im•ue liata
menc·' <ml so•;ur1da discns~i<o. 

N<'io é approvado o r.!qtrerimento. 
Entra em díscns~ão o projecto n. 74,dc iBS3, 

(licença ao j11i" d~ direito Amphilut'hio ,[e C;~. r
valho). 

O SR.11L~TTA MACHADO oll'er~c~,como additivo, 
o projecto u. 84, de 11>83, tt ue concade licenç:t 
a.o Dr. :VIeira de VascorH:ellos. 

Fica fldiada a discussão p~b.hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Contin•nç>ro do credito n. 81,de 18S3, ao mi
nisterio da agricultura para o sordço de illu-
min,~ção publica. ' 

O Sr. Aff'ouso Penua (;;tin,.sn·o 
da. arvicotltura.' diz que pediu a palavr:l para 
dar ~rov·~ reopnsta ao honr~do deputado pelo 
Rio de Janeiro, que iniciou o debate. 

S. E;{., com o costllmtdo vigor, apreciou 
injustarn·~nte o Pedido de cr.·dito, vendo nclle o 
da sanct;:iio de um attentado co..nmettido pelo 
governo, qual é o de exceder as verbas de des
peza. do orçamento. 
N~o attendeu S. Ex. a que a verba de que 

se lr:lla. é daquella.s p:~.ra. que o governo est:i 
áutoriz:ttlo a ll.brir creditas Bllprlementares; e :t 
que, por outro lado, o accrosciú10 da illuminn.
~ão procedou do desenvolvimento da cidade do 
Rio de J<tne iro, pela abertura de novas ruas, 
cujos moradore"., visto pag-arem impostos como 
os dema.is municip~s. concol."rendo ignalmente 
para formar-se a receita publica, tem direito 
ao beneficio que o Estado propot·ciona. aos ou-
tro-, ha.bitanles. :-

0 governo não deependou um ceitil !l.l6m da 
.. verba. vota Ja, cuj:~. insuffi.ciencia procedeu de 
·não pod'l!" ser exactam'3nte ealculada n. de{~2za, 
quando foi pedidn.; e funccionando o parlamen
to veiu, Da conformidade da lei, solicitar o Cl"e
dito necegsa.rio . Não o fez antes, o que excitou 
o reparo do nobre deputado a quem -~eaponde, 
porque lhe fallecia m oa elementos pãra orga-

nízar a SU;J. propo;;ta, e por.t:tnto não d<~vb. e~
por-s•~. em virtude do l.llU calcu lo ine"acto, a 
ter de pedir müs tarJo novo erediL(J, compre
juizo chs tr"b~ühos parlo.menta~es e do diriJiro 
dos pil.rticnla!'eS. . 

Respondellclo ao bonre<do rep resentante da 
proyincia do Rio de Janeiro, n" pr.rlc'l em que 
censu1·ou. nã,, .,ó o go"er1lO como a ~itua~ão , 
liberal, a proposito de fa..zel."-se, Cl1l mua ;hs 
Vl~!'\ns da pr·oposta, re re:'•)nCÍa á diJlCn,.w<L de 
c~mbio parn. P''gamenlo ch despezas co-" 1'!.' i ll!l
mina~ão public,.,, o orador, sem entra!' e~u lar
go~ dosenvolvimcntos. <'lu·) o deb:tle .oãu com
porta, sob1·~ a circ:uhtção do pap~l-mued,, n:ta 

· que não é justo responsai,ilis • r a si tuaç~o li
beral por um mal que não foi debell-ilo durante • 
o perioclo d•; d1)Z annos; Nll <)UC o p:u·t·do .:-on
ser·vador il~ mantev~ no pocle:·, rleixancb :~ssim 
de apt•oveit.J:r as condi~ões fa vor~wei s do ._.;u n
l>iú, do flue, corno é sabido, dopend•)lU as me
didas pal'a fazer cessar a circulação do ] ·ap~l· 
moeda. 

D.•m•ü~. a substituição do pape1-moe1 : n1o 
se pódli f:czer por at·\Ji lrio do a-oye ··no e do 
poclet• lcgi~btivo: ó nec:·ssario []~e as circnm
stancias C('Onom~cas Sf}jarn t[\~S '1ne ~s-·.~gnr~m 
:~. p:·oficuil:Hio da 1uedid:L. Haja vis ta o f:"-Cm plo 
d:L ltalb.: ap~zar das favor:1veis co'1diçiír·s •['.te 
apres~ntava o p:liz. a provden~ia arloptada 
1)elo resp~ctivo miuisti'O rla f:1·r.enda, c~u:;;u na 
Europa s<it·ios l'ecsios . O Br.tzil c erto niio otl'e
r~~e a~ condi~li~s indi,;pensaveis a tal e:uprc
hon limento. 

Disse o nobl."c doput:l.do, a quem respo nde, 
que ha\•.!a luxo de dGspeza pare~ a illtu:Jiwtçii:o 
dos j:trdins ~estn. capital. e que o gov•·rno, já 
que o credito votar!o não foi suffici•, nto. devia 
deixar às 0scuras essas lograd:Juros pul.!Iicos. 

O orador obsGr>·a quo foi incomplr~ta a f) llU

mer~çii:o dos jardins, fei ta po? aqttelle n01Jre 
deputado, por;iuau.to, ni:io sOlo s·omente doth
o pr.'s'io pubHco. e o ;•:•rq;J.C da pt•n..;.o. da 
Acchmação; ha tam!,em os d:•s p1·aças de 
D. Pedro li e Duque de C(l.x.ias, 0s do Rucio e 
largo de S Fr:~.ucisco. 

Qttant<:> no s.lvitre Pl"·•posto r elo nol.!~e de pu
ta !o, é inaccitwel: seriam justificados os clo.
mures qne se levanto.1-ia m si houvessem de úcar 
sem iHumínação nsses lagares indispen,a\"ds 
ao recreio e á hygi~nc <la pO [>uh-;ão. 

A r0speito da. conven iencia de nxarem-sc em 
umn. sõ vot·b:r. as ditferenças de caml.,io, '!ue ~ão 
pagas por todos os ministerios, declar·a q ue sem 
dnvid:~. d·!~ta medida. resultariam VV1t{].g-ens 
para a ''prcci:r.ção do orç:1rnento, mas em a lguns 
casos nã() seria possivel fazel-o. 

Diz que nãoJ poz á disposição d:\ Ill ma. cn.
m:lra. maníeipal o passeio publico e sim pro- ê·.~· 
cm·ou sabnr si alia tinha recnrsos para custear 
esse jardim, afim de gue no ca~o affi.J·mati\To 
pudes$e solicitar da assemblEia gMal au tor·i
zação parn. a transferencía, que se justifica per· 
feitamente. E deve notar que o p~.sseio publico 
não tom as condições de horto botani,,o, nem 
se destina ao e>tudo do! alumnos que fr eqnen
tam os e~tabeledmentos de ens!iio superior . 

Não acompanhará. o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro em outros assumptos de .. f\arÇt:ier 

~· 
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gaMrico, d? <1nc lhe p~recc Íl"l:oppo.rtuno tr~!ar f Igtt:lmente _not" o oraJor .r1 ue o nobre _minis
llg'ora. E~ta de pet'Ú'!lo :1ccurdo con1 S. b;:. tro nao constderaSSJ a despeza rebttva a 
n;t~ c?nsid\lrnçí3•,\s ~obt·'; o desem:oh·im~n~o •rt;c I tradttcçl>~s e exames do material de illumino.-
tcm tHl9 a~ dcsp()z:ts portencent~·s no. mmtsterto 1 <;ão,_ e~c. _ 
da r.gr:cu.turu; mas, em nm _p:uz, como o i Lulllta·se a es~as olJsernl•;iícs, porqne v e que 
nosso, onde íudo cst:\ por fazer, onde a~ vi~s ' o honrJdo ministt·o esüi tomando tl'ltas e nntu
ole communicaç.~o siio muito 1\nút·tdas, o com- 1 ralmente c0n1plet:tri as c:tplicaçües qtte dett. 
m.et•cio se Jeh?.t~ CO>\l g-t·andc; di1licnlchcle~ '' a I Eu t~otanto, l'erguutarl " S. Ex. -q uanclo i •re
!lgt·icultur:1 utl'avess:l profnuda c1·ise, nlio pó.!e tcnrle prcsta1· as informr.çfh;~, que a re 'luori
<h•ix:<r de e~tranh:J.1'-~e :t O)JÍnião, que S. Bx. 1 monto do O[a.dor a c~mara solicitou -lo gove~no 
manifestou, da SU]•press:io da<luc!Je ministcrio.j rd::tti,;amente i dcsapropriaç:ão cb terrenos da 

Larr:1do este protesto, o orador deixa :1 tri- G<1mooa. 
buna. acredit:mdo to)· tom:1.do nn. devirh '~onc;i-~ Outrosim, cbamar:'i a :\tlen<;:'io de S. E:s:. 
dcr:1ção ~s :u·g·ui•;líes feitrts, sobre o pl'ojecto, para o porto d~ Pe:·namb<ICO, cw rcl:tçã•) a cujo 
q<H? sn d1scnte, pelo n~bre J'cprcs-cntlntc da · mclhora•nentu foram aprc~entadas a;; p1·opostas 
pruYíucia domo de hnell'o. · que existem na s:crcb.ria da agricttltur:t. 

Não ó d.e hoje que ~e t l'ata Ja cónstrucçõ:o 
O Sr. J..iauocl Portella,aprcci::m· das obras dé tnelhoramento naqu elle p orto, 

d') ~.lg·umas das considem\iJ:.; t;:-;:pcndidas pelo obj ·elo qu-e muito intere,>a ;i província '!lte o 
orado1· cpe o preccd·~u, nou. 'l'·'e o credito re- Ol"?.dm· repr<:sont3. N5:o s abe em que ost:•do se 
Íc!'e-;;e não só :1.0 e:~:~rciáo ele ·1882-1883, m:~s Qch• este ne;acio, nem t:1o pouco si o nobre 
t~mb"m no de iSS3-tSS-!, c 1•0is não p:u·ece ministra esti disposto a dnr c:s:ecnção :i lei de 
eabi'i"d n tlcnomímH;.:1o de C['C li;;o snpplcment,1r 1869, qn!) autorizu co1~ tratos com empl'Czas 
~to qne se rdet·e a um exercício c1ue CIJ:nuça, parti~ularcs. Pede a attonção de S. Ex . para 
co:no c o ullimo cle3lc,. os trabalhos ,·1ue devem existir n:1 ~ocret;\l'Ía .ta 

E.m relação ao art. 2°, r''conuecc •1ue o nobre agricaltur:1., e p:1rticu~::mnen te par:1 o voto ([Ue 
ministro obed~ceu ~~o pl'ecc:ito conscitucion:~l, no consel!J.o de estado dOtl o ).[:wcLu()z d ·-' Olin
dah:mclo a iniciatiYa à<1 c:mt:ll'll. a \'Otaç1i'J dos d:1, \'Otú que muito servirá pc.ra q ue O noi.JI•e 
meio;; para a <lespeza. ministro r•3soh•:1. o assumpto com acerto, e 

Entreta:lto, é de notr.t· <'iae n:1. pt·opasla r~h- ig-ualt~>er.te para o discutso q_U·), a 15 de Se
tiv:1 l\O el0mcnto so:n·yil fosse esquQcido CõlC tcmbro de 1830, proferiu no scnndo o fallec ido 
principio, julg-an..Jo-so o go\-erno autoriz 1do a mi.nistro Buar!)ue de l\Iacedo. Respon dondo :::. 
11l.iciar :1. d<::crehção d·.~ impostos. ob~el'\'açues feitns pelo illus lrc smador per-

Feli:traent:) a .commiss:'io corrigi~I tiio gra\·e nnm'Jttcano. Sr.Joiío Al fredo, <li~sc aquelle fin;t-
desl·io. do ministt'O que não crn sen pon~amcnto fazer 

O oro.(lor comb:tte a intoPpr.~tnçl'ío ,1ua o no- contrato para scmr:lhantes obras, colllp~ehen
IJre lllinistro dá :'L lei, cntendcnJo •iUe o g-over- dcndo a feitura de docas, e riue no offici:J r1ue 
:no t•:m 11 i:-.cu!di<le de abrir ct·cclito snpple- dirig-ira :i. associação commcrclnl de Pernam
ment:tr para :t illuminfl.ç:1o public:l.. No senti!' do buco ref·~rin-se i l<!i d<:: i860 ap<lnas como 
orador,!\ o.utoriz~ção não póde l~r a g"êc.cralid:tde meio para pedi:.- ao corpo logisbtivo autori
pr(·tc• JHlida, c sim refere-se (,. «.re:~ existen te zaçiio r.fim de re:tliz:tL' o sen·iço. 
::o lerr.t•O em qne a desp:z(t foi dec[·etaJ<. E:<:L'Üc que 11s concli~üe~ do porto de _ Pernam-

Nilo ach~ :Ptocedcntes as. r~.~ucs ema que o bu<:'o constituem utua doca na tural ; não h:t no.; 
hon~a,lo nnmstro prowrou .Jrrsttficar a Mspoza co~_,ido.de scn<'io 'ic ücitit.1.r o embarque e eles
para a íllumin:·, ção dos ditl"ercnt'l;; janlins. cm1nrqttO Jas mJ.rc.;J.oria~, S~lll pt•Oc r;der a 

Os 'Jue S. Ex. enumerou, ,,[ém dos dons a •rue obras custo>as q<Hl dcm logar :i imposiçiio de 
:>llmhm o nobre dllp•ttado 1 elo Rio rle Janoü·o. ta:-;:;:~.s. () pri..-ilog-io para o r oc ebinliJnto das 
não l~m impot·tancia, e é cc:-to que o da praça. mcrcadol'ias, em YCZ de ser beneficio, l',;dutldará 
da Acchtnnç:'l~ nlto é conrellieatemcnt&:"illymi-

1 
e~u g:anJe lll'Ll pa~a o com~·uc1·cio. _ Es te seJ·

nado, nu rlue ,.~de<;.:! n sna p~·;ca freCJ_uenct:l. vv;o t'l.Z-sO ]'>Or mOtOS qtte saa mantrdos dos,le 
P or m:~is bu:! feitu, porcru, que fosse a iltn- longa <hta e menos àisrendiosos do qttC os (1uo 

minaç:lo, "d··spcza ú :wult~da c deveria bastar J?Oclom croar-se pelo syternJ. de docas. 
a rorba quo se votàr;~. Sem dar à ruatoria. o de;-om·olvimento :::. (JUO 

~ii·> admitLo tam1Jcm a alleg:1ção de q1te não se presta, o orador, ao conchâr, manifost:l. a 
porth ter sido .lnm calclllrtda lêssa verba, e q•.Hl connancn. quo tom do que o nobre ministro. 
d'ahi procede lt sua insufficiencia, o pm·qúe da com o zelo q ao o dis~ingtto, qnando tornar co
praça cb Accbmaçilo foi franqueado no publico nhecim<::n ~o das propostas s o1bmoLtídas ~ sua 
de:!í10 1880, e portanto h:wi t> bas~ para fazcr-~e consideração, procurará attendcr não só ao in
co:n justi\~O perlido d·3 cr<::dito. _ t~resso da provincia de P ernambuco, como ao 

Nota o ot•ador, que na. rGsposta que dou fiO do pláz. 
honrado d ep utado pelo Rio do Janeiro, o nobre 
ministro nad(). disse ácet·ca dil- despeza com a 
publicação de edi t:t'lS cham:tndo a concnrrencia 
para <' se rviço da illuminação-despezrt F!l.ra a 
qual solicita cNd\to de q 11a.ntio. avultado.. 

Estranha que a propost:t declare sor apenas 
Ul~a ~stimativ.o. o credito alludidú; a despef:.a ja 
fot Í'lta no a uno p~ ~sacio, e conscg-uintemente 
ha b:tse para. o pedido de quantia certa. 

O Sr. Affonso :Pcnna (mií•ist i"O 
da- agrict! !.t~l> "<~) vai dar bre\'CS e:tplicaçües ao 
honrado d cputadiJ .que acaba de fallar. 

Diz rtne ·da de~onstraçiío ela 1)roposta póde -
concluir-se que as c.'lUsas que actuaram para ser 
llli:CCdid'\ a \'erba no Cli:Cl."Cl:!ÍO d~ 18S2-i8B3, 
actuam no e:s:erdcio corrente, e, pois , e de 
boa previsão qu.e o governo procure habi litar-se 
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com os meio;; para o pagamento da de.spezn. 
p:est3:ndo, d•·:<; t'arte,_ homena~;~m ao poJer le.:. 
gislatt v o. ~1ca _ass~m respofidido o reparo de 
quo o cr.e~lto nao e supplcmen ta r em relação 
ao _exer.cLclO cor~ente, porqu_e as rlespezas não 
estao fertas, o nao se sabe s1 sei·ão excedi las. 

Qu:u;to a_ ser e:'\ag~r ,1da a quantia pedida. para 
a pubhcaçao de edltacs de concurrcncia rela
tiva n.o Sl3rviço de illuminação a gaz, diz que 
nã? tem. elemento~ afim de calcular por si pro
prlO a 11nportanc1a ~n. despeza : baseou-se em 
~nforn;nçõ0s que_ lhe foram prestadas pelo muito 
1ntelhgente e 1llustrado director da dirct'toria 
cr-mt1·al do ministel'ÍO da agricultura, Sr. 0 1•• 

Gusmiio Lobo, que, com mu:ta distincção, já 
occupou t1m logo.r na ca.mara, G pela sua pra
tica na imprensa cst:i no caso de conhecer o que 
concctne ao assnmpto. . 

Quanto a não ter o governo conhecimento do 
dispr•ndio realizado no estrangeiro durante o 
ultimo exercício, explica-se o facto porque, 
terminando a 24 do corrente mez o prazo ela 
concurrencia, só depois uelle terão de ser p:t"'ns 
r.s despezas até então ell'ectuadas e ussim ~ão 
ha que cstr~lllhat·, como fez o nobre deputado, 
que as nossa;; leg,tçõ3s niio hajam communicado 
ainda o qHantum de taes dcspezas. 

Relativamente ao que disse o nobre depntado 
a quem responde, ao finalizar o seu discurso, 
d_eclara que ao governo foram apresentadas va
l'las propostas, as quaes dependem de estudo, 
para os melhoramentos do porto de Pet·nambuco, 
lJUe o orador consider:t i ndispensaveis ã prospe-
ridade dessa importante provincia. · 

Tomará muito em consider~tçito as indicações 
que S. E:s:. acab·t ,!e fazer, assi!ll como tndo o 
que hl)uver àcerca do assumpto, :11im de profe
rit· uma de~isão que consult'l O-> interesses pu
blicas e os dnquolLt provincia. 

Encerra-se a discussão. 
. Procede-se ã Yotaç,ão e é approyado o cre

dito. 
Entra em discussão.;!o orçamento da guerra. 

O Sr. Gon~a,lT"es Ferreira 
(peta ordem) : -V. Ex. C•Jtnprehen le que 
não po~lemos ser indi!l'l3rentes ao que se ncaba 
de passar. Por duas vezes contaram-se 61 Srs. 
dep~ltados. E' facil verific:.w o numero. 

Si V. Ex. não quer que os negocios nesta 
casa p1ss"m sem reunirem a maioria dos votos 
ou por ,;;orpresa, queira dignar-se de attender 
á~ nossa'> reclamações. (Apoiatlos.) · 

O Sa . ~L\TTA 'MACHAD:) (1° sec1·etario) : ....:.. 
Contei dm.s vezes 3í Srs. deputados a favor e 
25 contra. :. 

Declaro quo já se retiraram alg-uns (nci'o;; 
opoiacli>s, contestaçiJes.) -

O Sr. tachygrapho tome nota de que eu 
declaro que se auzentou o S1·. Passos Mi
randa. 

VozEs:- Não é verdade. 
OuTRAS \"OZES :-E' y,: rdade. (Apoiarlos e n("io 

apoiados, contest;ções e susu;·;·o.) 
Entra ~m. 2"- discussão o orçamento do mi.

nisterio da guerra. 
V. IV.-12 

~ o. Sr. <?n.n:tã.o :-Desejo que V. Ex. 
n:'l .· mforme si o noiJI'e m!nistro Yem assistir a 
discussão. 

O SR. PRF.SIDEXTE:- O Sr. ministro da 
guerra participou que se acha tloente. (Apa • tes.) 

O Sr:.. C-~.;-;-rlo :-Como tem si.! o s r:mnre 
pra_xe7 e o r .Jgimento o determina, o~ minist;·os 
assLstir~n~ :i .2" discus~ão dos orçamentos dos 
seus .numster::os ... (apoiados) 

o SR: RATISTlO:'\A :-0 ministro jà partic'pou 
q_ue se ach:~. doente e o nobr•J deputado não se
rla genet•oso na sua insistencia. 

o. SR. :rAU:>.~Y . :-A doença d> =rninistro e 
receiO de Yll' •J!lUl a camara. (:Y(io apoiados.) 

O Sr. · c.~::-;TÃo ... en não prescindiria da 
prese!:.ça _do no?I'O ministro d:t guet·ra nesta 
occas1ao,sL n:1o losse sabido que r: ntre a maioria 
e o governo ha o plano de não S''rem votado;; os 
orç:un::mtos na presente sessão, e por este meio 
pt·~tend~_ren:. prol?ngiw _a situação libe ·al, cnja 
ex~,tencw. Ja esta devtdamente julga ia pelo 
pa1z. 

O Sn. Fr •. 1.xcrsco SoottE':- Isso suppue 
V. E~. 

O SR. CAxTÃO : -Esta é a ver ! ad ·.~ e por 
isso discutirei o ot·çn.mento da guerra, ~mborn. 
o respectivo mini~tro não esteja presente, paea 
que nem a nobrJ maiori:t nem o governo em 
tempo algun~ procurJm justificat·-se, lançando 
sobre a opposição a imputação ele se;· culpada 
de n_ão se ~·obrem as leis annuas, protelanJo 
as dLsc:tssu ·) ~ com est3. ou com quaesr1 uer ou
tr.ts e:ngencws. 

O Sn.. Axnr.ADE FrGt:rEmA :-No caso de 
V. Ex. c::tlava·mc na ausencia do ministro, 
reser\·ando ·me para a 3" discussão. 

O SR. EscRAGNOT.LB To~.uxAY:- Ap>iado, é 
o que V. Ex. dC\' C faz ·Jr. 

O SR. CAxTÃo:- Seria isso auxiliar o plano 
do go., eL·no e da sua maiot·ia, e assim dar-lhes 
pt·etcxtos para se desculparem co:n o nosso 
procedimento. 

Hontcm esteve na cas:t o S1·. ministi'O d:t 
gl!erra rtlte 1inha co m o fim d'} assirtir à clis
cussão do seu orr;a.mento ... 

O SR. R.~TrseoxA:- V. E:s:. póde ::tdoeccr, 
que Ueus não permitta, dentro d') cinco mi

~nutos. 

O Sa. CA;-;TÃO:-~:.: .o vi g.;e realmente S. Ex. 
,Ainda <Lpreseo.ta,ra symptomas de que <L sua 
-s,ta :le não esta\'a -perfl3ittmentG restabel r.cida ; 
e si hontem se tl·at>lsse dest:t discussão. eu. em 
nome de S. Ex., :havia de protestar contra o 
pt·oce .limento da me.;:a por:_ter dado par.1 discus
são cst~ projecto, e princip:~.lmcnte por tel-o 
dado em ultimo logar da : 2"- parte~ da ordem do 
dia, obrigando assim o nobre ministro a con
servar-se arrui até às 5 ou li horas da tarde tal
vez. Eu sinto os incommodo; de saude de 
S. Ex. ; e faço ardentes votos pelo sc•.t com
pleto restab r~lecimento, pois c(ne do seu patrio
tismo, da sua illustrar;.ão, da sua dedicação, e 
dos seus con.heei.mentos technicos e cspeciaes 
com relação aos negocios da sua pói.Sta, o paiz 
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tem muito o. esperar. c seri:J. utM• :;m1lde c~1ln- ! srja ~ m:üori:J., o:n·c-se logo a voz do leader 
rnidad; si p:H' qualquer cir ·ttm.,tr,nr,ir, ;;:,. l~:-;.. \ da waíoria cn de qmüqa:~r outro membro d·3lla, 
fic,,~sc privado do presta!' .·s scniçns fJl1·1 pro- 'I ::t <)UCm S. Ex. cnc:u·reg;~ d ·oóSíJ. tdstc tat·efa, 
mette, ~ o p:d7. iu1p0ssillilit:tdo d'J n.ni'et·ii-o<, )l•'dimlo a p::ll:n•ra, o qtiú imporl.:l r cdír o adia.
Etl p:·ctetldirt dcsb. tribnu:~ ,;i,·í~·i~ .~npb~ feli.- mer.to indcil.!lido : r1uando 11i.l0 f~ze :.:. i~to, vo
dmçüe; ao nob1·~ tnini~t:o nuando Yi dado lln'::t lam canL<a, e r.ssim o g-ov~~no tlels::t de dar 
'Jrdentdo dia este lH••j••cto ;' 1", !•elo rest~i:e!.•-1 inf•)rm~~ões 'lno o deputa io tem ·.iireüo de 
cimento de sua s~ude; 2~. pela oua t•e;lei,Ko, exigit·, o o govc~no obt•ig,çiiu d·' pt•estfH'. Scrà 
i~to íÍ, pdo s'u ;•c;;hbelccimc;üo,po~itico. ?lh_s, 1 isto govet·no rcpr~sent~tivo? E' ~st~ proprio 
Ylsto tet·c:~1cSC :'l;.!!J'~'l\V:tdo os prwecanGn\' s ''C c dGeoroso a urn:1 slln:tçt~O que se rh~: i<.li'I:C, ' l :.le 
~-Ex., n1l:o me é pGs<i\·cl neste momento t~t· se diz ; roJ'ugnado~a d:lS libcrrbues pul.Jlic~E? 
nu1 p:·u:r.e1· ~oatpleto, mas só:nentc o <le felicí- Se1·â ilroprio de uma situação libcl'.tl, ou pelos 
t:l1-o, aimb '1'''~ na sua :<rtscncit\, pelo scgun.lo menos que c<Jnto trLl se aecb.ma, ~legar escbre-
motiro. cimento; pelido> em non1e dn. n:1ção ·~ 

E' uot~\·el, Sr. pr;:;;id.~nto, a <li;·ec:;êio CJU.e s.~nl1ore', eu não sei com') a maioria não s~ 
tem sido d~da :~os nos30'- lrab:t.lhos. En nilo sr;i }•mbron ainda .Jos cncet·rllmcnlos jH'c·úos. 
<tuem sej:c o cnlp~de>, .'i é a mes:l ou si 6 ~a-

. · · · 1 O Sn. TAnQ<:r:-:ro n:r. Scc?.A:-J:lse lembro C~ . ver no; o qne. e _tacto .c •1t1ê torna-s·~ :l!;:·no c·~ 
rc;.>~ro o qnc clltlrl:ttll•·nn t·Slamo.> pr··senciaudo. (.1p:,iaclo".) 

O [irimdro c lmpt·e.>~iadin:J de1·er do co>po O St<· C,\:-;1::\o:- Eu acho mesmo qae se1•ia 
leg-islativo em Ull1 p.ti~ !'eg-ido p;lo systema ís'o mais leal e decoroHO, e mesmo rnüs pu
constitucionaL r·~pri!sent"tivo, ,s 'l'"•>bt• o ot·ça- triotico, poís o pniz não st?:•ia mystiJic:J.do, c 
ll!ento d:• rcceitct c d·~speza.. E' este. ss11mpto nTto s~ gastaria., como se gast~, t:J.nto dinheü·o 
que principalmente d~ve Ol'cnpar ~ sr1a att·:nçtio, com tachigraphos. co:n irnpreso;ão dos nos;; os 
o di_<J.nle do •)Utl! d·;·:;J eetl:Jt' Cj:::~.J,1uer outt·o. dünu·$Js, com \l~.pe!. etc., e n.:i.o nos cans~ria
por l!la:s iu!portnnte. que s?ja. E::trctanto, ~s- mo~ em fallar par.t ~sdo.reccr o paiz sohro o 
1':Fnos no Ct<<::tí'cO r: ulltmo n101. da se:;;;ão e apnnas ]ll'O<.:'~dimonto do governa. Realmente, c para 
estão ~·atado~ peb. c:uuara os or~am 'lltO> ela s10nti~, r1ue ost' ~yst :lll:t não seja posto em [H'a 
dcspeza do \rCf> mini,.Let·io~. f:,ilttmh aiac1a os ti'~"' p ·la maioria, porq•Je a~sim m~is acceutuad;\ 
<b quatro; c dou~ d ·sles aimla nem foratll apre· !l"al'i::. a sua a l11osilo no minister' o, e ma is re
seutarlo~, sem fal!Mt:no> no L1:t r.;ceito.. comme::d:wel se tornat'it~ ella a i;oc.emer011ei:t 

N:lo s!'li :t u11em altribuil' '' r')snons·ilJili- p:~:Jlic:t. 
<bd·J; si ao g-Óvet·uo, p .·la demora n'o. I'emeso::. E"·\·cr.lo.éle , Sr. presid~nb, qnr: entr.) nós a 
das t:tl.nllns e outros d0111~al.~s que de\·em ser- opiní:l.o )lul.>lica. D:\tla va.l·', e <Juando p~ra ella 
,·ir :)'} base aos p::tNcet•. s d:\s commissG,)s. ou :'e appelh. algum dcputndo da maioria diz : 
si às co:n:uissues. po:· não s " ter:m irn;1o:·t :d·• Ora: .i '')JiHia'l 1 :1~blica ... com um desdcm 
'1c cumprir o "eu d :ver; e n;, Jlm de toda c;; la ' ltte ccr(amente serii1. tomfl.do na devida consi
de\onr;a, ain;h a 111 ~sa •·ct:u·,;a as discns.~tíc:>; •l<;r.,ç.:1o em qual<Juer ottt~o pa !z e m que não 
d ,, modo que c cet'lo, pód, -~c dízet·, qne nesta v!go1'·) a ma~im;·,-o pod,;,· e o llode,·.-como 
sesoiio ja n;lo serão vot ;dfJ~ os r;rçamenlo '· infel:r.mcnte acontec'; entre nós. 

D~poís que a c!·Lr: m~nisterid qcte te\·e log-:~r Di.;se. hoje · 0 nobr~ deput:J.do pot• S. Paulo, 
~w :\f:üo, charn0t.t ao g·ovr:1·no o :o.ctual m'ni<.te - em respost1t ao honrado •leplit:1.do pdú H o dis
ri•J c upot·ot.t nrl. illustl'a m>ioda r. m:tdar'lç:t t!·icto do H.i 0 ,;(!.Janeiro, que o. opposi<;.ão devin. 
radical g"e tomos oh;0n·n.do, co:wcrteudo :\ suP rc:;osi.jat•-!n com os nteiils e :l. tactica quG a 
nltiv ·:t, c sobtance•·it~, COI1i t~wta ostentn.çilo e m::Íc·r:a 0 0 go;-<'rno estilo empreganc:jo pat•a a 
g"lhar.lia mnnif~slatbs p=<r<.L ::o!H os miui8ll'l- sustontaç.fio da st\uaçiío. IO:n direi gue a~sim 
rios ·l~ 21 J," hll0Í1·o ,, 3 ele Julho, ct:t um. o faria mo~, ;;e ~ntt•e nós o governo niio fosse 
,;poio C~'go, r: ení Ulll(;. t<J!cr:mto c p~clet;L' con- tndo, 0 a opiniilo pnblic:.l n.ãrJ ftlsse p or ellc 
descendD !ICÍ;I com o actual mini.sle:-io. t•}m-sB suflocach\; lllfiS, não sen{h n s~im. n~(~ ci mo
c.:ltlbeleciJ<:> praiic:ts qu·i realmente 'nuo são livo parJ, nos l'•Jgosijal'il\OS, 1ur.s p~ra lameu
'>bserv:'\.cbs nerC pod ·lll ~el-o, em parhm ·nto mrmo~ a c~ntinu~çlio 1c um:t sit·t:tção por tr~es 
::tl;um, •) muit'l IJlGnosno dominio de Ulil lHr!i· Ul(Ü\ls su~teutarh, 
do. q"e s~ d!7. ;'ropug-no.r]t;r da~ lillerdad~~ pu- Ne~>l ta.mb .. m · proc·!d •, St·. prGsi<lente, a ex
ll.l:c:.~ e por '.~so se :tl'i'ilg'~ o t~tulo d<> r art1do 1 plicação 'l Lte o mesm~ nobre _dopu~:1do deu a 
hbe,"l: . • . . , rJspe ito ch ordGr,t do cha •.!•) lWJ ·, po1s que não 

A .ndo. ~esta s;tt19>1):tO t~''' s~ to uma s!?rle do I e 5õ nM ~ e:s:tas-feiras g_ue tal o;:ganiz·•.çil:o se 
mystlf'icaçtJe~. c1u~1· J!Ot' puv~ d.; ::;;overno, r1 net· vó ; em ou Lt·os di:tS <!a s~nl:.tm. dá-se a mesma 
po1· part~ ·le.c,t,L cam::r". cousa . 

o g'O":'C~no r) c:: m:~.iori:t fogetn o j)I'O_cur.am A prora é a ordem do a:a de holltem, Ml que 
c~_:.tar ~~~ d1~cussuos. de_ assQmptos os m:us rtr,- 0 ol'çar::wnto do mini,terio d~. gaen,;. foi dado 
PL·t~nl~~; e •tn:"n:o sao C?2[;' l<ln.~, um o c1 ~ut:o em ulLimo lagar da 2" p~rLo dil. ord•aa d lJ dia , 
lllCill~rO d:t lnil.lOt'l~ Oll CIO !f,:l>l~'}(.e b~l?uCU\ ;tO passo que na i"' parte ti.ll'>!.ffi d auOS até pro
allfnma:;: paJa,·:·~s ~n~ torn s:;• •)tllm·J '' tltz :-:- .iect•,; ,1e inter.)a>e po.rticubr. 
Pc:.lrJ ser· ~11-~~ .... l.it~~ jJo 'e s.:. · rJW:l tlfi'Jt-o df"'pOJS _ ~ _ • 
d•J uma r··~:.ost:l d ,st:t or·.l.:m, r'nccrr:>m-s.1 dis- . C~ .sr .. ' Ir.DEFOloõSQ DI:: Al1.At:.ro .-A reforma 
c · .. •.sli :" irnpo rl.~nt~s sr;lJr ·~. o ,u ~ús o p:ti1 i in 'w. .JlVhct:tt'l~. 
o <li_rl!J lo r.l : ~er n:wnt:vh () Sn.. CA:xTÃo :-Deram-se, ó verdade. os pro
. S1 ~ c :~.;.rv~'!nl>< 11111 l''<1!lcri.nc:;to p.-,:1in:lo jcct'>~ de l'CÍOw1a ju,liciaria o do execuçõ~s 
mBn·nHI •>ue~ ao gfJYel'lL1, t>or m~tis (llev'ad" r1ue <'Dmmefciaes ; mas, por mais elevados que 
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s<!jam os assurnl>tos so1.Jrc •1ne -versam ~str1s e } >:>."<::>. a rlos oflkiacs ~uperiorw:. is to é, de 
pmjc;ctos, não o são tn;Üs ...<o rjllC r. or,;nmenlo d~ m:ljGr :l coronel. prevalecem ::;. antiguidade on o 
gnerra, e, po,•l:lnLo, deYia elle tcl' sido dado dll more c im cn~o. 

p.·ofCI'ead:J. '\todos os o•lt••os prajectos, o> 'iuues Po:t ·rionn~1ü\l o rle,:r cto n. 185'1 de 20 rlo 
~acriüc"J'am :>. ài.>cass;io ,1ç,,.~ orçamerllu, Lli3- J:.JÚO Jc 18.)7 tble ''' 'lÜJOil o medo pra tico de 
·cussfio que a·!o pôde LeL' ID:;m· houtcm porque s~r_feita ::. pronwç~o confarrn · est ·s d)t.:S pdn
n. ot·dom <lo di;; foi [Jl'C mchidn com outt·os cb- ctptoc:, afim de Ol'ltar (l d•slnt·.monio. ou dc~c-
b~tes. <Inilibrio a q••e podb dar lagar a lei de iS;;D. 

Entl'll'P.Í agm•;J, g,._ p•·esirlenl.e, em n;;surn;>to S<1g-nili-~f' ,j,~poi' a hi n. 1042 elo 14 rlo Se-
jll'opl'Í~-ment~ do orçatn:mto, e comcçar(;i por tembt·o de 18-59, a qu<d d~•põ":l : 'lu~ as llao:
dizcr 'luo, 'JL•;~ndo Sil truta d0 ncp:oáo~ refc- taçüc' scic!ltificas cxi;::idus na. lei n - 58;) de 6 
rente> n.o minislet·io J"- guerra, as duas l"l'i- do S<!temb\·o dl) 1850, ~o no rog-uh mento appro
r,eir,,s P. prin,·ip~·'sotqueslÕ8s qn~ se :1pr·e~ ,,_ nulo pelo rlMrM.o n . 772 dP. 31. rle ~brço d e 
tt\m, são ns de nc,iuisiç:ão c'c soU~do~ lJa.r·a 1851, p:tril. os acce;;sos dos oi'iiciar;:s de infautai'i:l. 
for1W1r o ox ~·<.:'to, e rlc ol'g-aniz~ção ,lo mcsnw e ,·a..-nll:wi!l, comp:·o!wndidv.~ na <1ispo;,i~ão elo 
exe~c1to. E lauto as ,jm é (jllO u corpo leg-i~la- art. '?57 'lo citado regula mento , fo~~ern de><lc 
tivo Lem decretado l<:is para. regulat· esses dous logo clispcJnS~rhs par,, o p!·eenchi mento ele dous 
s·~niç•.'S- E' '1ssim que temos, :·:Jóm de outm~. tet•ços das n:;u~ que se verlfi carc:n annu!\l
a ultím:t lei de 137-!, presct•evendo o disto.- nHnlc na' du,,s rd<:Jl'ido.s :tr:nas. 
mento militar, e a rc~peito de 01·gauiz~ ~!lo do O at·L. Si <lo rJgnl:~tuento ele Si de Março à 
ex::1·cito ha diíf.J:'<~ilt;~s le:s estabelecendo re- que esta lei refcr .. , díapi5e, que as hal.lilil.::.çõcs 
;.:Tas, e algúma.l eBpecialmenb pMa. as !'I'OlllO- ~cicnW'ic:o.s ·~xigidus po.· esse reg- ulamento, isto 
cões de (Jfficiae·'· G, o cm·so cOllllll~lo da res pectiv:\ arma , setor
- Estes dou~ as>tunpbs não só intere~saiu ~s mu·ial!l eJi'ectiv<ts para os aeces;os dos ofliciaes, 
cl,.;~pnas pltbEcas, Cúmo a. disciplina c ordem só mente p:;.ta aql:elles que pa~s:tss;n'l a al f;re-; 
que dc>·em ser mantidas no exr,rcito. Entre- dO[IOis dl\. pltulicação <lo m.o?smo r egulnmen to ; 
tanto, t&rn sido descurados na actnal ~i toa~~!) e u~o para os qne já o e r2.m ne;;sa data ! 
lib8raL A lei n. 'i 114 do 27 de Set"mbro de 1860 

E' assilll quo, por t·:>em],lo, ú cl1n h -esse confirmOll a disposição da de i4 ele Sctembl'o <lo 
dado e:s:ecuçiro ú loi de 187-1, o thesoaro n:1o ~e :mno .:~ntcrior. o cl~t·amen te d ispõe, qu r} os 
te•·b yisto obt·igalo a de5pcncler avultadas <Juan- ofiichtcrs das c1rmas de iniimtar ia e cayalbri a 
tias. como ten1 desp8nl:.w com o cng·aj:.ttn<.!nlo e! r!vados a ess~ categor ia depois do r egula
o ali~tamento do volunta1·io;, n<'i<l se> c·~mo pro- menta de 31 de :Março de 1851, s~j c<m premo
mio a elle.~ , nu1s nin b. como g ratificação aos v idos n:t l'azfio a,, dous ter~os por antiguid:1de 
:~g-enciadores. o um tol'ço por estudos sc:ieatiíicas . 

hto guauto ú primeira par te. Qu~nto ;i se- Eis, S1·. p:·esidente, a princip1\l p~1·to da le-
g-undo., rehtiva á org-:Llíização elo e:s:ercito, de I g-isbçiio que l'Jg-ul~t. a prorüoção no oxr,rcito . 
~al Inodo têm fiido postergaa,,s as bi, que .l n1g•t V. E:-: . que tem <•11:1. ~ido cumpl'iM como 
.ngnhm e.,;u ot·g:mizaç,'to, quo o inaeg cwe l o d:.·•.•ê;•a ser~ Kíin. 
a.~simimo, o de;;cont;mtarnento quo t•e inn 110 Ainc!a ]1[1. ultim::t aclminislt•ação da guerra 
exet·dto, ns.>itn como n11 mnrinha, O!Jdc tam- fo;·,lm pl·omovidos cincoGn t>• <l L:1n toe a!fGros, o 
bom :; s leh soure 8. p1•omoção têm sofft·ido nenhum delles foi tü·aclo U(lntr,~ os alunwos rbs 
g-.·andc.> violnçõe>. csc.olas mi!it:.res. 

A lei que reg11b a promoç.iio no c~e:·cilo, Nl'i) penso 'JllC s0mcn tQ ,[cv:un set• contcm-
S:·. j)ro:-identc. é a rle n. 585 de 6 t!•~ ':'etemlJro pluuos o:s alumnr>s ,[as escolas ruiliLat·&s: pelo 
de 1850. Nessa lei e no decJ'Illo n. i72 Jc 31 conlr3do, enlenJo que tambcm devem ser os 
tte :\!arço •le 185 L , <pte a reg-ulamcnt0u, ~argc.ntos e caclc~·'s <J_nl'l estejam set'\"Ín·.lo nos 
•:s Lilo e~tabelecidas as l'Ggt·as para a. p1·(1- co1·pos ; i~to ê o quo dctennin::-. a lei, o com 
t:\O<,;ãO, c:üg-indO·i;~ t

0
UC, pat•a os J10~lOS d~ to< L\ ::\ razão C justi<,'~'' Q llO euünnto ll:ÍO tollt 

alie :o, e r!G 2''' lcnentes, st>jam uomaados os I sido <!l!S '.'l'I':Hla. Devem set· c·)nternpl:tdos tanto 
alumnos tl:ts escohs milit:H·~~- a~sirn como os uns como outros. 
sa.rgelttos, c cadetes que tcnh~m occupado ao Aiudn me;.is. O 81•. conselhci •·O Dol'ia, ' [ltan
m,~nos por espaço <lc seis mczes os logar cs do ,lo na gorenci:l d:t pasl8. da gu.er1•a, ():!pediu um 
inferior a~, toniv nunca menos da dous annos :~,viso com data do 2i de .Julhu 1le 1881, deter
de pr:1ça e e:-;.ame pratico d~t arma; para os mino.ulo que, nas nrlUl'.S de infJ.nt~ria e cavul
po~tos de t011entes e capitiie ~ , ~ejam promo_- hri:t pn.1•a o preenchimento do t l'es 1·~g-as que 
v idos os alfe res c tenentes m:1is antigos c que ~c cl"J't:m nos postOs superiores, h!'l_ja ~em pro um 
tiverl)m o c •:tL·~o <lo su:1 (lrruo. o dou-: snnos u!) offici··, l promovi :o po~ ~stnrlo . 
ultimo pos to; de major a coronel, scj:t a p1·o- Em con•cquendn. desta a1·iso n.iguns car,itã<:s 
mo<;.i:to feita parte por me1·ecimenlo c p;wtc Jl\r das duas armas a que olle so refer0, ~om sacn
nntig-n idnde ;, c. no ~stado-m:lÍOl' genor~l .to '!leio <le part~ de seus vcnoi!llentos .a~u\s n~ce~
t>x~rcito, isto ·ê, !le b?igadeiro aL6 m~1rcchal elo sa1·in C1 manutenção de stus fam1haE<, matn
e:o;.ercito, sejn a promoção súment0 pot· merc·ci- cularam-se na escalo. mili tar n<1. csp~•·a nç a de 
menta. lhes aprov~ital' aquelh dete rminação, e al•'·m 

Pelo que ;tc:t.bo de CX[lÔL' vê- se que p::~.r :t a dest~~ , oulros jà havifl q ue Linha ternlin ado 
promoção dos officiaes generaes p;·eyale re só- ~eu~ est udos. 
menLEi ·o. merecilll:e~Lo ; para a _do$ offkine; _ Entt·o.tanto, snb~ n. cama r~ o que tem a:onte
subaltor~os e cap1 tao prevalece somente a :m- ctdo 1 E q no, depo1s deste anso do Sr . Dol'la,tem 
tlguHade !'aunida ao e~tudo do cursq reapectivo, hando 'luatro pt·omoções do majores nos cot•pos 
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de infantil-ria e ca valia ria, t1·es por antiguidade, 
urlla por merecimento, e nenhuma. por cstu..los. 
Estas injustips lém contribuído p~ra o de~gosto 
que ha no exercito. O nobre ministro viu-se 
livre :finalmente da~ difficuld;t!e~ com que lu
tara par:1. preencher uma vaga. de brigadeiro, 
que e~ütia uo quadro havia. seis ou oito mezes. 
A numeação absolutamente f:~lbndo não me
rece reparo quanto ao officir.l em q:Jem l'ecahiu; 
era um Jos mais antig-og e gT.1duados no posto ; 
mas, eu disse que o nobre uüuistl'O tinha lutado 
com ditlhouldade~. Com etfeilo oo.>sim era, pois 
const:l. que de um lado estavam dous coroneis 
com altas protec\·õ~~, 'Lue disput:tvam o logar; 
do outro um coronel de 2~ cb.sse, por quem um 
do~ p:ttNnos do miuisterio, um dos p:;is d!lo si
tuação, muito se interessava 1JD.l'a que fosse 
promovido !I brigadeiro não obs~anLe s ::r da 
2~ classe ; c h>wia :lindo. um outro pretcnd•,nte 
ao posto de coronel. mmbem fort •men"e prote
gido, por causa de c1uem se procuraY;J. Jen1or~r 
a promo~o de brigadeir.J pal'fl Jar tempo a 
complet:~.t·-se o int,~t·sticio no posto de tenente
coronel, e poder preencher a vag·a de cot'OtF-1 
deixada. pelo promovido ~ l.Jrigadeii'O. 

O SR. EsctUG;>;OLLE T,wx.u :-Ar1·anjosinhoo 
d) fatnili:l. 

0 SR. CA:>:T:Í.O :-Todas asb< \'8l'oiJe~ CO!'
!'eJ·am, , .. , sejam ou não ex:o.clas. o facto <.i que o 
nobre ministro cortou o nó gordio, p!·omoYendo 
lJ. eil'ecLi YO un.; b:-iga.dciro gr•~ 1 uado quo o 
merecia. 

Pot· este bU.o, não tenho que fazer r0paro 
sobre o acto do ministro; ma~. nib posso deixar 
de llOtar a injustiça que tern ho.viJo n:;s pro
moçõ· s de brigadeiro ; tem 1 avido ultirnl\
mente nove ou dez. as quaes toda~ têm recahid() 
em offici,-tes de artilharia, com excepçfío apc•Ms 
do u:na em official de estado-maior ; de maneira 
qu • os coroneis de inf;ultaria e de eng :nhar~a 
parecem esLa1· condemnados a nii:l terem ac
ces,o. 

Porque e;;sa exdu,i><'!o, quaudo a lei não exige 
senão o merecimento como titulo p.tra. taes 
pr01uo\:ões ·? Pois não h;t no exercito nenhmn 
coronel de infantaria, cavalla.da, engenharia 
com s.2rviços, CIHi1 intclligencia, ou cOIJl quaes
CJ ucr (los outras Li tulos que n;1 fórma da lei c_•n
sti mem o merecimento ·~ 

Creio '!UC si:n, entr<JLanto, nenb.um tem sido 
c:mtemplado <•m no\'e ou dez promoções que "e 
tem d;ldo. E' mais uma injustiç:~. 'l ue se tem 
}.'H'<• ticado . 

Quan.lo mesmo se pret0nda jtlstificar a ex
clusão dos coroo.eis de infanta.ria e caY"alla.l'ia 
por falta. ,:M habilit:u;ões sciehlificas, ahi esta 
o t·~gahnJento de 31 de i\hl'ÇO para rOsjJonJer 
com o seu art. 37, que disp~nsa essas habili
tações para os que ,já eram officiaes antes delle, 
e quando não b:tste isso, ahi está. a conside~ 
ração de que o merecimento não consiste uni
camente nossas hJbilitações, e sim em mais 
ou~ros titulo~ expros~atnonte mencionadoa por 
lel,,CD~o. srp~ ~ subordinaçã.>, o valor , zelo 
e <hsc•plma müttar, a l.lon-, servi ços prestados 
na. pa:í e na. guerra. 

Quanto aos coroneis do co~po de engenheiros 
Mm da.quella. circumstatlcia se pàJe soccorrer ~ 

govarno, pot>que não pó .le fazer patt~ desse 
col'po senão o otficial que teu::. o curso de todas 
as outras armas • 

.Não siga, pois, o honrado minis~ro u trilila de 
saus predecessore;; neste ponto, tome por norma. 
de slla tondlict.t a lei e a. jllstiça. Attauda a que 
a promoção ou o acces"> ê :L maiiS legitima 
a~pira~ão do offici,tl, o os unicos meios que tem 
para consoguil-o sio os seus serviço~ e os seus 
meNcimontos, qu~ não devem sel' es rueci !os ou 
su;1plantados }Jelo patronato , pelo espirito pa.r
tidario, pelo capricho, ou por qunlquor outro 
sentiroanto menos justiticavel, pois desse modo 
a pp :u·ec ;I'âo o desgosto, :1. falta d~ estimulo e 
omula.ção, o como conseqtwncia o :~batimento 
da. classe, e mesmo;.>. indiscip lina. (A.poiados.) 

Si estivesse presente o nobre tllinistro eu 
per6·tmtaria a S. Ex. quãl o quadro effectiro do 
eJo:et·cito. 

O Sn. EscnJ.GNOl.t..E T.WN.'>.\':-Si lho fizo~sc 
esta perf;unta, augment·,wa-lho a m.Qlcstia. 

O Sa- C.tx-rXo:-Xão o estando, porém, eu 
porguntarin ao nobre r~htor d:\ commüsão de 
marinl1a e guet•ra, mas tambem não o vejo na 
casa. (.·tlJaJ"te.,..) 

Desejava ouvir a respo~ta do .nobre ministro 
par,, dirigü·-me nus ol.Jsorvll.çõos c1uc vou fazer. 

O orçauH"u.to di:r. ctne !1-tli Julho f<'llt~.vam 900 
e tanta~ praças para o e.1ilctivo do exercito. 
Tem deco1·riclo qnasi um mez e não sei si os 
voluntarios lem augmenta lo e si a falta para 
o completo ell'ecdvo do exet•cito t ·:m diminuído. 

A respo.~ta tle S. Es. é tailto mai.s uecessaria 
'1~tanto a camara ha rle recorJm·-se que o nobre 
ministro da. marinha já teve ocCllSiíio de a.fi:m~ 
çar-nos que o etfecti\'0 do es:crcito est:tva 
pres tos a completar-se pela a.1tlaencin do volun~ 
tat·ios; ll.l:lS isto dizia S. E:~:.. justamente qu:mdo 
o nobre ministro d:l gaerm expedia uma cir
cul:u aos presidentes de pmvincia, a~tb•:J.ndo 
o seJ'\'iço do alisiameuto militar. 

O SR. EscRAG:"'OLLE TAU~uY:-São verdadei~ 
ros recrtüaJorcs e ;ses qao an tam ~dquirindo 
voluntarios. O terrot hvra. pelos sertões ; ·dG
claram que está. aberto o rect•ut~un0nto. Rece
bem dinheiro e não sei se p:lg'Jm ao> taes vo
hmturios. Levam-os !4 pau G corda; é a situa
çil:J do paiz. 

O SR . C.A::>~J'Ão :-Sinto qne urna discussão 
desta ord·~m cot•ra s= a p1·esença, aliás por 
111otivo justo, do nobre miniatro , e com a ausen
cia dos membr~s da.s commissõe.~ de marinha e 
gue1•ra e do orçamento. Não é pelo orador, que 
nada vale, nem merec~ (n •o apoiados) ... 

0 SP,. CARNEIRO Dl1. ROC!!,\ :-0 !'elator tla 
commíssão de orçamento es ta presente . 

O SR- CANTÃo . . . mas pela importancia 
do assumpto que di~cutimos . Si o illustre ra
la~or da commissão, que agora vem en trando, . 
est.h·er hahilihdo, espe ro qu9 respander-1. á 
minha in terpellação sobre qual é o actual estaclo 
etfectivo do exercito. A sua resposta ou a do 
nobre ministro concorrerà pàra melhor apra
chrmosn_ào só o orçam~ntode que ora tratamos, · 
como o do es:ercicio seguinte. 

Pergunto t:unbem que providencia> têm sido 
dad~s em rela~ão a enferma.ri~ de Perilambu~o, 
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cujo es~ado de~crevi, e pelo qual não pódo dei-] Consta-me que ·c general comman do.nte <la 
~ar de mter"lss~r-~e o nobre relator da com- escola militar consuhou o nobre Jniniatro an
missão, o Sr. Clpses Via nua, como filho e tecessor do actun.l por onJ~ devie. correr :l des
uign~ represantante daq,1ella. provincin. pe~:~ com o fardamento dess&.s praças q11e foram 

Qunera sr.tJer (jUal o estado elas outras w.andada.s matricular, e estu:;> na. escol:. como 
enf,_, r mal'ias, ~ s_i estão providas do n~cessario, a~didas ao co,·eo do dumno~ : si pela escola ou 
como :l.COnleCI•I a de Pernambuco. H pelos batalhues a que pertencem. 

Eu i nterrugaria ainda ao nobre minisb·o, ~;i Esta consuh:l. sea1 duviclllo te1·e por funda
cstives-;e presente, si, p;:~.ra. preenchimento dos .cncnto o accrescimo da despeza que lral'Ía o 
dez lagares ultimamente creados no corpo de fornecimento do filr(hmento f•Jito pela. e~cola, e 
pharmaceuticos, no:nearà aquolles quo estão o diguo commanlhnte desta com razão procurou 
con.tratado~ Jl_lU'a prestar ser~iços, e a quem salv<\r a saa ~esponsa.bilidad~. 
ass1s te o duello de preferilnc1a, ou -~i prete rlde Até pouco tempo ainda niio havia solução 
nomear outros, com preteriçio dacluelles. Est!l alguma a eo;ta consulta, sern duvida pela difficul
perg unta J tanto maia cabivel quo.nto ú certo dade em que se vê o honrado ministro para 
que houve U!lla reclamação na impt•.Jnsa da dal-a, e por essa razão, estou infurwado que 
cõrte! s_egu.ndo me recordo, l'orque previa-se :~.té o mez passado aquellas ('raças não haviam 
essa. lDJUsttça.. recebido pe~.a alguma de f,lr-Jamcuto, porq_ ao o 

Chamaria uiuda a attenção do nobre minis tro commandrulte não sa'>ia. si devia eÀigir que 
para. outt·o assumpoo. o fornecimento fosse feito pelos respectivos 

Pam o r ecebimento dos objectos com destino corpos. 
ao e:s:e~cito ha sempre uma commissão que Já vê a camara que ha uma confusão, urua 
tem por fim examinai-os ; mas essa commissão falta de ordem lamenl:wel ua administral}iO da 
é composta sómenta de oflicia.es militares ; pasta da guerra, e o nob t·e ministro, pela s u:1. 
della mio far. parte um profissiona l h·rbilitado a alta intelligencü1, pelos conhecimentos espe
conbecer não só o fab~ico, como a qualidade do ciacs (1ue tem, deve põr um par:J.deiro a isto, 
material e dos ar\efactos. · rcstalrolecenuo a. regularidade no serl'iço e e:-te-

Disto tem. !'osultado sel.",<3m recebidos objec tos cução dt1lei, afim de evitar este e outt·os incon
de ma qualzcl:ule ou mal tabric::~.dos, cJmO aco11- v~nientn.s . 
tecou cout O$ celebres $apatos de sola. de pape- O SR. E >CLU.G:xOLLE TAUNA>:-A maioria não 
l~o, de que v. camara toda e o paiz têm conhe- dti- apoiados! E' singular ! Quando V. E:s:. 
Ctmento, o •1ue não sucederia se da cornmissã.o torna tão saliente;; os conhecimentos do nobre 
que e~amin·1 o fornecimento fhessa parte um ministro da gtterra rctrahir-se á m1ioria, 6 
profis.;•onal,porilueestelogor<!conheceriao máu. po:·q tle pensa quo V. Ex. está fall:~ndo i ron i-
fabrio da obra, e esta seria rejeitada. cazr.ente. 
P~rta~to, llle parece que, por conveniettcia do O Sr.. C.txr1o: -Não estou fallando ironic:t-

ser\'lÇO e econonlia dos dinh('iros publicos, m~ntl!, faço n. devida. justit;.:J. ã. inL~Iligencb. e 
S. Ex. deve f-•zer sempre cotn <111e pa1·a. ess:.ts habillt;\çóes do nobre ministro da. g"llCrra. 
co~missões s~ja n.om.eado uno pro~ion>\l, que Sr. presidente, ha na minha prov incia, e 
lnMS competent') sera par.:. exa!uma.r e roco- cl'eio que em todas ae outras, o cos tume de se 
nhecer n qualH ade do fornecimen to . fornecet· v:J.lcs às praç.as que concluem o seu 

Sr. presidente, ó sabido que na escola mili- tempo, correspondentes á qunntie. a que ellas 
taL' da côrte matricularam-s~ este ILIIUO mais d~ têm dil•eito, proveniente de solúo o fa r .lamcnto 
100 alumnos do que o numero marcado pelo que se lbes drwc na oct:asião de rcccbeNm a 
regt~.lamento da escola.; e é tambem sabido c1u~ sua escusa, vales com cs qua.•e, segunJo sa me 
a etapa destes :Uumnos é de iOO rê'is, omquaulo diz, o q_1tart.cl-mcstre do batalhão vai coro n 
<!lte as das praças, que for:~m matl•iculad!l~ praça ~ thesouraria receber a resp~cti va im-
quando no batalhão, é ile 500 011 520 réis. portan~1a. 

Ha port:mto uma differenç:l de 200 réis entre Sei m:ds que muitas destas prttça> tém dei-
a etapa do alumno da escola militlll' e a d!l. xado de reccb~r as quanti.~s a que tinham di
pt•aça que está aquartelada. rei to, por aquellas demotas q ne todos nós sa-

Cra , na lei do orçamento foi votada sómente bemos haver nas tbesourarias par~ os paga
a IJ.U<lntia necessaria para a etapa do numero mantos, ou por out1·a qualquer cirêumstancia; 
dos a.lumnos fiÀàdo p~lo regulamento, q ue é rle o que é certo é que muitas dellas tem dasisticlo 
400 ; pergunto :J.O 11obrc minis t1·o : por onde do seu direito. 
corre o es.cesso de despeza qu~ se faz com essas OrtJ., este estado da cousas ~ renlment ) das
cento e tanta-s praças que fo1·am mandad :s ma.- :1.gradavel e até, pormitt;r.m-me ,!izet·, ind-~coroso 
:tric1.1la1' na escoh al6m do numero fisado pelo para o governo. (.4.poi,tdos.) 
· reg-ulamento 'I Entrctu.nto, hoje ainda paior se torna com o. : 

E não só esta como t.•mbem a. despeza circular do nobr;; minjstro da faz~nda de 4 do 
rel.~tiva ao fardamanto do; alnmnolô Ja escola, cor1·ento (apoiado$) , que d~term!ua positiv:~
jforqu~ o deste3 é mais c.tro do que o das pra- mente aos inspectores d~ thewura.rias que não 
Çll!l aquarteladas. · façam despez.-t de qualidade alguma sem prévia 

. : 'i)izem-me que h:1 Ulll :!Ug:neDtO de 40 a 50 aui.Oris:IÇiio do thesouro. 
· coútos, pP.lo menos, com a admissão deste$ ceni.O Até agora as difficuldad<lS no )lllgamento de s-

e tantos alrunnos de mn.i"; 1nrgunto: por onde ses vales eram às vezes por falta do credito, 
corre est.a despeza 1 (-f1>a ·t ·_•,..) Basta aó a et.lt.pa f.Uta q11e o go,·erno constantemeute commette 
e ó fardamento. para eom áS provincias, p;traas q_u aes é sempre 
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apet·tado e parco. sem attcnder ás suas necessi-~ 
da1es, porque ']UCl' ter tail.s onde me:te< !lo mito 
para os lu~os " pt•odíg·alid,ldes na cõrte; mas os 1 
pre~identes tinham r.ul·Jri~aç{io de al]rit•, so) 
sua re;::'onsabilidade, o !iaces;;;atio (!todito p:u-(1. 
p:q;ameuta da impJl't:mcb. de taes vale•, que 
alüs é in:;i~nílica,ltJ. Hoje, porém, assim nã.o 
a~onleco, p~rque :1 ord81i1 do mini;:tel'io da 
fuzsncb. :is the~our;J.rias pcl:\ ;:us. circ~br a que 
me refiro, :u1nullou a antol'ÍsRção <J.U·i tinh!l.m 
os vr-2sideutcs. 

E, si até o.got•:t m':litos dú~avl.\mde receb~r, 
hoje nenharu, pódc-se ,[ize~, recebera n impor
tanci<l. do ~eu \'ale, porque preferirà pe!'del-a ã 
esuerar, com a longa demor·a quG tem os nego
ciÔs a.dministl'ilti\·os, pela ordem do mini>tl'v 
p:u·a se lhe pagar. 

Foi, Sr•. prBsidDnte, t•enlmente uma. iniqui
dade, si n:lo crueldade, o a.cto do nobre pr~si
dente do cO!B<.!li,o, b:~ixltndo uma tal circulll.t'. 
E li assim que se procura angãriar engajados 
e voluntarios pat·,, o nosso e:;:~rcito e armada ... 
é esta u recompensa q Lre se dá aos que pagam á 
patri~ o tributo de sang·ut> ... 

Perguntari!l. :ünd,•. ao honrado ministro, si 
aqui estivesse, si j ,\ chegou M seu conheci
mento um facto, quo reputo gnYe e merece
dor de sn:1 :\tten,;ilo, d:t·lo nu capital de sua 
província por occasião da ultima arrematação 
dé vi\•ere~ e forragens 1mra fornecin::ento da. 
gmu·niçilo, entre o commamb.nte do 11° ba
talhão o o delegado do cil.'urgião mór do exer
cito. Vou e~po~ ã camara o que me consta que 
se dGll o c:·eio, louvando-me na :lidedignidade 
da pe~soa que m'o !'<•fe,·in, sGr a \'et·dade. 

Allnnnciarla a anemataçiio, na fórma do de
creto n. iGS5 ele 6 de ::\Iarço da iSSO, pela the
SOltro.ria. de f:•zend.a, para o dia i5 de Junho, 
a ella compare~eram I) coiumandante do ba~ 
Lathão, o cont:.dot• da th;;~om•aria, fazendo as 
~·,;zcs d ·xin.•p•!dot·, e "Pt'osen tando-se tambem 
o delegado do cirurglão-mú :· do exercito, ao 
chegar à sccrotaria do bat ;!hão onde se 
l'<!Uniu o cousdlto de f.Jrnecimento para 
etfectua•· a a!•rcm.ah•}i:lo, o commandante lhe 
tli">se : o S3nhor nad<t to111 que fazer aq lti, p~r
que não foi avisado. O del•2gado re •pondeu-lhe 
qne estHYa alli, porque tiaha visto o ediLal 
d:t thesou•·a.l'i:~. o, n:t fôrm:1. do§ 2~ do at•t. ia 
do decreto rlue :tC~bo de citar, competia-lhe 
fazer parte do con~elho. O :J.rtigo é o se· 
guiule (fiJ) : 

« Art. Lo O consoll1o p:\r& o fornecimento 
de \'iv~res e for·ras-ens ao oxercito, em tempo 
de paz, 5e compara : · 

« Lo Na cúr·te, do ~jndant 'J general. ... e 
do cite( e do G Ol"jJO ele sem de. 

(( 2. o ~as pro,·incbs, do commandante das 
o.rmas, dos co~<n~.:audan tes dos cot•pos, doa es
quadrões G compauhi:ls de guarnições, do ins
peclor da thesouraria de fazenda, do delegado 
do cin~rgi•iJ-mJr do exe1·cito e dos comman
dantes de fo1•tal<õ~a. » 

E' inaeg-avel cpe a r; :;.igencía da todos e3tes 
Íünccionarios para comporem o conselho é para 
maior garantia dos dinheiros publicas, e melhor 
fiscalisação dos g~ncros e objectos que têm de 
ser fornecidos. E tanto na cOrta como nas pro• 

vincins é exigida a p:·.esC>Jça de um rep1"esen
t,tnte rio coq;a de sa.ude. 

Foi, pois, em virt11de dét disp~si~.ão <leste ar
tigo qu~ o deleg,\do du cirllrgião-mór compaw 
Peeen i at·rem:üação. Embora não ti~·esse sido 
avisado, como de..-i9. ~cr· pGlo com:uandantc do 
u~•talhão, mas t~utn;·ridor dos seus devere>, com
parel!e~l. Ü!lvindo, podm, ::que;Ilas p:J.lavras do 
commanlante, e não sendo a.ttendiJa a suare
d.uuação, e:,:.?ondo o seu di•·~ito dê fazer parte 
do comelho, ,lil"ig-iu-so immediat ameute ao 
Yice-pr1Y;ident•3, fat· indo como se achava, a ox.
por-lhe o occorl'ido, e voltando·;;.:: sua secretaria, 
fez um:1.. reprêsentaç5:o por escripto, na qual 
declo.rou o qae se hn.,·ia pas~ado. dizendo mais 
que lh8 constava que o comma.ud:mte do bata.
lb.ão hayi~ repudb.olo a aua ].)J'esonça., sob o pre
texto de alli não existir enfo!·m~ri1!. militar c, 
por&auto, ser disp •ns1!.vel a p•·osença. do dele
gado do cirurgiJo-mór do ox !!'cito. 

NiCl preciso do:nousLrar à cama.t•a a imprJ
cedenci<>- des~as razões : p!·irneirn!uente, ]nrque 
o regulam0nto a que me tenho refe rido niio.faz 
exigcnch do compo.recimento do delegado, só
mente nos Iogares em riU·~ ha onferm&rias, e 
Mlll podia faz0t, porctUC quando !!e tr~ta. de 
arrematação de generos alin1cnticios, ninguem 
mats coro p~t~nle para os examinar G dar pa
recer ~obre 8lles do r1ue o medico. Seria, por
tanto, ínadmissiYel que o reg-nlamenlo não exi
gisse a pr~sençr~ do rleleg·a:lo do cirurgião-mor 
para essa arrematação. E, se•1hore:;, si assim 
fosse, por que é qtH! o gov<! rno manda essa :~.u
toridade p:!.fa. uma capiLal aonde não ha enfer
maria milíta.r ·~ Quer a c <mara saber o 1"0sul
tado? 

Segundo me consta, é que, não obstante a 
barateza dos generos,que é notori~ n:~.quella. pro
víncia, não só pela almndancia destes, como 
pela falta de <':Ons llrnülores, em consequencia. da 
grande omig raç:1o que tem havido para o 
Pari e Amazonas; não ob~tante o preço da 
cllrJle ser de !ll[I.Uhã de 400 réis, 111~is tarde 
de 360 e a Í!lda depois :340 e um 1\.'tro de farinha 
custar 40 e 60 réis, a. arr~roatação :roi feita de 
tn.l maneir~ qu~ :l despeza diaru1 rle um sol
dado com a sna oL!p:t ó de 880 l'éis, quanti11 
estt\. que 0m pll't~ alguma "OI'l'et~JOUde á eLapa. 
do soldado. nelll no Rio di3 Janeiro;nam no Pará, 
onde a vida é tão C!i!'a. 

OSn. EscRAGXDLLE TAuxAY:-V. Ex. não 
sabe que é pt·ogt·atllfn(l. do miuist.,rio ?.ceitar a 
vroposta mais cara ? 

O Slt. C,~N·rXo:- E u, pois, de.~ej ava ouvir o 
nobrJ ministro a este l'espeito . Ct•eio que a ca
mara commigo recon11ecerá. a itnpor ta.nciv. deste 
facto. Que peovid~ncict~ têm s ido tomarlas,quer 
llelo vice-presid~nt~, quer 1){)r S. E:s:., caso já. 
tenha chegado ao ~eu c:mhecimento a occur
ren.cia d.e quo trato ? 

_O Sn.. EsctÚG~õü~ ·T,~uNAí:- Talvez i.llso 
fosse resolvido e: a eonselb.o de ministros_ Pro
postas mais ca.ras são sen1pre as aceitas . 
- E' preciso que o.s for113c e:lores não percam : 
este é o gran.de cuHla.do do governo. 

. o Sa. CANTÃO;- s~ri va!ida .aquella .Mre
mát.ação ~ não estará nulla pot· f1üta de obs~1"-
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· ·· vancia do àecreto que deu instrucções sobre a 
formação dos conselhos de arrematação, e sobre 
a maneira de effectual-a ~ deixará. ·o nobre mi,. 
nistro de tomar as necessarias providencias, 
tanto mais quando a referida arrematação é 
accusada. de ter sido por preço exorbitante 1 

Era o que eu desejà.ria ouvir do nobre mi
nistro, e espero que em qualquer . tempo nos 
diga o que pensa, e qualtem sido o seu proce
dimento.. a respeito do facto de que acabo de 
tratar, o qu_al me parece ser sério e grave. · 
(Apoiados.) . · , 

Chamaria a attenção do nobre . ministL·o, .como 
jã. fiz com o· seu illustre collega da marinha, 
para o celebre projecto do monte-pio obrigatorio 
para os militares, e as mesmas · considerações 
que-então fiz a respeito dos perigos, injustiças 
e caprichos a que ficarão sujeitos os officia.es 
da armada, são tambem applicaveis aos officiaes 
do exercito. S. Ex. deve saber como tem sido 
recebido pelo exercit9 este projecto. Logo que 
a imprensa deu noticia delle, os · milita.res da 
gua1·nição da .côrte reuniram-se e nomearam· 
uma commissão para dar parece1· sobre elle e o 
parecer, muito bem desenvolvido, tornou pa
tentes todos os perigos a que fica exposta a 
classe milit:n '. Posterio:.-mente em artigos. igual
mente bem elaborados, que têm sido publicados 
no Jor1t(J,l dp Comm~rcio; não confirmadas as 
apreciações feitas por essa com~~ssão. · 

S. Ex., pois, assim como deve ser o primeiro 
a exigir o rigor da disciplina no exercito, deve 
tambem ser o primeiro defensor dos seus di-· 
reitos. · 

O SR. AFFONSO PENNA (ministro da. af!l'i~ 
cttl!ura):-Quando o projecto vier á discussão 
é occasião opportuna. 

O SR. EscRAG~OLLE TAUNAY:~o projecto 
nunca ha de vir á discussão. · 

O SR. CANTÃo:-Quando tratei da fixação 
de forças de terra, fallei n'uns milha
res de sapatos que existem na arrecadação do . 
arsenal de guerra de Pernambuco, vindos da 
ilha de Fernando e creio que o illustre relator 

. do orçamento, filho de Pernambuco e dedicado 
como á á. sua provi,neia.,aem duvida terá tomado 
conhecimento deste facto para poder explicai-o 
na aosencia do nobre ministro . 

Pergunto que ~estino deu, ou pretende o go
vetno dar a. essa. grande quantidade de calçado, 
e em qu~ntoimportouo seu custo. Co~ certeza. 
para. a1h :não _entrou de graça; sem du vtda, . ou o 
governo compr9u aos f?-bricantes, ou forneceu 
a estes a mataria. prima, pagando7lhes alguill. 
salario ainda que modico. Em qualquer dos 
casos não se acha na- arrecadação do arsenal 
de Pernamhnco sem um orius maior ou 
menor do · Estado. 

Desejo pois saber, si o governo aproveitou, 
ou pretende aproveitar esse calçado, mandá.ndo 
fornecer á. tropa, .ou si mandou. inutilisal~ó-por 
imprestavel. . . . . 
- Sim, ' Sr·. presidente, si está no caso de ·ser 
fornecido '_. ao exerc~to, o governo deve fazel-o, 
·e,-si não .está, então mande deitar fóra., e res
ponsabilisar a quem. o recebeu, ou mandou re
cebel-t;> em condições de não preatar. 

O SR. JosÉ MARIANNO :·-Quem o recebeu foi 
o director do arsenal de guerra., por ordem ex.,. 
pressa do presidente da província,. o Sr. conse
lheiro ~osé Liberato, e depois de ponderações do 
dircctor de que não polia aceitar o calçado, por 
ordem expressa do ministerio da guerra. 

O SR. CANTÃo:- E' digna de nota a decla
ração que acabamos de ouvir do illustre depu
tado por · Pernambuco. O l!linistro expre~:sa
mente prohibiu o recebimento, mas o presi
dente da província julgou'"se superior ao minis
tro, e determinou que o director do-arsenal de 
guerra recebesse. E' mais uma prova de como · 
anda a situação liberai ; e o peior é que, quein 
paga· as custas deste e de outros desmandos, é 
o thescuro nacional, ou antes os pobres con-
st;t•lintes. . 

Sr. presidente, no anno passado tive a bonra 
de apresentar uma emenda ao orçamento 
da guerra, determinando que o governo da.· 
quota votada para arsenaes de guérra tirasse 
a · quantia necessaria : para as obras exigi
das · e indispensa v eis no arsenal de guerra 
do Pará, por isso que parte dos petrechos 
bellicos depositados · naquelle arsenal · está 
exposta. ao tempo, porque não ha logar para. 
acondicionai-os. Passou à eruend'l- aqui e no 
senado ; mas o governo, segundo o seu lonvavel 
costume de ~ão attender senão para. o luxo e 
vaidade da côrte, não ~e importando com as · 
necessidades da província, não deu execuçã() a 
essa. disp9sição orçámenta.ria. Por esta razão 
eu ainda me animarei a apreJ>entar em 3a dis~ 
cussão uma emenda ig-Ual, e desde já peçe ao 
nobre ministro que; continuando, cpmo é de es~ 
perar que conti:n11e pór muitos annós, a dirigir 
a pasta ,da guerra, não se esqueça daquella 
província, não por ~mor della, mas po-r amor 
dos dinheiros do Estado. · -

Depois destas conside-rações geraes que fiz a. 
respeito dos negociús da guerra, vou tratar espe
cialmente do projecto de orçamento. 

A illustL'e commissão começa por apresentar 
a quantia peJida e votaqa para o exercício 
corrente e a que é pedida.: pelo governo; decla
rando que na proposta do governo para o exer., 
cicio de 1884 - 1885 ha um augmento de . 
342:000$, augmento que a commissão, levada 

. pelo seu zêlo de economisar os dinheiros pu~ 
blicos, reduziu a 215:000$,de modo que apenas 
abateu c~nto e qu11tro contos 'f tanto. 

Ora, eu direi ao nobre relator que, si a com
missão 9-uizesse fazer maior e~onomia, podia 
tel-a fe1 to. · . 

O Sa. ULYSsEs YIANNA :-Indiquê V. F1_1. 
em que verbas. · : . 

o SR. CANTÃO:_-::- Sa,tisfarei l!- v~ Ex. A pri
meira verba em que a commissão podia fazer 
mais alguma economia é ~ pedida ·para o · expeo. 
·diei!te das repartições. Attenda o _nobre de
ptJ.ta<io para os expedientes das repar~içj:íes, :.e . 
verá que custam contos e. conto:;~ de ~éis. E' ~s- ' 
sim,por exemplo, que a secr~taria· do ministerio · 
da guer.ra tem qnatro contos ·e tanto para expe
diente;' isto ·é,- pat:el, penná.s, tinta etc.; a re- _, 
partiçãoda.-p:i.gácloria de)ropa,s _tem um expe-· 

:diante de um conto cento e tantos -mil réis e as
sim na mesma proporção as outras repartiçõeà .... 
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Ora, si a nobre commissão attendesse a que nessas 
repa.rti Qõea ha um luxo desnecessario,começa.ndo 
pelo papel, o qual á de preço muito elevado com 
emblemas, com a data j:i impre~tBa, puil o expe· 
di;;"Ttte ·ordinario, e __ até ·para fazer minuta.s de 
offic~os, de modo que cacla resma de pa.pel nes
tas'' condições custa 16$ e 18$, segundo sou in
for'[!U!.do, ~uando podia. usar-se de papel de 
algoaão e &lmples, que ""custa 6$ ou 8$ a resma, 
:l. commisaão poder.ia f•zer a.hi uma não pe
quena economia: O meSJIJo a.·contece colll os en
velopp ~s em que já vem impresso o endereyo; o 
que faz com que o milheiro, que podia custar 
i0$.ou i2$, custa 40$000. 

Já vê, porta$, o nobre deputado que só neste 
a.rtigo podia. a commissão redu21i~ a despeza. á 
tneta.d.e ou mell<ls, porqua quem é pobre não 
tem luxos. Isto não e só ·na. córte ; na;, provin
cias dá-se o mesmo. Eu já reela.mei contra este 
verdadeiro desperdicio em 1877, qoondo aqui 
estive. 

Si o nosso estado nnaneeiro fosse prospero, 
eu nada teria com este luxo ; podill usa,r-se 8-té 
de papel com lettras douradas; mas nas cir
eumstancis.a em que se acha o thesouro póde-se 
e deve-se prescindir delle, e não despre
za-r qualquer ecanomia. por menor que seja., 
mormente em despezas desneceasa.ria.e. . 

A outra. verba. em cujo credito a commissão 
podia fazer mais alguma. economia é-a que sa 
refere a l)i!.gadoria. dàS tropas. 

Qual é a necessidade, a vantagem da eonser
vação desta repartição, cCim pessoal numeroso 
que tem~ 

Na provincia do Rio Grl4id" do Sul, onde ha 
ma.is gual·nição do que aqui no Rio de Janeiro, 
não ha uma repartição especial para fa.zer pa-
gamento ás tropas. ·, 

E 9-._u_er a camara ver com que são gastos os 
40:000$ pedidos pelo governo para esta. \'Srb~ 1 

Pelo regabmento de 29 de Janeiro de i842, 
que reorganizou ·esta rep.lrtiçã:o, compunha.-se 
ella. do seguint~ pessoa~ (lê) : · . 

i Inspeetor com a. patente de 
coronel com ..•••• , .•• . • ..• , 

3 f o• officia.es com as _l.Ja,tentes 
de tenentea-coronels; ca.de. 
um eom .••••.. ••.•••• • .•.. 

2 2•• officiaes com as pat~ntes 
de majorGs1 cada. um com • ..•. 

2 3<>• offic<aes com a~ pa.tentes 
de c!lpitllas, cada um com: •.. 

4 Amanuens~s com a. gratifica
ção que merecerem, não e:tce-
denélo de . .• .•.•.•• •...••.•. 

~ Official :Pagador com patente 
de t~ente-coronel. . . . . .. • • . 

f Escrivão da receita e despe21a. 
geral do ministerio da guerra. 

i Porteiro, servindo de ai"chi-
vista •. : ...••.•.•......•...• 

- i Continuo. · • .•• ... ; . . ..• .•. ,. 

2:401)$000 

1:200$000 

1:000$000 ,. 
800$000 

600$000 

1:600$000 

:1:200$()00 

800$000 
1?00$000 

Este · pessoal foi pcste::i-ormente alterado, as
s~ co~o os respectivos vencimentos, pa.ra 
ma.1s, J:!. se sabe~ como se vê em uma das ta
bel1! s que a.eompanhàm-o resumo da receita. e 
despeza. geral do Imp~rio no exerci cio' de 1880 
a 1881, }u~ es~ anno_noa foi ,d~\ribo.ido, , e é 

o seguinto, e desde já. pergunto a.o nol:ire re-
lator · da. commissão como se explicam as 
iracções que 6e Jiot.am nos algarismos dos 
vencimentos (~ê) : · 

fDspector . . .. . • ••• ••• ·: •• • • . . • 5:998$984 
Primeiros otliciaes........... 6:250$020 
Segl.l~dos d~tos •.••...•••••.• , 4:747$308 
Terccmos d1tos ..• ,...... ..... 7:158$11.6 
Am.II.D.uenses ... . . • • . . • • • • • . . . 4:617$033 
P~~ador..... •• •.. .. .•...•. •• 3:849$324 
F1e1s................ . . . . .. . . 3: 109$754 
Porteiro e archivista.......... · i :742$990 
Continuo.. .. ...... ........ .. . 897$339 
Servente • . • . . • . . . • • • . . . . • • .. 480$000 

Foi elimina-1o o logar de escrivão da receita 
e despeiza. geral do minisierio da g uerra crea.do 
pelo regulam~nto de 29 de Janeiro de 1842 ; 
mas. em compellSação, fora m creadostosde :fieis, 
que não sei quantos são, pois a tabelia. não de
clara o numero, e o de um servente, de sorte 
que gasta-se com o 1iessoal a quantia . de 
3S:380$B6B e com o e-x:pediente i:159SiOOO. 

Eis aqui como são despendidos os 40 e tantos 
contos pedidos pelo 'governo. 

O.Sa. ULLYSSES VIANNA :.o-Como no pessoal 
de todas as repartições. V. Ex. leia qualquer 
ta.bella. . . 

O Sa. CANTÃO :-0 serviço que faz essa re~ 
partiçã:o não poderia ser eft'ectuado com menos 
despeza 1 

Não se poderia crear uma secção na repar
tição · fiscal encarregada especialmente desse 
serviço, já que se quer _{lata a cõrte mais este 
lu:s.o, sem o qual as p:rovmcias passam Y Creio 
que sim. . 

Poder-se-ia. crear essa. secção para pagar as 
tropas, e aasim dispensar-a~ !?elo menos parta 
do pesso!J, quando não fosse posaivere11:tinguir 
aquella. repar~ição, incumbindo-se o serviço 
que põr el\9. corre á repa.rtição fiscal, ou ser 
feito como nM provincias, e tanto mais que, 
segundo sou informado, o thesouro faz em parte 
o mesmo serviço que ella. 

Jà. vê a ca.mara. que, pelo regulamento dG 
i842, havill. i6 empregarlos, o agora segundo a 
tabe!Ja d3 :1880-1881 hll mg,is não sei qua.ntos. 
Ora, perganto eu: si a commissito estivease 
realmente animada do desejo de eeonomisar os 
dinheiros _ publicas, não poderia. fa~er uma re
ducção ne.sta verba 1 

o SR. ULYSSEs VrAt-"NA:- No entretanto 
VV. EEx. no anno passado apresentaram 

-emendas que julgaram radicaes em que todavia 
essa economia não figura. 

O Sn. CA.'iTÃo:- Isto nada prova; o que 
convem é ã commi:õl>ão demoDstra.r a nécessi
da.de dessa repartiçlq organizada como estll," e 
.a. impossibilida-ee de fazer com . mais economia. 
o s~iço que_·por ells. corre. 

Diz a nobre commissão que não se póae fazer 
mais econo!Jlia neste orçamento, porq_ue j!l. tem 
solfrido muitas reducções de i87i para cá. 
_E' verdade;" tem ha.yjdo algumàs reducções, 
·mas tambem a nobre eommi11são deve recor
d...r-se de que tem havido reducçio no pessoal 
do exer~ito. Até 1877, se bem me recordo, 
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volavam-se 15.000 oa 16:000 praças para o 
eli:'!rcito, e hoje o numero de praças 6 de 13.500. 
Si eompararmos a diminuição que tem havido 
'no passoal do e~ercito com as r<lducções feitas; 
nas despezas, ha dê se ver que não gllardam 
proporção. 

O Sa. UtLY.SS:ES VLLNN;I. :-E' pNeiso a.tten· 
dermos aoa creiitos supplemant.ares. 

O Sa. CA.NTÃ.o :-Sobre a vcrba-Hospitaes 
_e enfermarias-eu desojav~ ouvir o nobre mí
·nistro. 

~ Quando a pouco ~ra.Lei do confiicto da.do 
eutre o commanda.nte do fio batalhão e o ci
rurgiiio-mór do exercito, esqueci-me de inter
pellar o nohre ministro porque não crea uma 
onfermaria militar no C(lará, onde e~iste um 
batalhil:o com 500 ou 600 praças. Tanto mais 
o nobre ministro deve cuidar disto, quanto 
o11tr:1s províncias, onde ha muito 'menor nu
m~ro dA pra.~a.<;, tem enferma.ria.s milita~es. 
E' assim que a. Para.h.y:•a., onde ha a.pe~as 
uma companh.ia com iOO ott pouco mais de 
iOO praças, ha uma. enfermaria militar ; nas 
AlagóM, onde· ho. apenas 50 praças, segundo 
ha. poucos dias nos dis:e o nobre deputado o 
Sr. Espindola, ha. uma enfermaria militar; 
em Santa. Ca.tha.1·ina., onde lambem aó ha uma. 
companhi:>, ta.mucm dá-se o mesmo. 

E', pois, notavel que na. provlncia do Ceará, 
onde h11. uma. guarnição maior do que nestas, 
não h aja uma enferma.1•ia mil~~ªr. Pela res
posta =1u2 o nobre ministro deu· no senado ao 
81'- Jaguaribe, ll..'lrece que S. E:s:. esta dis
posto a. creal-a. 

Nto quero entrar na apreciação dos motivos 
qu~ :tté hoj~ tem impedilo a. creaçií.o da. enfer
maria militll.r no Cea.rá. Sómcnte direi que, si 
o nobre ministro· está. rea.lmen te disposto a 
ere&.l- a, e cumprir a sua palavra dada. no. se
nado, deve desie já podir ~ noccssa1·io augmento 
na. verba - HospitaeB e cnfcrmari!l-a. · 

Tratando, Sr. pr~sidonto, do.s prac:J.S do 
pret, diz a. commissão quo o go\'<•rno pedo para 
o exereicjo tlc i 884 - 1885 a. mesma quantia 
votoda pnrn o exercício eorr3nte. Ora, n eom
missM deve recordar-se de que, qu(l.ndo foi vo
t:ldo o orç~mento quo se acha em vii,l'or, o 
exercito estava muito dosfalclldo, entretanto 
que hoje, se nlio está cowpleto, appro:s:ima.-se 
disso, como nos affirmoll. o nobre ministro da 
marinha, e, portanto, a. quantia. que se votou 
para as praças de pret quando o e:s:ercito e&ta"ri 
naquellas condiçõe~, não pó::le nem deve ser a 
mesma. que esig-e o exercito quando está COIJ1· 
pleto. 

O Sa. Ur:YssEs VIAN.l!A: - Então V. Ex. quer 
que se augmoute a. verba~ _ 

Q SR. CANTÃO : - Quero que se vote-.a. quan
tia precisa. 

.0 -.Sa. Ur.TSSES VrA.NNA :-Mo.sV. E:x. não 
révai·a que se votou o a uno passado como· si o 
e:o.ereito estivesse completo , isto li; p1ra 
13:500 ilra.ça.s 1::apr~sente a. 7emenda·. · ;; 

_O SR. M.lc-Dow:&LL :-lsto prova. que a. verba 
deve deixar sobra.. 

V. IV. - {3 

0-Sa. CANTÃo :-Eu não aJ..Ir!lsento emenda, 
mas observo que, si a 09mmissão consider:>U o 
e:s:erci_to como completo, ·deve com e1feitõ haver 
g!'llndé sobra ; ~ ou então a. qua.ntia agora pedida. 
é insufileiente. -

O Sn. ULYSSES VtA~NA.- Ha eii"G~tivamante 
sobra, 

Ô Sn.. CA::-íTÃo :-Estimo ouvir a deelara.ção 
do nobre dep11tado, de que esta v<lrba de . i .200 
a tantos contos ó para. 13:500 praças. Ella.· nos 
servirá para a.preciar o pedido de credito que, 
na fórma do costume, o governo mais tarde 
virá pedit·. _ _ . • 

Qaanto a etapa das praças de pret, o governo 
não tem uma só ta.bella par:\ o exercito, ella 
varia conforme as provinciae. E' jus to, porqu& a 
vida não é a mssma em todas as provincia.s. em 
umas eustll. mais do que em outras (apoiado ;); 
mas, si o ,g·overno t ~m em at te:1ção esta circu:m· 
stancia. para. a elapa das pra.ç~s de pr<!t, porque 
tamb•!m nrro a tem em relaç.io :t etap:~ dos offi
ciaes 1 Porque lhes marca a mesma. quantia de 
i$ para qualq uer província ~ Deve est"belecer 
a mesma ditl'erença. As condições da vida. em 
Saut:l Ca.thnl"ina não são as mesmn~ que no.Pará 
e Am:~zonas. (Apoiados.) Eu quizora qu.e hou
vesse :1 mesma diff'eresnça. pat·a os officiaes subal
ternos, tendo-se em a ttenção as condições de 
vida .daS& p:ovinc::ias a cuja guar.c.içã.o per- . 
tencem. 

Quanto ao f:mili.m~nta, a comrnisslio concorla. 
· com o augmento do verba peiido pelo governo, 

e dá. como razão o ser feito o calculo pelos ul
timos contratos para o exercicio actna.l; mas, 
ao passo que diz is~o, d'3clara. ma.is adiante c1ue 
o gov-erno b.a de ü.zer economias. 

O Sa. ULYSSli:S VIANNA.: - Não disse que 
ha de- f:tze~ ; c e pera ~e . faça. 

O Sa. C.\NTÃO:- Ou espera quo faça , com
P~:J.ndo a ma. teria prima· dir~ctamento ne.r1 fa. 
bricas, como se fe.z com os medicamentos. A 
me lida me parece boa, e, segundo estou infor
lnlldO, deve produzir uma economia de perto de 
300:000$ i ae.p~r.1:ndo a. evmmissão cstn econo
mia., eliA cobtil:'ll. "o augm.entll de dnzeutos: e 
qua~·e n ta. e tantos contos Pedidos -pel•l governo . 
Não ha, poi~, necessidade de Íil.?.el-o figurar 
no orçamento, e si fõr votado, ho. de ser gasto, 

,nl!:o ob<>tt\nte a economia. feit:~ com a compra 
da materia llrima por aquella fórms.. 

Si o governo gasta. o quo o corpa legislativo 
nll:o vota, quanto mais o c1ue é 'votado •• • 

Felizmente a. nobre commissão apresen
tou-nos a despeza feita por esta verba no quin
quennio dG 1874 a i879, por onda se vê que __ a· 
maior t.lespeza foi no exercício de 1876 ...:..:~877, 
para. o q)llll· fora.m votados 864:000$. ·e houve 
um credito supplementa.r de 407:68S$883,eendo, 
portanto, a despeza effeetna.da .1.27i:6B8$~-

Deve, porém, rccordar~~e a. cam8ora de que 
nesse e:tercicio es tava no· mi~eterio da. guerra 
o Duque de Caxias, de saudosa memoria 
(àpoiai:ios); qua mandou. suspender o eng-aja
mento de voluntarios, porque. estava. compl9~0 
o quad1'0 do e:s:erci~ •. Si, pois, co'!" ,'i3.~0D 
pro.çaa ·chegou a qua.ntis.de _1.271:000$,tllferl0r 
i que foi vo.tada p_ara. este exer.,cicio ; si atteil-
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dermos á economia. qlle se póde realizar na. 
compra. da mataria prims., segundo lembra a. 
commissio. . • -

O Sn.. ULY.ss:s:s VuNNA.:-E' um_ voto da. 
com rni811iio . 

O SR. M.a.c-DoWELL:-0 orador, apeza1• de 
ser opposieionistá, p~reea que tem. mais con
fiança de que o gover.-no ha da fazer mais eco
nomias, do que o nobre relator da. commisss:o . 

O Sa. CANTÃO ••• h~ de haver uma diffe
ren~.a. na. despeza,qne s~r:i. pelo menos de! 20 •/o 
que se paga aos fornecedores. 

Portanto, não é justo o augmento de 241:000$ 
que a cornmissão concede ao governo . 

Santa Catharina, do grande Laboulaye ; l embre
se ~- Ex. qull é miniatro de um paiz livrB onde 
o cidadão por ser soldado não perde os foros e 
direitos da homem. · 

Deve delle exigir toda a observancia da 
disciplina, mas deve tambem tratar com a at· 
tenc;oo e consideração a classe milita: ; porque, 
Sr. presidente; é esta a classe, assilu como a 
do. m:uinha, ã maior garantia qu'Ol nós te
mós p•ra s:rstentação da paz c da ordem inter
naR, e da honra e respeito ao pavilhão naci onal 
no e:s:terior. (Apoiados ; mu ·to bem, muito 
oem. O orador e comprim~ntado pelo Sr . mt·
nistro da .agricultura e outros Srs. à~pu
tados.) . · · - · 

O Sa. Puf.:tl)n·u di a seguinte ordem do 
d.ia para i i do corrente : 

Primeira parte 

Lembrarei uma outra medi<h que a CPm
missão parece insinuar~ é que se tenha. em vista 
a differença do clima dos logarea que consti
tuem o lmperío elo Bra.zil, para o fornecimento 
de fa.~amento. (Apoiados.) O soldado qoe vive 
no Parã. não póde ser considerado, par.t o uso A do regimento ; apresentação d& indicações, 
do fardamento, n as c~ndições do que serve no projootos e requerim•ntos. 
Rio Gran:ie do Sul (trpaiados) ; um capote, por Discussão dos requerimentos adiados e na 
exemplo, no Parâ e Am~zo:nas póde durar o ordem de sua. apre,sentação. 
dobro do que póde durar no Rio Grande do Slll, 
porque as condições do climaalli exigem menos Segunda parte 
frequantemente o uso dElle do que no Rio Continuação da 2 .. discussão do ornamento da. 
Grande. T guerra.. 

Uma sobrecasaca. e calça de panno, do mesmo Continuação da dhcussão do projecto n. 45 
~odo, dur:~.rão mais. nas àuaa primeiras provin- de 1883. (Credito ao ministerio do imperio.) 
ctas do que no R10 Grande ; mas, em com~ 
pensa.ção, deve ser fornecido alli maior numero . Levanta-se a sessão ás 5 horas. 
de tlusas e calças de brim, porque é de que l 
mais uso faz o soldado. 

A mesmA. circumstancia se deva ter em 
attellção para a distribuiçlo dos qu3 entram 
para o exerc!to. Um :filho do Pará ou do Ama
zonas, por.e:s:emplo, que fosse mnn~ado servir 
no Rio Grs.nde Sul, ou viee-vor$1., :ficaria e:s:
posto a perigos produzidos pela rapida mudança 
de um pan 0'J tro clima, cujas ditferonçl!B são 
moito se nsiveis . (.Apoiados.) 

Crei~ que a Dobre c~mmisaão, 1ixando em 
500 réis a etapa para os operarias militares, 
considera esta quantill como termo médio, nlo 
ficantlo por isso inhíbido o froverno de proceder 
como com a. etapa das ·praças de ).lret, que d 
marcada conformo aa conliçõcs de v1d.t em ca•Ut. 
província.. A não ser assim, declaro á. nobre 
commisdo que essa qua.ntb de 500 réis é in
significan~e pDra o Para, 

A rtspeito _deste conto de réis pa.ra. compra 
de livros e jornaes para a bibliotheca. do e:s:er
cib a(; h o tam';em que ti uma des~eza presc.in
divel, ou pelo menos póde ser d1minuida, vo
tando-se . sómente o necessa.rio pau. a compra 
de jornaes. 

Dir-se- â que é um.a quantia pequena. e in
sig.aifica.nt9 ; mas, no nosso estado actual, um 
conto de réis para uma cousa, um conto de réis 
po:ra outro., vo.i longe. (Apartes .) Hoje ha. to.ntas 
bibliothecas na côrte que quem não achar nesta 
os livros de que precisa póde ir procural-oe em 
entras. : ' 

São mais ou menos · estas a5 r eftexõea que 
tinha a. fuzer sobre o orçamento da guer1-n, & 

terminarei pedindo a.o nobre ministro, com
qU&nto não esteja presente, que recorde-s3 das 
palavras aqui citadas pelo nobre depute<io por · 

A.l:rA E l\1 H I>!: AGOSTO DE 1883 

P residencia do Sr. L ima Duarte 

A 'a ii horas . da manhã, feita a. chamada 
acham-ae presente> o~ Srs. Lima. Duarte Ri: 
beiro de Menezes, Leopoldo Cunha, illhó~ Cin
tra., Gonç!llves de Carvalb.o, Vieira de Anira
de, Augusto Fleury, Candido de Oliveira 
Affo~so Celso Junior, Carneiro da. Rocha, Joã~ 
Pentdo, Antero, :Meton, Bllorlo de Araçagy 
Martim Francisco, Moreira de Barros, L~cer
da Werneck, Aristides Spinola, Alfredo Cha
ves, Bnlhões, Atfonso Penua., Peretti, Alpbeu 
Monja.rdím, Pereira Ca.bral, Generoso Mal·
ques, Cruz Gouveia, Gome11 de Castro, Ba.ra:o 
do. Esta.ucia, Souza Queiroz Filho, Manoel 
Carlos, Escra.gnolle Taunay e Barão de Canin
dé. (32) 

Comparecem, depois d~ chamada, os Sre. 
Barão do Guahy, Rego Barros, Gonçalves 
Ferreira, Fernandes de Oliveira, Alves de 
Arauj?, Souza Leão, Vi!l.nna Vaz, Ma.rtim 
Franc.tsco, Filho, Antonio de Siqueira., Henri
que Mr.rques, Felicio dos Santos, ·Andrade Fi· 
gucira; Mo.noel Port~lla, Pasaoa Miraud~, Soa
res, Barão de Ana. lia, Araujo Pinh.o, Tarquinio 
de Sonza, Franklin Doria., Camargo, Barão da 
Villa. da Barra., Alvaro Caminha, Mac-Dowell, 
João Caeta.no, Olympio Valladio, Pa.ulino de 
Souza, Franei5coo Sodré e Joaquim Tnve.-
res. (28) -

Ao meio-dia, não havendó nume1•o l C!gal, o 
S,r . presidente decla_ra não haver sessll:o. 

:..:.~ 

:: .-
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Faltam, com causa participada,os Srs . .Adriano 
Pimentel, Alcoforado, Basson, Contagem, Du
que-Estrado. T~ixeira, Ferreira Vianna, Matta 
Machado, Ignacio Martins, Rodriguea Peixoto, 
Sinval, Silva Mafra, Zama, Theophilo e Prisco 

viuva. d? alferes refo•m.ado do exercito José de 
Oliveira Prado, requer lho seja pago o múo 
soldo de ~~~u finado marido desde a data do fa.l

· lecimento deste (28 de Dezembro de i855) •. 
E considerando que a supplicante não apre

senta. documento · algum que a isente d~ pena. 
de prescripção em que incorreu, na. fórma da. 
lei, é de parecet· que seja. indeferida a mesma. 
petição. 

Paraiso. (14} . 
Faltam, sem causa participada, os Srs. Abe

lardo de Brito, Almr:ida Nogueira, .Amaro Be
zerra, Antonio Pinto, Barão da Leopoldina, 
Bezerrá de Menezes , Cantão , Carneiro da 
Cunha, Coelho Campos, Carlos, Aifonso, Castello 
Branco, Cruz, Cost:. Pinto, Piana, Espin:lola, 
F. Belisario, Ferraira. de Moura, Felisbert.o; Ge
miniano, Ildefonso de Araujo, José Pompeu, 
Juvencio All"es, José Mariauno, Lourenço de 
Albnquerqne,- Montandon, Paula Souza, Pe
reira. da Silva, Prado P1mentel, Pompeu, Ribas, 
Ruy Barbosa, Ratisbona, Rodolpho Dantas, Ro
drigues Lima, Silviano Brandão, . Silva Maia, 
Seraphico, Salustiano, Souza Carvalho, Seve
rino Ribeiro, Tertnliano Henriques, Ulysses 
Vianna e Vaz d } Mello. (43) 

Paço da eamara dos deputados, 9 de Agosto 
de i883.- Prado Pimentel: - V. de M dlo. 

O Sa. 2° SECRETARIO dá conta do segninte 

EXPEDIENT~ 

Offieios: 
Do ministerio da guerra:, de 9 do corrente, 

enviando, como foi requisitada, a relação de ofli
ciaes arregi!p.Sntados, que estào ~ôra. de seus 
corpos, com declaração das comnnssões que se 
acham exercendo .-A quem fez a requisição. 
(O Sr. deputado Escragnolle Taunay .) 

Do presidente da provincie. de Santa Catha. 
rina, de 29 de Maio ultimo, remettendo um 
exemplar dll.!l leis· daquella provincia, promul
gadas no anno proximo passado.-A archive.r. 

Vão a imprimir os seguintes 

N. 85-1883 

Isenção ele direitos d empre:a predial na pro
"'it~cia do Ama.:nmas 

.A commissãO de fazenda examinou a petiçiio 
em que Ma.rçal Gonçalves Ferreira, conceesio
.nario da empreza. predial autorizada pela lei 
provincjl l do .Amazonas de Z7 de Abril de 1882, 
requer, na fôrma da clausula 6"' § 4• do contrato 
celebrado antre o supplicantG e o thesouro ua
q_uella provinda_, isenção doa ~i1•eitos d.1 impOI'• 

:. tação para os obJeetos e materwes que 1mportar 
dnrante 25 an nos, desLinndos ãs offieinaa, fa
bricas e construcções da dita empreza. ; e 
considerando que ao supplicante já foram outor~ 
gados pelo alludido contrato favores tão ex:orbi
Lantes, que nenhuma uzão ha . para ser-lhe 
ainda concedido o que agora solicita, õ de 
parecer que seja indefeci.da a mesma. ,petição. 

Paço da camara dos depuLados, 9 de Agosto 
de 1883.- Prado Pimente~.-V. de ]I{ eUo. 

N. 86-1883 

M cio soldo a D, Felisbel·ta Amei ia de. Abreu 
Prall.o ' , -

A commiulto elo ÍllZ9Udl examinou a }letlção 
eni quo D; Feliabérta A~~.lia d'> Abréli. Praao~ 

. N. f!7 -i883 

Meio soldo a D. R ita Const(UtÇa Ferreira da 
C amara 

A commissão de fazenda examinou ·a petição 
em que D. Rita. Constança Ferreira da. Caranra, . 
viuva do 2o cirurgiã) do corpo de saude do 
exercito Dr. Abrahão Bruno da camara, requer 
que o meio soldo de seu marido lhe seja pago 
desde a data do fallecimento de:;;te, em 3 de 
Julho de 1863; e consi:ierando qlle a suppli
cante não apresenta. razio alguma. que a isente 
da pena de prescripção, em que incorre11, ·.na. 
fórma da lei, é de parecer que seja. indefenda. 
a mesma 1?etição. 

Paço da c:~.mara dos depntados, 8 do .Agosto 
de 1&>3.- P•·ado Pimettte~.-V. de }J dto. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJEC'IOS 

N. 66 A- i883 

Disperm1 ele idade para a matl"ic~'la nos cur~ 
sos superiore~ 

A- commiaaão de instrucção publica, a. quem -
!oi presente o projecto iniciado no senado e 
impresso sob n. 66, de 1883, dispensa.ndo a. 
condição d~ idade para a. lll!ltricula. nos estabe
lecimentos de ensino superior, dependentes do 
ministerio do imperio, é d3 parecer que o dito 
pro jacto entre em discussão e seja approvado. 

Sala. das commissões em 9 de .Agosto de i883 • 
-Ruy Barbosa .- FeUsbert.o. 

N. 6ô ~ i883 

A :usemblóa. ge~a.l resolve : · 
Art. i.• E' dispenll:l.da. a condição -ae · idade 

para. a. matricula nos estabelecimentos de ensino 
superior dependentes do minister!o .de _imperio. 

Art: 2. o Ficam r.evogadas as dispostções em 
contrario. 

Paço do senado em 1.9 de. Jalho d~ 1883.-:
Bal·ão de CotepipJ, pres1dente . - An~omo 
Candido · da C1·uz Machado, i• secrets\rto.
Bal'á9 de M amanguape, 2'> secretario. 

N. 90-1883 

Licença ao . estudante Jollo Francisco dos 
Reis Junior para se matricu~ar na escola 
ele marinha . 

A commissão de marinha e guet.-:J. examinou 
o requerimento em que João Fra_nciaoo dos. 
Reis Junior pede se lhe conceda. hcença. para 
rnátricubr·~e na escola dê matinba., dopói9 de 
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approvado em mathematicas, v isto não terem 
sido aceitos os exames do mathemati.cas 1lr es
tados peraute a faculdade do medicina da Ba
hia; e 

Considerando que nenhum inconvenien te re·· 
sultará. para o <.1nsino o para a disc iplina mili
tar do deferimento do requerimento do sup
plicante, um:t ve:r; que a matdcula e exame 
do 1• an no tenham Jogar depois do e:orame de 
mathematicas, fe ito no collegio naval na época. 
marcada pelo regulamento vigente, 6 de pru-e
cer que seja adopta1o o seguinte proj3cto : 

.A o.ssemblé!l. geral resolve : 

.Art. i.• E' autori:;::ldo o governo para man
dar adm.ittir á matricula rla escola de marinha 
e a e:s:ame das materias do i • a.nno da mesma 
escola, n o corrente anno, o estlida.nte Joio 
Francieco dos Reis Junior, mostrando-se ant!3s 
h abilitado em mathematicas, na fórma da le
g islação vigent~. 

Art. 2. ° Ficam uvogadas :1s dis!)Osiç'ões em 
contrario. 

Sala das commissões em ii de Agosto de 
1883. - Patda So1'::a. - F. Dnria. - Ca
ma,·go. 

N. 91-1883 

L iceaça e<O bacharel .Anto11io Jose de Sou::a 
Freitas, .iuí:i de direito da coma1·ca do il/.to
Itapicuru, na pro1lincia do .Maranhão 

Foi pt•esente à commissão de pensões e orde· 
nados o req uorimento do bacharel Antonio José 
de Souza Fl'eitas, juiz de direito dá comarca 
do Alto-Itapicuru,· na provincia do Maranhão, 
pedindo um anno de licenr.s. para. tratar de s ua. 

. saude . . 
J..cha -se instruida ~ta petição com attests.dos 

dos Drs . João Paltlo, João José da Silva e Joa
quim Vieir a de Andrad;, que são con cordes em 
affi.rmar qu!l _o peticionuio sotfre de moleatia 
grav~ que enge um tl::_atamento longo e acu-
rado. · · 
. ~clldo_ ouvido o_ttoverno ,, ~nformou qu~ o pe-. 

hc1onarlo, c~moJuu substituto da captt:l.l da 
proyincia do Mat·anbão, tove, ·por portarias de 
3 de Outubro e 3 Je Jane;ro ultimo, se is mc·,,es 
do licençn. o, como juiz de dh•túto ela c;n:H<I'C:> 
do Alto-lt.apicurü, ig·ua.l tempo po1• port~l'ia 
de 30 de M:J.io d·~~t~ t\nno, a conta.r · d~ 2 desse 
tne~. 

A conll'nissão, aprecisndo as ra zões expan
didas, julga de justiça a protenção do suppli
can.te, pelo qu~ c de parecer rtue s3 lhe conceda 
a.. licellÇS que o reqtl~r e o!Terece á. c.onsidern
<ião d11 CMlRra o soguinb p t·ojecto : 

A assembléa. geral resolvo : 
Artigo onico. E' autorizado o g-o,·er no pm-~ 

Conceder ao bacharel Antonio José de Souza 
Freita.,, juiz de ;iireito da. ~m:1.rca do Al to 
l~picurú, na província d o Maranhão, um atino 
d a licença com o respectivo ordenado, para.. 
tr:l.ta.r de &ua sa.ude onde lhe convier· re'VO"':l.- · 
das as disposições am· contrario . ' .~ 

Sala das comm.is.~ões em 10 d3 Agosto de 
1883.- Ilde{onso de .Araujo.- Jose Ma-
ri.l~tiM. _ 

O Sa,. P a&siDENTI!; çom.m.unic(l. á camara que 
se vai officiar s.o gover:t~o pedi ndo dia e hora para 
ll deputação d"sta ca.m:al"a apresentar a Sua-l'rfa.
gesÇa•l o o Imperador <iiversos autographos, e 
nomeia a seg uinte de~uta.ção: 

Pau1a· Som~a. 
Ratisbona. 
Soar .:>.>. 
Thomar. Spiu:lola.. 
Cs.rneiro da Rocha. 
lldefonso de Arauj o. 
Vianua Vaz • 

Ordem do dia 13 de .~gosto de 1883 : 

Pl'imeira parte {ate ás 2 lwras) 

1 .. discussão do projocto n . sg, d e i883 . 
Coutinuação da 23 dis~nssão da r eforma j udi

ciaria, no art. 3• e seguintes. 

2~ discus~ão do projecto n. 45, de 1883, cr()
dito ao ministerio do im]>~rio. 

i~ dita dos projectos !ls. 241 A, de i 882, e 76, 
de 1883, sobre locação de serviços. 

sa dita do pt•oj'ecto n. 65, de 1883, execuções 
commercis.e>. 

2• dita do projecto n. 74 A, de 1883, licença 
ao Dr . Amphilophio de Carvalho. 

'1 a dita do projecto n. 84, de 18-33, lic~nça ao 
Dr. Meira de Vasconcellos. 

1• dita. do p~ojecto n. 62, de 1883, pretenção 
do 1° ten ente o·eonnell de .Jersey. 

1 a di ta do projecto n. 72, SÔbre tempo de se:·
viço a.o Dr . Thomaz Alves Junior. 

2• d ita do projecto n. :217, de 1883, preten. 
ção de D. Justa. Emília iLl. Costa. 

i~ dit:l. do projecto n . 251, de 1882, pretenção 
de Jo!lq uiru L. Quint<.es. 

1 ~ dita do pl'ojecto n. 2J5, dé :1882, pretcnção 
de Luiz PGreira Marques. 

i '' dita do pl'ojec~o n. 59, de iS83, relativo à 
compra do D icr;ionario ff~Ogmpl!ico do Bra.:i& 
ao bacha\·el Moreira Pinkl. 

i •· dita do projecto n. 44, de i883, isençã:o do 
direitos á compa!lhia do g-az de Taubaté . 

fa. dtta do pt·ojécto n. 268, de i883. , 

f a. dita do projecto I). 100, de 1882, sobre nr.-
gociantes de joias . · _ 

z~ dit:l. do pro}Jcto n. ;35, da i883, t•egula
mento do mat..'ldouro. 

Continu<tção da 2" .discu~asào do orçamento d:~ 
gnerra. 

Continuaçiro da i" discussão do projecto 
n. 27 A, de 18B3, estrada doe fe rro de Cara.vella.s. 
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Presidencia do Sr. Mcll·eira de Ba,·ros 

A's 11 horas, faita a. chamada, acham-se 
presentes os Srs.: Mm·aira de Barros, Matta 
Macha.io, Ribeiro de Menezes, Vieira de Au· 
drJ.de. Gonçalves de Carvalho, Espindoh, Joa
g_uim Tavares, Eacragnolb Taunay, Bulhões, 
Ratisbona, Alphêu :Mr.injardim, Silviano Brau~ 
dão, Coelho Carnpos, Meton, Candido de Oli
veira, Manoel Carlos; Salustiano, Silva. Maia, 
lgnacio Martin~. Geminia.no, Vaz de Mello, 
Adriano Pimentel, J~.tven.eio Alves, Theophilo, 
Sera.phico, Joiro Penido, .Martim Fnmcieco, 
A1·istides Spind.oln, Montandon, Silva Maft·a, 
Abelardo de Brito, Martim Francisco .Filho, 
B11.rão do Gua.hy, Ferl."eÜa de Mo,n·a, Augusto 
Fleury, Ildefonao da Araujo, U1ysses Vianna, 
Sou?;fl. Queiroz Filho, Paula Souza, Antonio de 
Siqueira, Prado Pimentel e José Pompea. (42) 

Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 
Rodolpb.o Dantas, Affonso Celso Junier, Barão 
de Canindó, Affonso Penna, Alves de Araujo, 
Carneit·o da Roch11-, Barão da Estancia, Za=, 
Bario da Villa da Barra, Carneiro da Cunha, 
Manoel P01•tella, Felisberto, Bezerra de Mene
zes e Felicio dos Santoa. (14) 

Ao ~eio d ia, não havendo numero legal, o 
Sr. presidente declara não h&'ler sessão. 

Faltam, com causa participada, o:s Sra.: Lima 
Duarte, Alcoforado, Bass~n, Contagem, Duque
Estrada Teixeira, Ferreira Vianna. Gomes de 
Castro, PB.ulino de Souza, Rodrigaés Peixoto, 
Sinval, Le~poldo Cunh:~ e Pl'isco Paraiso. (12) 

Faltam,sem causa pa.rticipada,os Srs.: Araujo 
Pinho, Alfredo Chaves, Andrade Figueira, Al
meida · Nogueira, Amaro Bezerra, Antonio 
Pinto, Alvaro Caminha, Antero, Bar!o de Ana
dia, Barão da Leopoldina, Barão do Araçagy, 
Cantão, Camargo, Carlo.3 Affonso, CJ.'uz Gouvila, 
Castello Branco, Cruz, Costa Pinto, Díaná, 
Fl.'anklin Doria, Fl.'ancisco Sodre. Fet•nandes de 
Oliveira, F. Belisario, Generoso Marques, Gon
çalves Ferreil'a, Henrique Marques, João Ca~ 
etano, José Maria.n.no, Lourenço de. Albuquer-
que, Lacerda 'Ver.neck, Mac-Dowell, Olympio 
Valladão, Pereir;~. Cabrul. Pen~h·a d:< Silva. Pe
retti, Pompeu, Passos Miranda, Ribas, ·Re.go 
Barros, Ruy Barbosa, Rodrigues Lima, Souza 
Leão, Soares. Souza C:1rvalho, Severino Ri
beiro, Tertuliano Henriqo.es, T:;.rquinio de 
Souza, Ulhôa Cintra e Vianna Vaz. (49). 

O SR. fo SECRETARIO dá. conta do St'lguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do rninisterio do i.mpado, datado de 
hoje, o;n resp.asta ao offi.cio ge 11 do eorrante, 
commullicando que Sua Mage5tad_e o Imperador 
se digna receber no paço da cidade, amanhã ás 
2 hora.s da t.aJ"je, a deput01-ção da camara dos Srs. 
deputados que t~m de apresentar ao mesmo Au
gusto Se})hor os decretos da assem.bléa geral 
sobre creditas aos Illlnisterios da justiça, guerra. 
e.*"'rinha.-lnt41ira!l!i• 

ldern do Sr. conselheiro Affonso Penna., mi
nistro da agricultura, datado ~I> f4 deste mez, 
communicando que Sua. Magestarle o Im
perador houve pot.' beu1, po~ decl."eto d~ i1 do 
corrent~, nomeai-o para servir interinamente 
o oa.rgo de ruinistro e secretario de êstado dos 
!legocioeda guerra, durante o actual impedi
mento do conselheiro Antonio Joa~1uim Ro
drigues Junior.-Inteirada. 

Idem do ministel.'io da fazenda de 9 deste 
·mez, remettendo inform1d0 o requerLmento do 
porteiro da thesouraria de fazenda da provincia 
da Ba.ltia., Abelino ViMra Bello, pedindo aejam 
seus vencimentos igualados aos do porteiro da 
alfandegada mesma provincia .-A quem fez 
a requisição_ (Oommissão de pensões e arde~ 
nados.) 

Requerimento do Cu· lo:; Bernardino de Moura, 
redamando interpetraçào do§ 2~ do art . 7o do 
codigo penal, :rerativo a l ib2rdade de imprensa. 
-A' .commissão de juaHça civil. 
. Idem de Annibal Eloy Cal'doso, pedindo dis
p~n~a do excesso de idade pal'a poder matri
cular-se na escola militar da cõrte.- A' com
missil'o de marinha. a guerra. 

E' remettido á mesa e vai a imprimir pat·a. 
entrar na ordem dos t t·s.ba.lhos o seguinte 

PaOJEC'rO 

N. 92-i883 

Despe.-.a do ministerio da }ustiça para o exer
cicio ele 1884-1885 

A commissão de orl}amento, tendo examinado 
a propostâ do governo nn parte relativa ás 
despezas do minishrio da. justiça para o exer
cicio de i884-f885, tC!m a h.onra de offereeer 
à ca.mara o resultado do seu exame. 

A lei do orçamento vigente orçou a despeza. 
pnra o mesmo ministerio em 6 .694:6 i3$i41 e 
a propos~a do govel'no em 7.278:461$641, ve
rificando-se, portanto, a. diffe renç 1 para mais, 
entre o orçamento e a prJpo3 ta, de 583:848$500. 

Das verbas do orç.amcnto votado só uma foi 
diminuida !\.,....Novos termos e comarcas-t~ois 
<i ue tendo sido de 123:820$, foi o"rçnda. na. 
propost:J. em 58:560$, pela. r azão de ter pas
sado para a. verba- J ustiç1s d<J i" instlulcia, 
.,..... a quantia que, com a r aferida designação, 
figurou naquelle ol.'çamanto. 

As que .não se achsm n.ugmenta las são :
Au:x:ilio á força polici:ll das provindas ; Aju
das de custo; __ Conducção de presos ; e Pre
sidia da Fernando d~ No~onha. 

Analysando ·cada uma destas verbas, a com~ 
missão entende que as-Novos termos e ~omar
cas-c-Ajndas de custo- não podem det:x:ar de 
ser elevadas. A primeira a 171:060$ por t erem 
sido crea.dos alguns termo;; e comarcas para a 
installa.ção e. !lrovimeuto das quaes, segundo a 
lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879 § 2o art. 
3o se de>e dar verba, e a segunda. a 90:000$ 
porque,_fazando-se um .;rstudo dos tres ultimas 
e:s:ercic1os ;·v e:rifica-se ter havido em todos· elle• 
um HJ fi.cit cuja média e· mais · ott m1mos a 
q (tántia a.ugmerlfltdâ. , 
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As demais verbas do orçam.:lnto foram todar 
a.ugmeri ts.a p11.ssa a CO!Urnissão :1. examina. 
ca.dtt uma della s. 

Secretaria de estado 

Esta verba que en de 140:970$ foi elevada a 
i41:270$ por ter a proposta elevado a 500$ 
a quota uara ;~.sseio da casa e miudezas, que era. 
de 2003000. 

A co=issão entende que basta ele-var 
a. 300$ e não a 500$ como se propõe. 

Su11remo Tribunal de Justiça 

A proposta augmentou est:1 yerba,.q\le foi de 
i65:042$, com a quantia de 1:098$,sendo 78$ 
para complet·.tr o pre~o de :1.8 collecções de leis 
e 1:020$ que não J1 abateu par-a casos impre-
vistos de descontos. 

A commi~são julga justificado o pt·ir.teiro 
9.11gmento e não o segundo. 

Relações 

Esta verba, que no o1·çamento -rota.do ~ de 
614:826$. fci elevada na proposta a 639:225$ 
pelas r~~ozõ~s: de não abatet-se 20:000$ para os 
casos imprevistos de descontos ; por p edj r-se a 
qúantia de 100$ para as c!espezas rniudas com 
o asseio da sala do tribunal e secl'e taria da re~ 
lactii:o d~ côrte ; por incluir-se a quantia de 
3:000$ pal"<l alagoel do predio destin!!.do á r8la
ção de S. Pa.uJo, que funccion3. em um pro
prio nuci~na! que está imprestavel; por ter
se elevado a 300$ a vet·ba. d<;l 200$, que cad1. 
urna das de.z relações têtn para expedienle, e de 
incluir-se 300$ pa-ra livros nccessarios :i con
sulta d •. s t~ibuna.es em S\Hsão. 

A commiasão considera ja.g~ifi~dos os trea 
ultimos augmentos; o me>mo não entende com 
relação aos dous outros ;· quant ' ao primeiro, 
porq,ue pelo e:tame dos lros ultimos exercícios 
liqn1dados v~riiica-·se .que se póde continu.J.r a 
f:tzer o abatiwen~ da 20 :00DS; e quanto ao 
segundo, porque, não t~n'do· nenhuma <U.s outras 
re!ações do Impcrià· verba. pa-ra as d~pe2.as 
mlUda.s c 1m o asseio, não sabe porque a relação 
da cârte ha. de ter. 

A. commiss:Io, porem, lembra. que além dos 
::..ugmentos acima. in.:licados se inclua o de 
·1:500.} pua aluguel do predio em que func
ciona a r~JO.çiiO de S, S:llvat!o"1·, O qual Ó par
ticular P.;; não pt·oprio nacional. 

Juntas commen:iaes 

Justiças de J."- instancia 

Esta varba. q•:~e m•a de 2.729:3ii$4i.1, foi 
augmen.hla pela. proposta c.Js:n a quanli<~. de 
375:588:$, sc:1do 15U:'6:JO$p tra os novo> termos 
e comarcas induidos no orçamento ~!gen te, 
480$ para collecções de le1s, 2: 440$ para., alte- . 
raçil:o Je gL·atiticaçõ~s da juizes, em virtu·de de 
novas lotaçõ3~, e compra. de livros de regis
tro de hy[)otheca.s fornedlos aos t1b"lliães.a 
222:038$3\JO descontados no Ol'çrunento vigente 
para os casos imp~evistos de menor despeza. 

A commissão lembra. qu~ se augm~nt·:l mai,; 
1:650$ para um juiz substituto Jo Recife, se udo 
600$ de ordenado e 1:050$ de gratiüca.ção com
plementar.Cceando a lei 8 JUizes Silbstitu tos 
naquella cidade só se incluiam 7 no orçamento 
dajastiça., por entender-segue um d~lles, sendo 
do juiz dos feitos da fasenda, deda. perceber 
p:!lO orçamento da fazcnla, sem comtudo se o 
contempbr z(âqu()lle onamento. Os juizes 
sl.!betitntos não são des te ou dn.fluelle juizo, 
maa servem !;!.ltel'n~damente pol' designação 
annaa do minist•·o d;J. j:~stiça. D:J. côr te e dos 
presidentes nas proY~ncün e fazem. par~e d~a 
juizes de ia instancia, 

A commi~siio julg-:\. justificados todos os 
nugmentos, menos qoanto a o para os casos 
impl'evistos de m~nor dCS ?'·za, o qual não deve 
eer feito. e pelo contrJrio ~e deve abater não 
222:038$300 sómente, mas 300;000$porque , por 
um estudo dos tres ultimas exercíc ios liqui
dados, verifica-se ser est[J. a m édia dos sald1s 
realiaados. 

Despe-;a. secreta da policia 

Esta ver:Ja que era de UO:OOO.~ iol elevada 
t\ 120:000~. Com efi'aito, com o augmeato de po
pulação e desen.volvim;~nto que vai tendo o paiz 
não rode continuar esta. \'e~ba n o mesmo estado, 
attentos os fins a que ella é d~stinada, pelo que 
a commissão concorda com o augmento. 

P essoaZ tl ma 'erial de policia 

Esta yerba. e augmentada com a qüanti:~. de 
20;:336$ proveniente de não s~ t~r abatido 
10:000$ pa1•a. os c:;~.sos imprevistos de monor 
despez;a, e de augmental'· SO corn 2:000$ R 

quota para e:tpedienle d~ policia d" cól'te, 
com a. de 1.40$ a do .Am:~zonas , com 11 
de 200$ a do Parà e 100$ a do Espi rito San:o; 
de augmentar-se com 1:'200$ a quota. destinada. 
para a.h1guel da casa. do Pará; de dat·-se mais 

Esta verba foi augment:1.da com 2:300$, por :300$ para illuminaç&"o da. secreta.L"ia d~ policia. 
incluir-se a quantia do 1:400$ para aluguel da da côrte e 360.~ para idantic:~. despe•a d:.. de 
casa em que funcc:ona. a junta eoromel"cia.l do Nycth~1.'0Y; de :~ugment,lr-se c m3:í20$ a. im
Para. Funccionando no me~mo edificiõ da re- portancia vot::ld~ para. a tripola~ão das lan
lação, _nada pagavJ. a junta., m:..s , tendo o pro- chaa' das visitas do 110rto· do Rio do Janeiro 
pne ta:rw augmentado o aluzuel, e não se a.cha.n- e dos termos do .Amazon:Js; de dar- se 3:200$ 
do outra I!redio, deva es'o 3.ugmento col·rel.'. po~ p;~ora compra I) conserv~ção de movei·~ das di
conta da JUnt:L eommercial. O outro a.ugmento versas repartições ~e policia. e i! e 120$ para 
d~ 900$ é para l'efo>"ç:tr as quotas pat·a espe- orden3do marcado para o carcercir.:> da Petro- · 
drente d·ts divers;s j:mtas commerciaes, sen 'o lina em Pernambnco, em virtude do decrelo 
300$ p_a.ra a da có.yte _e 100$ parR a de c;:da uri:la ! n. 889! , de 24 de Fevere:ro ultim? . Abm d:~"
das sels das provmctas. . tes a.ugmnntos, entende a. comm1asão quo se 

A commiS>i'i:O julga justificados es tes all- J d~v~ '"ugmentar esta verha. com 30 :í?50$ parl!. 
gmentos. . l para oe novo3 c~trcereiror;. tnencio:ul.dós no te.-
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)ato rio do ministro da J Ulltiça. G OUtrOS cujas 
nome:~.ções chegaram depois ao conbecimen~o 
do mesmo m inis tro, o mais 3:800~. sendo 
2:600$ para: a.ugmcnlo do alugu.o:!l da ca.sa de 
de policia da côrte c i :200$ pãra. a da 
Bahi:1 .. 

A commissio. nchll. juattficados estes augmen
t~s, menos o de i0:0002, pan ôs casos impre· 
Vlstos de menor d~spe7.~ .• visto que. esLu:lando
se os orçamentos anteriores , veriftca.~o haver 
sempre aq uellCl sal !o. · 

Casa de dctençao 

Esta verba foi augmentada. com 2l.:800$, 
sando 7:600$ augmento de \·ancimentos doa 
administradores da casl'. de <!etenção e depo3ito 
da policio. dn. côrt~, autoriza !o& pElo paragra.pho 
unico rio arL. 3o ào orçamento vigente e marca
dos pcb docr() tO de 17 de Março ultimo, e 
{4:200$ para. comedor;a.s, curativo e veatuado 
dos prezos e para. illuminação. 

A comm.issão entenle, justificados estes aug
men.:os, o primeiro por eer e~ecução da. lei 
cit ada, e o segundo por se ter verificado, pelo 
exame dos f:Xercicios an.teriores, que t~m sido 
insufficiente a verbavo~,da para es;;-e serviço~ 

AsyZo de mendicidad·: 

A prop~$la aagmenta C$la 7erba, que era da 
23:940$, com 7:030$, por se ter ot•ça.i!o em 
2i:150$ a quota d~stinada pau su ~t9nto, cura.· 
tivo e vestuari? dos mendigo~, a qual era 
de 15:060$ ; ter-se aug.mentado com 300$ a 
quota po.ra. a illuminação ; 60$ po.t·a. à comp:-a 
de objeclo > de expediente e 600$ pardo o ser
viço de co'lducção d~ enfermos e aliena:ios. 

A commissito acha justificados esses ac;!rôa~ 
cimos e, quanto à. t'.\forina dea ·6 .(Btabeleci
mento, entendo qne, ainda qae elh sej9. conn
niente, não dcv 1 o governo emprehendel-~, 
convindo que, meliante alguma subnnção ou 
quaesquer outros fr.vores, ent regue a alguma 
nssociaçio p:t.rt icular esse serviço, eomo se dá 
em muitas provincfus do Imp:lrio. . . 

Corpo mHitar d J policio_ 

Esta verbl foi diminuida 11!1. de 13:804.'$000, 
por passarem a con$Lituir verba especial os vEm· 

R eformados do .cTpo militar àe policia 

· . Esta verba é nova no oryamento e é ~ des
membramento da. ant:!rior, augmentada com o 
vencimento do capitão Mano~l da Costa Pinto 
que foi ultimamente r~formado. ' 

Gunrda urbana 

A verba ílo orçamento em vigor foi de 
~:000$ e a da proposta é de ·502:2i5$750, de
vtdo ao augmAnto de 52:055$750; de não ab :.t~r
se 52:655$750 por estar o corpo completo, e de 
se havei' orçado em menos 440$ o material da. 
mesma g uarda. · 

A commissão julga justificadas as menciona
d:.Ls alterações. 

Casa de correcção 

Esta verl.Ja acha-s·~ a u g m e n ta d a com 
3l:339$450, devido a cont~m?lal'-SC o augmento 
dos venciment.oa,q ue o pess-:al da. administração 
obteve, em virtude do decreto de 14 de 1aneiro 
de 1882, de não se ter a ':latido 5:700$ para os 
casos imprevistos de menor despeza.. · 

A commissão, poróm, entende que deve aer 
a mesma de 149:381$230 visto não julgar con. 
veniente qna se augmentem os venc1mentos dos . 
empregados de. ca~a de correcçlto o que se faça 
o outro a.ugmento. 

A ca~a de corr.:>cção da corte, como tod3.5 às 
de prisão do ·paiz, precisam l5er reformad~, 
principalmente para. imprimir-se n~llaa um 
aystema, porque não é regular que, ~endo um 
só o codigo penal., esla.belec~ndo este o modo 
do cumprimento das pena~·; os condemnados 
cumpram as que lhes s!l:o impostas, conforme a. 
to~alidade em· que so a.·~1lam, . Lendo ~ido elles 
muitas veze'J conde'mnados no mesmo artigo do 
codigo e na mes1na. pao.R. · · 

Semelhante reformo. urge e confia a commis
são que o governo a emprehenderá, propondo 
ao parlamento até a revog::~ção das divers~ leis, 
que foran1 obstacalos a uma organização peni
tenciaria regular e compativel com as nossas 
necessidades e com o direito penitenciaria mo
derno. 

Esta verba foi eleva~h a 50:000$ p31D. neces
sidade que ha de fazer-se certa.s obras a con
certos em predios ao serviço do ministerio da 
j us tiça, sobresahiudo n mudança da secretaria 
da. policia da côrte para. um prédio mais espa
çoso, onde a mesma secretaria. G repartições 
annexa.'l fiquem bem accommodadas . · 

E'Dentuaes 

cimentos dos reformados dGss~ corpo, nn impor
tancia. d~ 13:564$, e a suppressão da. gratifi
cação de uma ordenança do mi11istro da justiça, 
e 96$ do al11guel do posto de Paquetà, que f~i 
supprimido; e augmentada na de 64:i21$, sendo 
9:796$600 impot'ta.n.cia da gratificação adiicional 
para as praças reengajadas ; 120$ aluguel do 
posto de Vilb-Is~b~l; i :CJSO$ par a: fur~.tmento; 
2<l:2H$800 pa.ra~forragem, ferragem: e cul'll.
tivo dos animaes da cavallaria de policia ; 
9:250$ para eapot')' ; 500$ para.. crea.çã._o de 
no_vo~ postos .policiaea; 60$ pa.1·a annuncios. no Não tigura no orçamento vigente esta verba, 
Dtano Offiatcr.l, e· i9:i93$600 para C1SOB 1rn- mas a proposta apresenta ntl importancia de 
previstos do menor desp~za. 2:000$ e a. co~'~! missão entend'J n'3cessari.a para 
~ co~'t:Xlissão julga as m~ncionadas altera- alguns casos i mprevi<;~t:s,como sej a o pagamento 

çijes no caso de sereiA atlendidas, menos a u}.;. de gratificações devidas por substituições de lo· 
Lima, podendo cortar-se 9:198$600 vis to que gares cujos proprieta.rios, por s~rem c!laina.dos 
pelo exame doa or~.amentos anterioroa ficará a exeree~ com:m.issões obrigatorias não dei:x.am 
o~ae saldo, · • de p~cs~era.s suas gratifka~~s. 

- ·= 
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F:l.Zend.o os córtes lembrados e computando 
os indicados augmentos, todavia a commiasão 
apresenta um:J. diiferença para mai.<J sobre o 
orçamento em vigor- de 394:890$450, menor em 
todo caso que a di\!'erença entre a proposta do 
governo e o mesmo orçamento. a qual e, como 
acima ficou dito , de 583:848$500. 

Desejou a commissão apresentar rnen.ot· difl'e
rença, m~s não pôde em um Ol'ça.m~ut.o q:~e 
deixa pouca margem, pois quaü todo é de pes
soal, e, port;mto, apres~nta a seguinte: 

Resolução 

A assembléa gera.llegislath·a resolve : 
Art. 1. 0 O Illinist.ro e secretario de esbdo 

dos negocias da justiça. é autori<~ado a despender 
no exercicio de 1884-1885 a quantia. de 
7. 089:503$591 com os servi~os designados nas 
s~guintes verbJs: · 

1. a Secretari1:1 de es~ado, elo-
vada ll 300$ a quota asseio 
da secrataria e miudezas. 141:070$000 

2. 0 Supremo tribunal de jus
tiça., diminuida a de 
1:020$000 '.. . ......... 165: i20$000 

3.a Rela~ões, ~levada a 3005 
para o - e::~:pediente....:. 
do cada uma. das 1 O rela
ções, incl!lida a quantia -. 
de 3:000$, para. a1uguel 
do predio para a relação 
de S. Paulo e 1:500.~ para 
o de S.Sa.lvador; e de 300$ 
para acquisi<;ão de livros 
necessa.rios a consultas 
das diversas relações e di
minuídos iOO$ para as 
despezas Iniudas coro as
seio da relação da eôrte e 
20:000$000.... . ........ ô20:626$000 

4. o Junta COillmercial, au
gmentados 1 :400.$ para 
aluguel de predio para a 
junta do Para e 900$ pan 
reforço da verba-Expe~ 
diente-das diversas jun
tas, sendo 300$ para a da 
côrte e 100$ para cada· . 
u_rna das seis das· provin- ' 
ClaS ••.•.•••• , • , ••• , • • • 86:490$000 

5.• Justiça de fa ins tancia,. 
a.ugmentada com a quan-
tia de 150:630$, para -re 

_ novos t r~rrnos e comarcas, 
incluiàos no orÇam~nto 
vigente, com a ele 480$ 
para a compra de collec
ções de leis , com 2:440$ 
para alteração de g ratifi
cações arbitradas a juizes 
em virtude de novas lota
ções, e compra d(llivros de 
registro fornecidos aos ta
bell~il:es e com 1 :ô50$para 
oju1z substituto dós feito3 
da fazenda do Recife, 
sendo 600$ de ordenado e 

i : 050$ d e g1•a ti ti cação 
complementar e diminui
da. a. gu.an tia de 300:000$ 

6. o Despeza secreta da poli-
cia·; elevada a ......... . 

7. o Pessoal c material da po
licia . .:.-Augmentada com: 
2:000$ para a quota-ex.
p~diente da policia. da 
córte-,com i40$ a da po
licia do Amazonas, com a 
de 200$ a do Par:i, e 100$ 
a do Esl!irito Santo ; com 
1:200$ a. quota para alu
guel da C:l.Ba no Parâ,com 
2:600$ a destinada para 
aluguel da casa da córte 
e 1 :200!; a à:~. Bahia ; com 
300$ a quota para illumi
nação da secretaria de 
policia da córte, com 360$ 
a destinada á. illumina.ção 
da de Nitb.eroy, c o m 
3:720$ para reforço da 
tripolação da lancha d;s 
visitas do porto do Rio 
de Janeiro e dos termos 
do Amazonas, coro 3:200$ 
para compra e conserva
ção de moveis para as di
versas r~partições de IJO
licia, 130:3í0$ para os 
carcel'eiros seguintes : 

Amazonas : Capital (um aju
dante de carcereiro) e 1 t~
coatia.ra com. 300$000 cada 
um.Silves, Borba, Manicoré 
e VillaBelia. a 180$000. 

Pari: S. Miguel do Guamá, 
Irituia. a 120$000 cada um. 

Píauhy: Humildes, S. João 
do Pia.uhy, Corrente, Santa. 
Philomena, a 180$000 cada. 
um. 

Peripery e Manga a 120.~000 
cada um. 

Cear à : Barl:lallla 240.)()00. 
S. Francisco, Santa Quiteria, 

a 180$000 cada um. 
Cachoeira, Milagres,_ Espírito· 

Santo, Limoeiro , Var?:ea 
Alegre,Brejo Sccco,Missão 

Velha, Arneiror., Boa Vi.agem, 
Quixadâ, União, Acorapé, · 
S. Pedro de Ipiabinr., Amar
ra~iío, Pentecostes, Camoll
sim, a 1505000 cadauro. 

Mundahu, Conceição de Ba
turité, a 120$000 cada um. 

Rio Grande do Norte : Nova
Cruz, 150$,"ÜOO. . 

Sant' Anna. do Matto, Maca.
hyba. e Papary, a. 120$000 
cada um; 

Parahyba.: Ala.gôa. Nova, Ala· :: 
g6a Grande ; Alagôa do 
Monteiro, Pombal (ajudan-
te), a 180$000 cada um. . 

2.806: 555$7!1 

120:000$000 
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Perria.mbuco :' Pett'Olina ,- a. 
120$GQO, _ 

'" ~ll~tue.re t.inga; Tintba.ub&. 1 a. 
240$ cada um.' · - · -

Quipapa,Gloria de Goitã,Agua 
--~ - Prat:t, Granito, Alagôa. da-_ 

· Baixo,-Corrente, Afogados~- · 
e Léopoldipa.; a 300$ cada_ 

- Uin. ' '. - " 
. _Alagôis: Agoa-Tfranca., Porto 

Real-do Colleg!o,Maragogy 
e lm-pera~riz, a 300$ ca.da. 

'um. · . · 
S"ê!rgipe :· Larangeiras -Ma~ 

roim, a. 24Q$ cada um;-
llha do Oo.ro com !20$000, ' 
Bahia: Amt~.rgosa., Areia; Bom 

Conselho e Santo Antonio 
da Barra, a 240$ ea.da um. 

Santa' Anna _do Catú, com 
200$000. - ' 

Baixa Grande,Ma.tta de S.Jo~, 
_O~IÍó, Santarém s. :1.80$, 
cada um. · 

R'i.aehão da Ja.cu.ipe,Serrinhs., 
_ a 160$, cada um . 
En~e Rios, Rioa das Eguas, 

Bom Jesus·do~_Meir~~os,Brejo 
G1•ande, Santo Antonio da 
Gloria, Pilão Arcado, Casa 
Nóva a :1.20$ càda. um. · 

r Rio da Janeiro: S~~opucaya com 
309$000. \ . ' 

S. Paulo·: Rio Pardo~ Santa.. 
Ri ta. do Pa.raizo, Soccorro; 

-: Sn.rapuhy, Ja.hú, Rio Novo, 
Rio Verde' a. 240$ cada um • 

. Santo Antônio da. - ~ehoeira. 
- : com· 180$000. _ · 

Espirito Santo- do Pinhal, 
· Jambeiro, Lagoinha, Patro

cinio de· Santa. lza.bel, Re
dempção, Rio Bonito, S.Se· 

_ bastião do Tijuco Preto, 
· :Mógy-guasali .- Pereiras, 

Santa - Barba.ra, Sapé .do 
Termo de Silveiras a i26$ · 
cada Uin. -- ' · 

Paraná : Porto da Cima., Ar-
raial, Votuverava, S .. José 

- . dos Pinhaea, Campo Lal'go, 
S.José' da. Boa Vista.,Palmas, 

··_ Palm.eira, a 360$ cada um. 
S a n ta Ca.tharina. : lt.aj ahy, 

Brusque, Villa. do Paraty, 
_ -s. Bento; Alferes, -11. i2Õ$ 
-cada _ um •. _ -

S. Pedro -do Rio Grande' do 
Sul : , Rozario, Qua.rahy , . 

-PSlmeíra., à 360$ _cada um. --
-Via mão, SanL&_ Chnstina, S. 

SetJastião_ do Ca.hy, Dores -
_de Camaquam; - 'Naccaria, 
Soleda.1e, S. Sepé, S. :Mar
_tinho, -S. João de' Santá 
Cruz, Nossa. ~Senhora. da. 

, :,Luz - das-- Caciínb~as, a· 
·- . __ 240$ =cada. um. "-

.. v. ·nr-.~ _14 - -- -~ 

" ' . 

.-

.·oJ. 

- Torr~s: Anjos da ~ Aldeia, S. 
Luiz, ,l;. 120$ cada. llm. . -

Minas _ Geraes : Calag11azes. 
_ com. 360$$00. - · · -

.Entre Rios, Dorea -do Indai!l, 
S.José de Além Parabyba, -

_, S.João Nepomuceno, a 180$. 
cada um. - - · 

Campo Bêllq,~ C.al·mo do Rio 
-Claro, Rio Doce (hoje Suàs
auhy), -- Guanhãea~ s.-Gon-" 

~- ça.lo de· -Sapucahy, Carmo 
de -- Parna'hyba, Ouro- Fino, 
Manhuassu, · Musambinhà, -

.. S. João_ Baptista do Presi
dia (h9je Rio Branco),Thêo
philo Ottoni, Santa Luzia· 
de CM·angolla , Espírito 

' Santo da Varginha,- Bóa. 
Vista, Santo :Antonio de' 

_ Salinas, n 120$ eàda um. 
"Goyai: Capital (ajudante) com 

- 300$000. Villa ~-e S. Jose de 
Tocantins, Forte,Santa Ma

_,ria de Tagua.tinga, Bella de 
-Morrinhos, Dores do Rio 
Verde, Fo:~: do Rio Bonito, 

, Pouso Alto, Entre Rios, 
Arraial do Ohapió, a 240$ 
~cada- um;<leduzida s. qu!Ul~ia. 

de iO:OOG$000 ....•••••. 
8,° Casa do Detenção da cõrte1 

augment~da. com 21:800$, 
sendo · 7:600$ vencimen
tos dos administradores · 
da casa· de detenção e da · 
deposito da policia, mar
ca<ios por decreto de 17 
de -Março de 1883, e 

-14:200$ para I'aforçar a 
quot3. -Sustento i cura- ' 
tivo e vcatuario dos pre-
sos ••• · •• +' • ~-' • · •••••••••. 

9.o Asylo de mendigos,_ au
: - ·gmentada com 6:090$600, 

a quota- para sustento, 
curativo e yestuado üos 
inena~gos,com300$ a des
tinada à illumilição, c<im 

. 60$ i compra de objectos_ 
de expediente e 600$ 11. 
coD.do.cção de enfermos e 

:· alienados .. .-· ~ ' .... -- ... 
i O. Corpo mili tar:Jepolicia,au-

- gmentada c'om 9:796$600,_ 
im-porta.J?-~~a. de gi'a.~.ci:-C· 
'ção addtcronal. ás p1:aças · -
-reengajadàs, c o m i20$ 
_para aluguel do posto de 
Villa I~abel, i:680$ pa.rà 
íal'dil.mento,. 24:2iJ$80()_ 
-parà (orragem , ferragem · ,- _ 

. ·e clirativo.dos'anirilaEis-da 
eavallaria, 9:250$ para 
~a potes, "'tü_O$ pllora. Cl'%.:
çici .de novos postús poli-

- _ciaea-;60$ pa.ra:annuncios 
c - _ 0 no-Dia rio Ofli~iu.l; di.sm. 

- ~- nuida n~~o de----!~:5!)4$, ven- _ 

-·105 

708:725$000_ 

78:800$001) 

. 39: 990$()00 

--. 
~ -

-. ·-~-
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cimentos dos reformados, 
por . paaaa.r a. constituir 

· verba. especial, 96S do 
do posto .. de Paquetil., e 
9:ill8$600 •... . •••••. ; • ; 

u. R.lfotmados do corpo mi
lita.r de policia, augmen
tada. com i:200$, · venci
mento do capitão Manoel 
da Costa Pinto, ultima.
n:iente reformado .•.. ; • 

. 12: Guarda urbana"( H dá. pro-
posta.), como· na. proposta 

13. Casa deCorrecção da Cõrte • 
· ( i2 da. proposta)~ dimi- · 
· nuida. a de Si:339$450, 

augmento _dos vencimen
tos do pessoal, economia 
na verba ..•...•..•. • • • 

i4. Obra.s (i3 da proposta), 
angment&do. com 35;000$ 
para. ob1•as e concertos em 
predios ao serviço do mi
nisterio da justiça . .• .•. 

. 15. AtUilio á força policial 
d~s provincias (i4 d9. pro
posta), como na proposta 

16. Ajudas de custo (15 da. 
proposta) , augmentada. 

. com 33:200$ .•• • .....•. 
17. Conducção -da presos (i6 

da. pro~osta), corno na 
proposta., .• . •• ...•.• ..• 

18 . Preaidio de Fernando de 
Noronha i_17 da. proposta), 
como na. proposta. ... • •• 

19. Novos termos.e comarcas 
(18 da pr·oposta) augmen
t:lda. com a .de 112:500$· 
sobre a. proposta. parll. os 
novos termos e comarcas, 
de cuja c:i-eação.teye o go-

. yerno noticia depois de 
. o1·ganizada. a mesma. pro

posta ; taes co~o: . 

Comarca$ 

. Provi.ncia. do Amazonas : B.io · 
Purus. · 

Ao juiz de direito3:600$(JOO, 
Ao pron.otor publicoi:600$000 
Província do Pará: A_l~~91:1~r 
Ao j uiz de direito 3:600$1J00. 
A.o promotor publico 1:600$000 
Provmcia do Rio Grande do .. 

Norte . -Goyan~nha. : 
Ao juiz de direito 3:600$()00 
A.o promotor publico 1 :400$(100 
Aeary . . 
Ao juiz de direito. 3:600$000 
A9 flr· ,motor pu- . 

: bllCO . .. •••.. • .• · i:600$000 • .. 
Sant'Anna de Mattos; 
Ao juiz de direito. 3:600$000 
Ao p1·omotor pu- · ' · · 

blico . ........ . ·1:400$0(10 

510:718~00 

14:764$00l 

602:215$750 

149:381$230 

50:000$000 

600:000$000 

90:000$000 

5:000$000 

244:987$500 

Potengy: 

Ao juiz de direito. 3~600$000 
Ao promotor ·pu-

bhco . ... ; ..... 1:600$000 
Provincia de Pernambuco : 

S. Bento. . - · 
Ao juiz de direito. 3:600$000 
Ao promotor· pu- . . . 

. bHco ........ :. 1:600$000 
E:ni: .. . 
Ao jniz de direito 3:6QO$QOO 
Ao· promotor pu- · 

blico . •.. . . ; ..• !:600$000 · 
Provincia. de S. Paulo: • 
S~. João Baptista. do Rio 
·verde. · . 

Ao juiz de direito. 3:600$000 
Ao promotor pu-

blico.: ........ 1:400$000 
Rio No:vo: . 
AQ juiz de direito. 3:600$000 
·Ao promotor · pu· 

blico .. . . • .. . •. f i400$000 
Silveiras. · · 
.Ao juiz de direito s': 600$000 
Ao promotor pu- · 

blico .•.• . • . •. ; . · 1:4~"000 
Cunh:~.. -
Ao juiz de direito 3:600$000 
Ao pt"motor pu-

blico.. . . • . • • . . • i :200$000 
Pa ranapanema, · 
Ao juiz de direito 3 :600$000 
.Ao _promotor pu· 

blt~-: - .. , .. -. . . • i:400$000 . 
Provmma .de Santa.·Catha.rina: 
S. l':rancisco Xavier de Join

yille • .. 
Ao jniz d<l direito 3 :600$000 
Ao · promotor pn• · - · 

bli~o .... • · ••.• :. 1:600$000 
Provmc1a de Minas Gera.68 : 

·.Philadelphia : 
Ao juiz de direito 3:600$000 . 
.Ao promotor pu- · 

bhco • , , .... .. . i:600$000 
Abaetá : 

.t\o juiz de·direito 3:600$000 
Ao _promotor pu·- . _ · 

bhco .. • . • • • . • • !:600$000 
Musambinho: · 
Ao juiz de direito 3:600$000 
Ao promotor pu- ;: 

blieo. . • • . . . . • . t: 600$000 
Pt·ovincia do Matto Grosso.: 

Poconé: · 
AD juiz de direito 3 :600$000 
Ao p~motor pu- . 

blico.. . • • • • . • . . i: 600$000 
Livramento: 

Ao juiz de direito. ·3 :6oo$0oo 
Ao promotor pu-

blico ..•• : •..••• 1:600$000 

Termos 

ProW!cia."doAma- . 
zonas: Labréa. 1:400$000' 

('" - : 

• 

·' 
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Provin.ci& ·da . ·Ba-
hia: S~nto An-· . . 
toniõ d& Je9us... 1:400$000 

Riacho de . Santa. I O SB.. PRllsmENTE d.â a ee8"llinte Qrdem do 
dia para. i4:do corrente: 

. PY'i~it:a'part6. (ate. às 3 hwás~ 
Anna ... .. . ; •• 1:.200$000 

PoçõEIS. ; ,, ...... 1:200$000 · 
_Monte _Alegre', ••. . :1.:200$000 
Provincie. de M.i· 

na.s Gera.e11: 
Philadel-phia. . • .. i: 200$000 
:Mnsamb1nlío ..... 1:400$000 
S. José :- de · Além 

Parahyb& ...... ' 1:200$000 
Província de Mato 

Grosso: -:: 
Livramento.. . • . • i: 600$000 
I>rovincia.do Rio 

Grr.n:lt..doNorte: 
Jle&~···· · ···· · · {:600$000 
Macahyba ••.••••. i :600$000 
Qollecções de leill · 

pa-ra estes j ui
.zes da direito e. 
mun icip e.es 
300$000 .•. : .•• 

20. Eventu:oes (i9 da. pro
posta ): .. : ....• _- . ... ••. .. 

171~060$000 

2: Cl00$00<?. 
Sala. da.s commissões, em Ül de Agosto de 

i883.-Antonio Carneiro d<t Rocha.-Candi
do de Oti'lleira.-A. ile .Si![ueira.-U~ysses. 
Vianna.-F, Sodré. . 

\. "PB.OPOSTA.._ DO GOVED.NO 

Minisferio da j " stiça 

O minist-ro e secretario de Estado dos ne· 
gocios da justiça. é auto-rizado a· d3spander 
eom os serviços designados nos_ seguintes para.
grnphos, a qua.nti~ de 7.278 :461$64!. 

A saber: 
f , Secretaria de estado ••.•• :Í4i:270$000 

' ::: 

3.: di&cuss!o do projecto n . 81. de iSs3, cre
dito ao ministerio da agrieultJU'a. (lllum.inação:) 

Co::1tinuação da 2• discussão do · proJecto 
n. 54, de 18B3, reforma judicia:ria. no art. 3•·e 
seguintes. . . . · · _ . 
· '2"·discus!a:o do projecto n. 71, de i8S3, nia.n· 

·dando .contar tempo de senriço a.O _Dr. · Vellozo 
Tava-res.· · · 

2" discussio do .prójecto n. 45, de i883, cre· 
dite a.o 'm.iniateiio do imperio. . · . 

1"' di ta d_os project.os ns. 24:( A, de 1882, e 76, 
de 1883, sobre locação de ser viços. · 

3.. dita do projecto o.. 65, de 1883, ex:ecnçJíes 
commereiaes. · 

2 .. dita. do pro~cto n. 74 A, de 1883, licença 
ao Dr. -Amphilophio de Carvalho. . 

i"' dita. do projeeto n. 84, ae 1883, licença 
ao Dr .. Meira de. Vasconcellos. 

:!.a dita_.do projecto >l .. 62, de 18~. pretenção 
do 1° tene.ritõ o ·connell Jersey. .. 

i"' dita do projecto n. 7:?., sobra tempo de 
serviço ao Dr. Thomaz Alves Junior. 

2adita do project_o n, 2!7, de 1883, preten
çio de D. Justa Em_ilia da Costa. 

i a dita do.projecto n. 251, de 1882; pretenção 
de Joaquim L. Quintsee. . . 

f o. dita do projecto_ n. 275, de :1882, preten. 
çã.o de Luiz Pereira Marques. · · 

f a. dita do projecto n. 69; de {883; relativo á 
compra. de Diccion4tio geographioo do BraziJ 
a.o bach&rel Moreira Pinto. · 

{& dita do projecto··n. 44, ,de 1883, isenção de 
direitos á. companhia do _ gaz. de Tauba~é. ' 

i"' dita do projecto n. 268, de 1883, dispensa 
de pharinaçeutieos. . . :· 

:ta. dita do projecto n. :1.09, de :1.882, sobr.e ne-
gooiantes de joia.s. . · 

2• dita do projecto· n. 35, de 1883, ragu• 
l&men to do matadouro. · 

Segunda parte (ds 3 horas) 
2. Supremo tribunal de jus• 

tiça ............. . , · ••.. ,.; f66:i40$000 · : Continua.ção da2& discussão do orçs.mento da. 
639:226$000 gucrra. ..'. _ 3. Relações ........ : . .... . 

4. Junt.ls c~mmerciaes, ~ . .•• 
5. JustiÇ&Sde 1• ··instancia .. 
6. Despeu. secret~ da policia 
7. ~e~~oal e ma.~ril\1 da po-
- lic1a .................. . 
8 •. Casa de deten~ão da cOrte· 
9 • .A.sylo de mendicidade ... , 

iO. .Corpo militar de policia. da 
côrte . ~ .. ;-, ... ; ........ , 

if, Guarda Urbana ........ . 
!2. Casa de eorrecção da côrte. 
13·· Obras ........ . ..... .. . . 
i4. Auxilioã força policial das 

. provincias .••...• • .. • . · ,·, 
i5 •. Ajudas; de cust.o ......... . 
!6. Condacção de pre~s de 

. t7. i?:!fdi~ · d'e. F~r~~ :d~ 

:': 86:490$000 ContinuaÇão da. ia ruscussão do projecto 
3,:1.04:905$7U -',n. 27 A, de 1883, estrada de ferro de Ca-

120:000$000 ravellas. _ .. 

684:675$000 
78:8'00$000 
30:1!90$000 

525:.681$000 
502;215$750 
180:720$680 

. 50":000$000 

600:000$000 
56:800$000 

5:000$~00 

.. .,: --------"'~-
~--~ ": --

A..OTA l!lM i4 DE AGOSTO Dll -!883 

Presidencia do _Sr. M a·reira de Barro.,.s . 

SUMMiRIO:-te'i•ura ;:approvaolo du actas da ;ossãÓ · 
de l~ & das de -i"!'· o 13 do corronto.-Enz:o•..,.~a.-Paro
cor.-Reqaorlmootos.-0 5<. &ooçal~ de Carvalho
jutillea . a aprcsootação d& u~ requerimento.- O 

· ti r. PastOs Miranda rllClama eontra · uma. deeluaeio 
-feita polo Sr. !• S"ecrota.áo:. Esta da oxplíoa9<to.- 0•-
ou no DtJ. .-: Eoeorramento o ;rotação em 3• dillensaio> 
do J;tOjec~o a. 81, de l8l!3,-'-Cootlaaaçto.õa ~h-lliseo$&1.o 

é:lo ar€. 3o~guiJõtos da roíorma j.adicia.ria, Discouo 
do Sr.: M: woll.-s· .. .,.-n ... na~& D.to. onn• no • .__...;.. 
OrÇamento &guerra • .Disco no' do- SI-- Alroaao Pen~n 
(miniolro bteri.JuJo da.guorn) e.Escr.agnoiJo TaUQJ• 

244~987$500 A's H . hom, feita- à chamaa..; · aehin.._ 

· .. · 

· · , NoroD.h~ -: ..• .' .•• _ ••• _ .... 
-18. Novos· tet'lllOs e comarcas·. 158;560$000. :pre~e:n.tes os. Sra. _Morein.-.de· Barros, . M&ttll . 

2·:000$000- Machado, Ri_beil>Oi 'de Menuea, Gonçalvea: de· . · . _. · ·:l9_., Eventuaeli .•.• ' •• • •. · .••. . -: . ~ . - .. ~ : : .:5-· ·, 
:-.; 

:: 
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Sessão e~ _i4 de· Agosto de. 188~ -.- • ... : 

Carvalho, Fernandes· de Oliveiia;' Vieira. de 
Andrade, Severino- Ribeiro, Bulhões, Ulhôa. 
Cintra, Theopbilo,_.João CaetaDo, Silva ·Mafra., 
Me.rtim Francisco. Fllho, Augusto Fleury, Be-

. zerra de Mene~es, João Pen~do, Meton, Rodri-
-· · gnes Linia, Pàula .Sooza, Joaquii'Jl Tavares; 

JuvenQio Alves, Camargo, Silva 1\faia, Vianna. 
Vaz, Aristides Spino~, Prado Pimenta~ Lou- . 
ren'}O de Albl?;quer'luc; &1·ãód1 Ars.ça.gy, Mon-
tndon .e Jose Pompeu. {30) . _ . ·. · 

· Con:.pa.reeem, depoits d2. chamada.,· os Sta •. 
.Francisco .Sodré. Ignaeio Ma.rtins, Souza Quei-. 
l'Oz -Filho~ Crilz Gon:vêa, Martun Fra.ncis~o, 
Cantão, SilVia.no· Bundão, Barão de Cani.adé, 

'Ratisbona, · Salo.stiano, Carneiro da RochA, Va.z 
de· Me1lo, :Manoel Cados, Candido de Oliveira, 
lJ1ysses Vianna, :Affonso Colso Junior, Diana, 
Carlos Affonso, Laoerda. Werneck, Barão da 
Estil.ncia, Alfredo·Chàves, Alm9ida. Nogueira, 
F. Belizario;Mac~Dowell, Souza Leão~ Paulino 
d(l Souza, Alpheu Monjardlm, Barão do Guahy, 
Antonio d~ Siqueil·a, Rego Barros, Franklin 
Doria, Ribas, Genel·oso ·Marques, Geminiano e 
Rodolpho Dantas. {85) 

A•s H . horas e 45 minutos, Mhando-se pre
sentes 65 Srs. deputados, o Sr. presidente abre 
a l!eseão . 
. · Compa~~CGm, ·depois de aberf!l a sessão, os 

Srs. Seraphico, Fen·eil"a de Moura, Castéllo 
Branco, Barão da·Villa da Barra, Ruy Barbosa,· 
lldefonso de Araujo,. Abelardo de Brito, Manoel 
Portella, Espindob, Alves de .ArauJo, Barão da. 
Leopoldina, Gomes de Castt<o, Coelho Campos, 
Za.ma, Araujo Pinho, Tertuliano Henriques, 
Cru:~~, Felisberto, 'Iarquinio de Souza, Olympio 
Valla.dão, Peretti, .Carneir() da. Cunha, Hen
rique Marques, Passos Miranda, Adriano Pi
mentel, Prisco Paraíso. Affonso Penna, An
'tonio Pinto, Escra.gnolle Taunay, Gonçalves 

' Ferreira, Felieio ºos Santos, Costa Pinto, An:. 
drad.; Figueira, Barão d~ Anadia, Pereira 
Cabral, Pereira. da Silva, Pompeu., Amaro Be
zerra, Alvaro Caminha e Ferreira Vianna. (40) 

Faltam, co1ll ca.us:L-:'j:lartieipada., os Srs. L'ima 
Daarte, .Alcofora:ao, Basson, .. ,Cont!l.g-em, Leo
poltio Cunha, Rodrigu.e!Í Peixoto, Sinval, Soares 
e Duque-Estrada Teixein. (9) · · 

Fált9.m semca.usa participada, os s·rs. An
tero, José _ Marianno e Souza Carvalho. (3) 

S!to li~ e approva.da.s_ a.s acta$ ~·· J>e~são· de 
10 e t!os di'.is 11 e 12 do col'l'ente . 

O SR.. i.o Sl!:CRli:TAnro dá conta do seguinte 

;(, ÉXPEDIENTE 
/ 

/~ Officio do Sr . . LI)Il!'enço. Cavalcanti de Albu
'q!lerque, .de i4 do' co!I'ante, com~unicando 9-ue 
e forçado a. auseutar-"se desta cô1·to por motivos 
de mol ~stia, e -;}Or isso pede un1 mez de; licen"' 
ça. -A' commis~ão de: coustituiçiiõ e .po.:. 
deres. ·' :;: . 

_ "Idem o~ SL". Soa:~es, ~da mesma data; pal'ti-
• cipando ipJ.;;~ Jl,Ol.' incommod.oa de s;~, não< po

de comparecer á sessão ae hoje. 'lnteira.do. 
ldeg do ministerio do imperio, de H - des.le 

m.ez, . ·satisfazendo a. req)lisição da camarà. 
constante dó-'offi.cio de: ii. do .. mez . fuldo, ·sob 
n: 180, relativo a despezas feitas com os doêntes 

;;..: :· . 

·de beri~beri na. enferina.:ria particular · do Dr. ·. 
Villaça., naillia de ltaparica.- A quem fez a 
requisição. ( O Sr •. de pulado Taunay.) .. . · 
' Idem do senado, de iS deste mez, remetten-. 
do~ prpposição . da càmara. _convertendo e!ll . 
prOJ9Cto de lei a proposta do poder· executivo,.. · 
que·. abre ao minieterio. do ,imperio um cre:lito .. -
e:x:i;raordinario, afim dé serem pagas as ·'dota
ções para alimentos qiia competem aos princi
pes do Grão-Pará, D. Luiz · e D . .Antonio, ·e
bem assim a creditos GLlpplementares . ás ver~, 
bas:-Exercicios findos-e-Soceorros publicos.· 
-A imprimir. : · 

Requerimento de Thomaz de. Lemos· Dliarte 
pedindo pa.ra. sel.' matriculado no· 1. o anno da: 
faculdade de direito do Rellife.-A' commissão 
de instrucção publica. 
. Idem de José Anwnio de Araujo, -pedindo 
que a. ca.mara dos Srs. deputados requisite do 
,governo as plantas- e mais documentos relativos 
ao projecto do supplic!!nte para a construcçã:o 
de uma doca para o .serviço da álfandega. da 
Bahia. -A's commissõea de fazenda e ·obras 

. publicae. . · 

Sãõ approva.dos os ~eguintes 

PARECERES 

N. 88-1883 

OoZlegio àe meni11as diiSVaZitia.s n~ capitaZ do - 
Parà 

A commissão d~ fa.zenda é de · parecer que se 
ouça o governo a.' respeito da representação de 
assembléa provinctal do Pará, ,pedindo a indem.
niza.çã:o a q ae diz ter . direito o collegio de 
educação de meninas desvalidas, estabelecido·· 

·na capital da mesma provinda. sob a denorili~ 
nação de collegio de.Nossa. Senhora. do Ampar o. 

Paço da. cama't'a. dos deputados em· 1.3 .de 
Agosto de 1883.- P.rado Pimente~.- V. de 
Me~lo, 

-N. 89-i883 

T roco de f!Olas do thesou,.o naciO)~al 

A coÍnmissã:o de fazenda é de parecer que 
seja ouvido Q go'l"ern.o a re!!peito da petição em 
que Reine Coüfée requer s ejil. autoriza.dó o 
meamo governo a mandar trocar em m oeda. cor
l'Gnte a. nota do .thesouro nacional, do valor no
minal de 500$, n. 41.973, f:. seria, 4 .. estampa, 
e que nada mais vl!J.e realmente por haver ex~ 
pirado o prazo marc11dO para o seu recolhi~ 
mento. · . . .. 

Pa_ço da camara.;dos deputados em 13 de Agosto 
de i883.:....Praào Pimentel.- V. de .M-ello , 

N. 90-1883 

P,·etençõ.o de &Ji~·n~~d~ F eÚciano.Alves ' 
S errão, 1• esc1-iptU:fari~ . tia casá tia moecl~ 

A eommissão de . f~eil.da.., ,é de pà.recer .que se .. 
onça. o ·governo ~ .respeito· da petição em que .. 
Ra:y-mnlldO Felician_o ·A.lves' Sertão, 1° escriptu~ 
rà.r10 da cas~ da. .m(\eda, requer se lhe m:lrq~e o 

-
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.orde~do do 2:400$ e a gratüicaÇáQ dé 1':200$, 
eq ui{!arandO:.O deste modo ·aos demai-s emprega
do.s; _que t~m vencimentos iguaes · á.os do 'stip· 
phcant:a; · _ . . . · · 

:. •• Pa-;olla camara dos deputados em i4de Agosto 
.. de: i883 .. - ·Prado Pimente~. ;_ V. de M étlo. 

~Vai' a -imprimir para ê:nirir na ordem 'dos 
tr.?.balhos o seguinte· · . 

Projec:o 

109 

· o . Sr. GonÇa.l"V"es de· cai-.va..: 
·Iho : .- Sr, presidente, na· incerteza. de .obter 
·~ Jl&:la.vl'!" quando .se discutir o orçamento do . 
llllntsterto <1;a . agricultura,· a.proveit~ .. a que; 
V. ·Ex. pôde agora conceder-me, afim de cba~
~ar a attenção. do governo : pa:a as_· re,P.etidá·s 
rncursõ~a . doa selvagens em var1os d1stnctos da 
flrov.~ncia de Mato Grosso, principalmente de 

N. 94-_i883 

ha-o1to annos a esta parte. . . 
... Nio querendo roilli~r em demasia o precioso 
temp·o dos nosace traoalbos,,deiXarei d ~ _ler o 
que_;consta e.m ~elatorios .e em ·. outras peÇas 

·' · o~e1aea a respetto dessas mcursões, e ·resumi:. 
c.-'J_;e»çl!o de diJ•eitos paru: 0 ·material de-stinado rei- o que poderia ler_ nessas peças officiaes, di~ 

·à ~1tuminaçao a gaz· na cidade da Victoria, zendo ·que calculo em mais de cem a.s mortes;e 
prot>incia do EspiritQ Santo · · · fenmentos causados . .pelos incolas durante . · 
, aqa.elle prazo. -- . · · . . 

, . . A cómmi.ssão de fazenda, à. vista da infor- 4-á co~rerias dós indioa vão se approxima.ndo 
· mação prestada pelo presidente da provincia da c:~pital: eingem-n~a de a.m perigo quasi con
do Espirito Santo, de haver·se inclllido no con- · stante. Ora, surge:ai- alies no di.Stricto da Cb.a
trato; ·celebrado com Domingos da Costa. Ma- pada ; _ora,.vêm ao de Brotas ; mais tarde des
deira, para a illumillação a ~i. da capital d!l. cem ao de Santo· Antonio do Rio Abah:o e vão 

· mesma. provineia., a clausula. de solicitar- se do mesmo ameaçar importantes estabelecimentos · 
poder . legislativo isenção de direitos de .im- do governo, como a fubl'ica de polvora.. Aind!l. 

. · portação para os i:nachínismos; utensilio.J, a?- ha. menos de um a.nno attingiram elles' um 
.':parelhos ~ mais obja_ctos imp~rta.do:~ : pelo dito ponto apen:i.s_ distante da. capital iO kilome-
. emp-rezar1o, com desuno ·ao serviço a seu cargo, tros. · · · · - ' 
~ de 1,nrece~ q_ne.seja. a·:loptado o seguinte pro-·. Nessas incursõ~s nada .respeitam= esses van-
Jecto de _let ·: · . . · dalos da fioresta-: vietimam CJ.U:intos encontram 
·:A. assembléa geral legislativa resolve: .. ... e deixam a desolação, o estrago, a · ruína, as
_ Art. ~.o Ficam isantos dos diroitós de impór;. . signalando os lagares de sua passagem. : 

taç~o-cs machiniSmos, utensilios, apparelhos de . Além d·Js pontos mais pro:timos â capital, 
dis~ribuição de gaz;. combustores, ·columnss,- dos· districtos qu·e a"'circumdam, elies invadem 

·· relogio: , .encanamentos de fe.rro, retor.tas e tambem oa.tros districtos importn.ntes da pro~ 
earvão, import9.dos por Domingos da Costa Ma.· _vio.eia. - · , . . . · 

· ,deira pan o·serv:içJ da-· ill uminação · a gaz da.·· De todos estes chegam quaixa~_ - do estado . 
cidadé da- Victoria,- capital da urovincia do hmentavel~ quanto á segurança individuara á 
Espi:rito Sa.n~o. _ · · - de propriedade, que s~mpre estão elles. per~ 
· Art.· 2:<. Revogam-se ãs disposições em con- ta.roando; · . ·. . . · . · . 
trario . . . . . . . .A prestdencta da provmc1a tem empregado o 

· . • · · · · ~ . meio qtte .tem estado em pratica .desde longo 
Paço da camara d~. deputados em i3 de Agosto tempo, para r ebater, esses ataqueis dos selva

de !~83~;- Prado Punentel.-V. de MeU o. g:ens, e é o de mandar escoltas em· sua per se
:'; 'O· SR.: · Escru.GNOLLE TAUNAY i:na.nda á mesa g nição, meio, porém, improficno, porque apenas 
os seguinte~ • . . 7'-, . _ serv.e para afugentai-os, ·depois que fazem o que 

· - - c=:; ~ - podem. fazer, meio- que não impede de mais 
Reguerimentos tarde -virem elles. renova!." as 11uas_ sanga.ine>:--

. · · · lentas façanhas. . : . 
- -:· Requ~iro:::-e~ paÇà111 in~~~~ç~~B.o governo · A força de que dia.pog o presidente da pro-. 

sobre . 03 factos qu9 se:.pa.ssaram ultimamente vineia é jà.·mnito diminutu. ~para. · a t tender .ao 
iia cidade de Passrs, provin.cia de Minas Ge· serviço da policia das fro-nteiras e da guarnição 
raes, . e qu~ denunciam a falta. absoluta da se- de algull!l· pontos principaes da meama prO.. 
gura.nça 6 {}.esrespei'to á lei:- vincia. Por isso não podem ser augmentados 

os .des~eamantos existentes;_ nem ;podem _ser~ . 
· S,ah. da.s. sessõe~, H de Agosto <!e 1.883.- o·utros-:creados, como convem crear; para eVi- '-i . 
EacragnoUe Taunay. ;; tar .que os selvagens avancem i.'\nto nessas suas 
.. -E~ lido, apoi~do e ~ 1i8cussio adiada ·por ter· periodicas correria.s. ·os corpos de liaha e>t!o 
pedido a palavrA o Sr . Silv!a.no Brandão. desfalcados; faltam para o seu estado completo 
· Requeiro _se :§peçam informações ao governo cercada 500 praças. , . . · · · : · :" 
sobre a.s provideneins tomadas em vista de duás QuantO _aó sé r-Viço . da catecese·, acha-se com- :: 
reclallliiçõeti 'assignadl1>8 por 300 habit&ntes do pletameilte a.bandonádo • .->~. ·. _ . 

: ~municipio de Lages, na. 1_)rovincia.dé·Sa.nta.ca:. · 9:Sa . ·_ AuGu~'!o F~RY.::-E':uin sêr~iÇo n~ 
·.tharina., p~dindo prote~ç~ , contra. asSaltos e minal: .n~a. causa nen~uma; ~Ó existe· DQS . 

. - _aépred~ç§es~dõsind!o's_ eoi'oa.d~. · . relator1os: · ~- · · _., . 
: ._'·saÍa ~~-as~sessõ~s, 13-de Agosto de i883.- . Ó S~: ·:ao~ÇAL~- D~ C~;ALB:~ · •.•. . e V~~~' . 

··-· ~scragnolle T auna!f. . . . - · . : ·. por exemplo; :nos dous l1-ltimos balanços que:.o .. 
· ·.E• lido,· apbi~do e a discussã.o a.·iiada por: ier governo .. apenas tem' destinado illna :insigniP- ' .. • 
~ pedido; a pahy~ o Sr. Ca.ndido d:_·Oliveira. .eante somma, com.o_a. ue-~:900$, para brindes e_ · · '~ 

.. · .< -.. :~ ; . . - . ' -~:~·.-:::-· ~- · ~ ::~· ..•. 

:.., . 
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HO Sessão em.14 .de ~osto de 1883-

·ou~ras despezas co~ os selvagens, q~do tnao de um . escriptor, que tem tratado das institUi~ · 
·e:oge.que elles !leJam t:ratados-_de outra -fórma. ções, das rique1:as, do estado, emfim,-daquelle . 

Sr. presidente, para com esses habitàntes do_ paiz. . · . ·· ·· · · . · - -· 
· nosso territorio. que deviam se!.' considerados E' assim q~e,B_igelow, eni uma-obra lltl_blicàda 
.'mais nossos irw.ãos do que aq uelles que vêm de ha 20 annos; rafere que. h& naquelle. patz uma 
além mar, atim de fazerem mais tarde parte da .repartiçio encarregada dos negocias dos, in~ · 
nossa nacionalidade, cumpria -seguir-se uma dios,-dispondo, alem de oútros recursos,_ de· ·um 
politica séria., constante, decidida, energica fundC? .. c~~:pita.l no valor de 3'.395.241 dOllàra, . 

.. a te eerto ponto, porém, tambem benevola:, tam- cerca de 6.800:000$ da_ ~o~sa moeda. · · 
bem condescendente, tambem hLUDa.nitaria por . · Refere ainda que as terras que conveni oc.;. 
outro · lado. Descuu.mos inteiramente tão im- cupar e se acham em po:ler~ dos indioa são aos 
.p_ortante serv:ço, e o result2..do é chega.!·em as ·mesmos ·compradas, e noti~ a exis te!lcii de 
cousas ao ponto à .q11e estão chegando em Mato vàt-ias instituisõe3 creadaa a: favor dos m~smos 
Grosso : a pequena lavoura· vai·s~ resenl;)ndo indiõs c6un escolas, ígrej~, - além do paga
grandetnen~e desse mal, que· a a11110la e a a.n- mento aos milsionarios que lhes dontrinam a 
g ustia pet'iodicamente ; . a _grande lavoura, que verdade evarigelica. -
lá jà se vai utilizando do braço livre, vê escas- Ora, si isto se seguia nos Estados Unidos ha · 
sear o numero daqnelles que costumam a...con- 20 annos em J"elação aos indios, este serviço 
tratar os seus serviços. Todos vão se intimi- actualmeute deve lá ser ainda melhor at
da.ndo com os repetidos actos de ferocidade dos tendido. Lá. calculam qn6 mais se ga.sta na. 

·selvagens, e a sit'uação vai-se tornando cada p9rsegui~o-do indio; do que no.-louvavel emp&-
vez Ulhis difficil para a província. · nho de civilisal-o. 

Eu venho por isso rogar ao .nobre minist-ro da. . Este• e outros e:~remplos 9.ue encontramosta.m
agricultura que lance suas vistas para aquelle bem no nosso passado e mu1to acanhadamente no 
.lado do Imperio; procure armar a presiaente presente é que devemo:; :imitar,·e eu peço qae al.· 
da provinci:l. de meios mais efliea.z_es. •. . . gwila co usa se faça no ~entido de pól-os .de 

novo em pratica na provincia de Mato Grosso • 
. O Sa. AUG-USTo FLEURY : .-Apoiado ; isso é Entre outras providencias a tomar, talvez não 

que é preciso.; os przsidentes não têm meios. deixasse de ser aceit:l.vel a da compra das terras 
O SR. ·Go:-;ÇALVES DE C.utv.u.Ho .• ~ para ·aos indios sempre q_ue os nossos -.estabetecimen-

comba.ter um ma.! tão grande e jâ. profundo, q_ue tos se a.pproxi.x:nassem dessas terras. · 
não póde deh:;ll' de receber um remedio ser1o, Ha. um· facto mencionado em u.m rela.torio da· 
bem ·pensado e proveitoso. · presidenciA daquAlla provincia em 1841,- qt1e 

_Cu)'llpre lembrar ao nobre ministro-o esta.be- talvez _ explique a hostilidade constante. e ra.u..; 
lecimento de noyos destaea.mentos que, com os coros~ c_om ~que :sempre e~tão procedendo para. 
O)ltros· jà e:ristentes; defendam os habitantes comnosco os tndios coroados~ · ... · . 
dos districtos; constantemente flagelhdos· pelos Nesse relatorio se d iz .que, em consequencia 
a~lvagens, e . ao inesmo tempo possam servir da abertura. da estra.di para. o Piqueri, eSI!ll 
de ponto de apoio, não só âs nossas iorças para indios · .começaram a fazer grandes l:iostilidades 
a sua per·seguição, como aos missionarios para aos moradores cil"cumvisinhos, matando ca!IIA:.. 

: irem levar ao .iliterior du taba.s indigcnas a radas e · escravos, descontentes como se a.cha· 
palavra sagrada. · vam pela abertura dessa. estrada. · 

Convem tambem desde já 9-ue se trate de pôr Este facto foi, como jti se vê, origem do odio 
em pratica uma provideneta aconselhada pcl.o que nos tie&~m tendo os indios coroados, e nCII 
distincto bra.úleiro o Sr. Dr. Couto de Maga- prova que do:v-emo.s, para evitar hpstilidades fu
lbies,como o melhor auxilio à ob_ra da eateche- turaa de outras tnbus, tratal-a.s melhor do que 
se, e é a creação'de o.m l!orpo de individnos,<;.ue fora.m tratados aquellea indios por E.>ssa. occa- · 
sirvam não ad de interp"-etes aos missionartos, silo. Toda 11. vez que necessitemos de parte do 
com·o tambem a nossa admio.ist!.'11.9lo, quando tGrritorio oce11pado pelos indica, devemos de 
ella, porveutara.. tenha de entro.r em relaçõce algam~~o =~ira. a.ttGnder ao titulo quG elles . 
com as .. tribus indígenas para. chamai-as a boa Sê arrogam de primeiros oecupantes, e .ÍazEn' 
·paz comnosco. - com elles _ qualquer con:veuio para. qua n!lo -se 
· ·A politica. dil. esP.ada, da for~a, é preconizada. desgostem, e continuem a estar em bOa. relaçlo 
por muitos em relação aos nossos indios ; h& coamosco. 
até quem cite o exemplo dos Eata.dó•·Unidoà Assim, novos destacame:atos on antes presi· 

: qlle, segundo ae diz,_ não dã. quart.el aos sel- dios, o .. ensinàmento de alguns interpretes e 
vagens. · . ' a. reme~s& de míssionarios_ para aquella. ·pro-

- Isto ~ão é, ·porém, inteiramente eucto. O vincia., habilitando o governo ·imperial com · 08 r 
·l..merics.no do no_rte, é ~r~o, ~nside~l\ o indio ·precisos meios par.e. e~es·tres tins ~ pre~dencia -
como um ser de espee1e ~nfertor·. E verdade da meama pronnclll., sao as proVtdeneus que 

. _que mesmo em alguns esta®s da Uil.i~o ~o-:- agora reclamo do digno l:ir- ministr~ da_ agri
rica.ua ha·esta.tutos ·onde se prohibe expr~sa.- cultura.; 'mhüstro. da. g11erra interino; provi· 
m.ente tr:ttar benevolamente os · índios,- ftuer ' ~dencias sem as quaes não zie poderá : reprimir 
·qualquer.:_ trato com elles; . entretanll!,a. pron de devidfomente oi a.t\en.tados dos aelvagena, nem 
que a politica violenta não tem sido aunica· ehamal-oa a boa. harmonia ·comnosco, e eepero 
seguida na.quelle }la.iz e outra. mais conaenta-~ que S. Ex. com o seu costnmado zelo e a. con· .· 
nea com a razão e com os verdadeiros inl.eree- eidera.ção· que dá às justas reclamações,· como 

. . aes da nacionalidade americana., està em qne e.ta, Di!> ttei.uri. de- fazer algtlJlUI. eousa no 
_--pro~~en\0. diverso é mencionado ~r maia aentido.de a"ender-me. . . 
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SeSsão em 14 de' Agosto de 1883 
... · .· . . ·,·· 

Nio ignora_S. Ex. que, tra~ndo-se de ~eri- ~· ' 
Vã.U. mesa. é · lido, a.poiaao e approVadÔ, 0 1icar a vot;a;yão de·· um credito, a ill1111tre . minoo - . 

. ~eguinl.:!' ria recla~ou, . ~r mando ··que ni.o havia" nu~ 

· Tenhc::~ eonclu.ido. 

~uerimento 

mero. sutlictente para a vots.Ç[o. Tendo de'· veri
ficar o numeró :doa deputádiJI! presentes, e não .
coniia.ndo mui~·~m uma. ~ntagem~·f~ita. r&pi-

. Requ.teliro se · peçam. informações · ao go- damente, por =m só, pedi ao meu dtgno . col;.. 
verno s10bre as invasões feitns pelos selvagens lega d.e mes!l, o Sr · 2o secretario, e official da. 
em var:ios distriotos da proVÚlcia de Ma~ act&, o_ ~r. Jorge · ~eylor,_ qne se achava .atraz . 
Grosso .. dara.nte 0 ultimo anno. . __ da cadeua do prestdente, pll"S. que. contassem,~ 

s 1a clâ -" 14 d ·• A ca.da um separadamente, afim de combina!'mos 
a s sesoves, e gosto de 1883.- depois e melhor . verificar-se o resultado. Feita·' 

Gonç~l..,e~ de O a~alho.' · .. . · · . · .. . 6$ta verificação, c8d3. um de· nós contou 63 

O
. S ·P"'=so · ,......,_ · da.~ 

0 
·~· deputados preseq.tes, ~.ncluéive o Sr.-.. presi- · 

. r, ""'"' s ...... &LL·an .- m- dente' . . . . ' . . ... , ·.·_. ... . 
ctdente que houve. na. .sessão d~ se:xtJ..fei~a, Fiz esta decla.ra.ção e a nobre minoria ~ecla.
provo~.io pelo·.nobre 1~ .sec~ta:lo, qU?-ndo se ·mou de novo e reçlamou .com, alguma. ·energiá. . 
vb~va.um cre~to d.o m1ruste~o da. agncultura, 1· Eu, c. 'omo era natural. ,-recéei que · se suspeitass. e 
o nga me a Vlr da.r uma exphoaç~ a esta C!J.- da lejU.d.ade ·com que a .mesa exerce as süas 
mara. ·. . . funcções e . pelo. modo energico e até viclento ·. 
~ Sa,., Escru.GNOLL'&' T.A.UNAY :-Apoiado fa.z com_ que a minoria. reclamava, acreditei que 

mutto b-em. . · ha.vta o mesmo plano de por qualquer modo 
O Sa . PASSOS MrB.AND.A.: _ Quando· sé vo- . chamar-se · .sobre a mesa oiiosidades nag_uell& · 

tava,'o Nlferi.io credito a opposição.consêrva.dora queotão. Neste.s termos, tendo de conta.r·ainda 
fez recl:amações e declaro11 que· a casa: nlio eS- uma outra vez, para · satisfazer ás exigencias 
ta.va. C()nStituicJa com 0 numero sàffi.ciente e da. minoria, um deputado, UOSSO collega. muito 
legal ~ra p~oeooer-se a votação. . · · distincto,- que se acha.ya §; minha direita·'cha.mou 

. a. minha. a.ttenção dizendo-u:n deputado se re- · 
. O Sa. EsÚRAGNOLLE'- TA.tm..i.T:-Apoiado, ·Ia.- tira é -o Sr. Pass011 Miranda..- . ; · 
zem-s9leis aqui a poder de minorias. · Voltando-me· vi com elfeito que ;o,Sr .. Passos . 

O SJR. PA-ssos MnuNDA. : -A · min~ria. Miranda se retirava pela porta da direita •. 
pedia a. veri1ic&çíio ·da. votaçio e nessa. occuião Nlll!ll& occarrlão _fiz ) i. declaração cpntra. a: qual 
eu entr~va;· Vendo que ·se tratava de uma veri- reclamá .o nobre .deputado, dizend~o Sr. Pàs- · 
fica.ção retire~~II!e immediata.mente, porque, a~a MU:a.nd~ se retira', Ignorava . porém • . a 
não telldo assLstido- á votação, eu não podia errenmstane1a. q ae allega. o nobre deputado e · · · 
concorrE( para. a verificação. (Apoiados.) _ . . acredito porque . elle affirma _ que.não.tinha. to-. ... 

Nest!IL occas1!o o·nobre J.o secretario decle,.; mado par,te na votaçio. Mas, _como "acaba de 
rou que o aeputado P&BSOS Minuid~ se retirava declarar o_ noõre collega, ia retirado-se 
e pedi!». ao S r . ta.chygra'PliO que tomasse:nota. quando eu chamei ~& este facto . ã,:" a,t.. 
da minba retiri.da. · · .. · · · tençio da casa; acreditando, como erá· na. tu.,. 

Parec:e que o nobre io s~cretario queria. ra.l, que o Sr; depntado f!Ueria. esquivar-se; 
com essa declal"ação dar a entender que, t endo para que de fa.cto não se nrificasse a exiaten
eu vollkdC>. o credito e appareeendo reclamação' cia do ·numero legal. · • , . · · 
da minoria. de que não havia numero. legal, E' esta a explicação que me compst~ dar para 
retirava-me pa.ra.: que assim a. allirmação de justificar o meu. procedimento na sessão de 
S. Ex. D.io f~e verdadeira. O que se passou -sexta feira. · · · 
é o que ·acabo de declarar . . · .. . · 

. Eu iiilio estava ~a-m~o•a qu~do ae voton o cre- ORDEM DO ·DIA : o 

dito e n~ OCCUlio em que entrava. nlo poilili. 3" DISCUSSÃO DO PROJ'BC'l'O N. Si ~ !883, SO~ 
tomar . aaaento,. porque o regimento, como 0 ou:orro DO MlNISTEllto DA .A.GlUCULTOJU. 
S . Ex •. aabe, prohibe que o deputado que Dão P..utA 0 smRVIQODE ILttrmNAçlo · 
votou tome parte ·D.B. ver1ficação. · .. ' 

Si, <fll&ndo se fazia a verificação, eu· me ·. E'. lida, apoiada e entra. em discussio a· ~~ · 
ho~vess& retira.do_pa.ra embaraçar uma .medida. gufnLe ·~ · 
do. govern.o. !1. fa.riã com: toJa a franq.ueza. pro~ 1 · 

· pr1a do :meu caracter (apoiado) :a.ão recorreria EMENDA. 
a evasi-vas.' · · . . · - . ~ . 

. Vi' no Diario Officia..Z a. declaração do nobre f o ·. - O contrato, ou contratofl, que~ governo . ce- . 
secretario, e, portanto, v!inho dedarar à e~ta l!lbrar .para a illuminaçlo 'a gu d~sta. córte, de 
a~gusta. ~amara q!le, s·: Ex·. ~ngs.nou-se per- co~f!)l'mida4e' com . 8JI . bases •estabel~cid&s no . 
feJ.tamelllte. Eu retU'et-me, . e ::verdade, não art. 7, 6 2 : da l ei n . 3.141.' de 30 de Oiitá.bro.de. 
na oecuiiiio . da votação, · mas quando se proca- 1882, serio snbm.ettido8 a approvação do po:ter 
dia: à. 'i'eroicação. (Apoiados.) · · · legislativo, po~end~ seJ;-postos P~?visoriamente 

. · ·· · _. · . . - · _;.. · .· em e:~o.ecução, •1 ageun for eonvemente. · .. · · 
O .Sr; M.at"ta Machado (1" ucre.:. Sala du coui.missiíes, 14 de Agosto de !883.-.. ~ 

·t~o.):-A de~açãf) que ~çaba ~e ~er feità, . Ot;~ndido d~ Oli,eira. -;- Antônio de;Si~ei~a. •· 
.Obrl~•ma a ~!ica.r o· meu procedU?lento; por t·- B~J.erra. ea,_alcan~; .~ U~ys:se&. ·'.LVta~raa., 
. ClCC&Ilio do mCldento & que alludiu o.' nobre.. · LgMCJO M artulr •. - ·Francuco-:' Soàre ~ .--
aepntadlo • . · ·. · · .. · · · .. : · . ,, .. .- ; • . - ,A, Carnei7'ocla RoCha • .:...., FeUsT;ertó •. - : -: ( .-' 

- • • o f' ' • • ' • ,, " • ' -:. '~ •· • • • ; I ' • • ' , • ' :: ' 'lo ~:: 
. • . . =-··. 

_;: 

~:= ... _:.' 
· . . : 
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112, 
·•··· . ~ssão em ~~ _G.e ~gosto õe 

. ··Não ha.ve~do· que~,pedisse a pala.vra,-ó_ en· · ~ · §. 5.~ Emmateda 'criminal p~da -~er'inter~ 
. _ cerra:da a dlsCil.i!São: ' . · · ·pasto o recurso de ·re-vista· de -todali as:sen• 

,:oosa.~FE~rcrc'~o~ s~os (pel~ -orde~) ra-·· ten~as defioitiv:as proferidas em· segunda in·. 
· ~ d d ·· · 1 ·a sta.ncia. pelas :relações.' .c . _ · . ~ · .·. 

q11er que, a el:elllp o 0 prece ente:estabe.ect 0 . :ç>ar~~o con_ces~>ão ou denegação. da revist~ cri- -
.de pou.cos dia.11, a emanda da. commissão séja 
considerada . ~mo additivo e tenha terceira mirial prevalecem as .disposições em vigor. . 
discussão. - . - . _ . . . - § .6.0 Não_ são admissíveis contra ·as senten" 

Conscltada a camara sobre o reqnerimento çàs dosilpremotribnnal de'j!lStiça e acórdãos_· .. . 
do Sr. Felicio dos 'Santos, é rejeitado. · - ~ das ·relaç.ões reVisoras, embargos infl"ingentes ·· 
- . E' approva.do_ . em 3"' discuseão 0 projecto do júlgado, oti d0 nulli:ladi), pera.jltaas mesmas 
n~ 8'1-1883 sob:e creiitos supplementar~s _ao relàções 011 no juizo .da. e:x:açuçiío. · ... · 
mi.llisterio,da agricultura, na importancia d~ ·- §f· 0 Aseuteni;a proferich\ em : grau dê.:re~"" 

·: 105:284$6!5 e !23:243$682 para a verba-lllu- _vista. Só J.!óde'ser reecindida. por acçã:o- ordinari.a. 
~-:::·.- , ... · - blica · e er • · - d f882 a. nos segnmtes casos: · . · - . . ' , ;.:· : 

: Illl!la.~. pu -nos · x ClClO~ ,_ e . .· ~ .. L o Si -houver sido dada.. por J. uiz peitado ou. 

. . -
!883 e .18"83 a 1884, com a. emell.dâ ·da com- -
missão. . · . subornado. -: · - · _ 

.Continuação da 2>-. discnssã(). do art. 3o a - 2.<> Si' se .fundar -elli prova· t~a!emunhal ou .. 
outros do projecto da reÍI_Ot'm.3. judieiaria.. . documental julgada falsa emj:u.iio COmpetente • 

posteriormente á mesm:~ sentença. . ·· 
Vem â mesa, é lido e' posto em disci.I,sã:J o . 3.o Si sobrevier pro~ docum.ental irrecnsa• 

seguinte vel que ponha em evidencia. o erro em que ' 
Su~stituti'llo · 

COlfi>ETEJ\ClA. DO SUPREMO Tl\mUNAL I>E JUS· 
T[Ç.\. 

·.Substitutivo apresentado p~lo 8r. deputado 
Ratisbo1ia. ao wt. 3° e §§ do :projer:to ~. 54 
ile1.8_83. (Reforma judiciaria.) 

laborou o jrugamento. .. 
§ 8. o A sentença. dada e~ acção . res~isori& 

depois de· passada' em jUlgado'·. não podel'ã mais 
ser rescindida por via de· aeção ordi!lSrh.-ó~ pcir · 
.outro qualquer meio:de direito; · ' - · 
·. § 9.o As sentenças do, ~supremo t ribünal_de 
justiça, quer cO:nceda.m q úar denegilem a in:i
petra:la revista, assim co.mo ·o3' acórdlios· da, 
r~lação, reformando ou confirmando as senten-Em logar do art; $0 e seus pa.rágraphos ças· a.~pelladàs, serão ~mpr~ DJ.Otiva4oa eoin . 

diga-se : -Supremo tribunal de . j 11stic;a - aspeeificada .deelaraçlo â.e caà.a. . um de seus 
Art. , 3.~·- Ao supremo tribunal de jD.stiça com::. . fundamentos, e serã:o -lavn.doa pelos relatores; 

· pete: no jDlgamentQ das revislas que pa.r·;úille éxcepto si :ficarem vencido a, caso· em que., serão 
houvere1nsido interpostas, eonbecerdefinitiva- ls.vrados pelos inais antigos ·dos juizes v~nce-o 
mente das questões de direito qn.e, eoui'l·elaçió dores. · ' . . . . · · 
aos factos; -houvérem sido suscitadas na. di!lcns- § 10 •. Fica. competindo_ ao _supremo tribunal
são -da causa. As questões de facto serão con· de justiça cassar e· ·a.unullar . os ~roviplen.tos 

·aideradas e aceitas . taes como houverem ·sido geraes, dados .em eotreiçito pelós juizes ·ae di·,· 
···estabelecidas pelo tribunal de 2• instancia.. reito, sempre que contiverem.doutrina ·contra- · 

.. El:ceptua-se o caso em qne.a. lei exige umi· ria .ás leis vigentes, ê principjos de jarispruo' 
certa prova como sq.bstancial para: a validade dencia ge·ra.lrnente admittidoB.~ 14 J.e Agost~ .· 

_do a.cto, e ~sta niío foi dada nos autos; . de 1883.- L~ ·Ratisbona. · • . 
§· t_o A-revista. seràconeédidc por nnllidade :: 

do processo ou por nullids.de ~'sentença. . . O· Sr: Ma.é~Do-w-ell diz quê o nobre 
§ 2.o As nullidade; do processo ou sentença deputado pelo Uo districto da. provincia do Rio 

que devem.determmar a concassio da revista, de Janeiro, com ,;a sua. invelicivel dialectiea. 
são as mesm.as que se. a.cham eatn.belecida.s :na. e&~tou, ·como-sempre, no terreno scientifico e. 
legislação eommel'Cial com relac;lito aos res- ate mesmo no dás considerac;l3ea de ordem poli

-pectivos processos. (Decreto n. 73,7, de 25 de tica,. o asanmt~tO rele.tivo á natureza especial 
Novembro de 1850, arts. 667 e 672.:i. 680.) da misslto con1la.da pela colistituição' e pelas leis 

Sómente a deeisão · e não 03 motivos della ao, supremo tribunal de j'lstiça, moàtrando-os 
constitue objecto de nullidade. · 1noonveniantes da proposta do governo, eDJ.en- · 

Só .. a violação da.lei, e não da.jurisprudeneia., dada 'pBla. commisaão, no artigo tereeiro que se 
autoriza a conceaaão da. revista. · discute. · . · . ·· 

§ 3:• Annullado o proceBÍio, mandará. o su· Em seguida. prete.ndeu o _honrado relator das 
premo tl'ibunalreformal-o remettendo-o ao juizo. commiss'ões reanida.s refD.tar as conaideraçõell 
onde:as nulliclades se deram; . produzidas .por aquelle nobre deputado ; mas, · 

§.· 4. 0 . Annullada. a sentença. mandará. q su:- a.pe_zar d!! su~.illust.ração, e co.l!h~cimentos. pro- ·
premo tribunal julg~ de novo' a causa. pela. r~- :fi!ISlon_aes, deu.on de pe ,toda ·a argu!llentação-
Ia9ito que for· ãesignadà. ' . . . contraria. . ·- - · · · : .. ·-- - _, .. : · · 
. A relação revisora, guard&da. a decisio .do O· orador não,: volta.iia ao deba.te·, -r~iceiaiido " 

suptemo tribunal quanto ao po_nto de direito eo.n· a sua exposiçãO enfraqllecer ó que · d&- · 
por ·eU e .. resolvido definitivamente, julgarâ de monÍltrou o s~U-~ collegi. 'de opposiçlo, ai nlo - · 
novo .a causa· como íór -de justiça.. quanto ~-· fôra. . â. crença, que já.. xna.nifeston_quando ,peJa. 
qne1mo de fac~ 011 ~bjeoto da. d.amanda, 1icau~o _p~im~ira.: v~z · Jhe, __ eoub_e a. pa~'/%a. -n.es~e as.:. ' 
p!l.l'a. este nm mvesb.# da . mesma compete!lcl&. .sumpto, _de· ser a. : reforma..:proJectada·; alem de 
que ti:tba o tribllll&l que proferi~ a aen:ten~ :int;onv.e:riiente ' e·de.f~ctivá.j oaaaàs.i_nopport_lUl~;.~ . 
recornda.. _ · - · ·.~ : · ate- desastrosa. Illl! - ~t)laell : condiçõ66 -~ p&JZ .·' • 

.. . ·.•. :;'~ . · .. 
.. . . . ~ . . . . . . . . . ... '" 

-. :· .. ·::· •.... .:... . .·· .. ··o 
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----~.----------------------------------~-------S~ssão em H de Agósto dê f8S3 

Vai occapar-se com. algurnas.qc.eslões de por
menor a que não desceu·,- D.'Jm poiia d')acer o 
illu5t~~ ·deputado 'qua pairou .em região.muito 
aup~rior. . . .. . . · · .. · .. : , . · 
·--o pro~mio do al·t.-3•, cc>nforma a P.meuda da 

_ .. cowmissão;irnporta a• t·e-w)gação dJ art. 29 § i o 
da loi n. 20::13 de i87i. Em these o orador·() 
corilra.rio ú aposantação que result:d<~talrnenta 
da idade, porque. niio está·.convenei.lo da que 
a velhice impossibilit!l o oxerC:cio ·das facul
dades ~ntellectut~.es. Parece-lhe~!iue a inc:..paci· 
dade pôde ~Óm3nle provir de enf~rmil:ldes que 
atrectc;m o cGrebro, n; qa3.·ea pot· conseg_iünt~
c~nstitnem·caso ,csp~cia.I ~ -uão r agro. geral. . 

menta ~: pr.ef~reucia. indebit3. qu~ b g.i';êrn; dá 
á discu~são do p~oj~cto, adiando a de medidas , 
fin:~.ncelra.s- à9_ palpitante u~gancia. Apena'l 0 

t~.cu sido discuHdos e votadó.~ tre~ <irçameri.tos-; -
--um a::nda. esti e:u sogunda di~cus~ão;, out;o 
simpl0sm~nte foi apresentado ; e ' os re9iantes· 
A~nd~ não têm p:>.recer .• i$tO quníido s3 acb. pro· 
u:no o· encerramento da. sessão:· 

Para .mostrar as con$~quenci:.s ({~!l em Oll· 
·tros ]l&\ZO$ _ bm produztdo o aystemn da. apo-.. 
)!entaduia-forçada, refere qu_~ ~a França ~sta
bels~eu-se, 9;).1 . 1824, par -uma lei, quo eada 
corporaç.llo jud,ciari« furm~ss3 do" oseu se:o uma 
commissiio; â_ qual compelia Jecla.ur a incil.pa
cidade !lo3 respectivos m:~gistrados. Como era 
de e~p1rar demonsLI;Ott-se na pratica a incffi
cac:ia d~. medida. Em i852, tratando-se de r~
m~ai~r o mal, estabeleceu-s2, -pela. lei do i ·ele 
l\hrço; a aposant~dcria .fo~çad:~. n:i ida,;lc de 
70 Annoo para.- os memhi-os dos Lrib"naes supe
riot'os e de 1~ instancia, e d~ 75 annos p:..ra os 
membro~ do trib-unal de Cassação, -hnnnda 
nis~o um verJadairo conlrJ.s~nso, visto e:dgir-_ 
se idade mais avançada eot rehçii:o aos m,gis
trados_ cujas funoçÕC!hsàO · mai;; impo~bnt-;s: 
Er;t- conseq nencía d~ste systema,- ii m:1gistra· 
tura. ficou privada dos ·seus: melhores orna
mentos e :1c enieram-se as ambições dos ma
gistra:ias· D0\.-03. • ·· · - . · - . - _ •· 

Um escriploJ." _ notavel, _moderno, conshler(l 
preferivel quo as :tpcsantadorias forçadas sejam 
.d;.cr0tadas por tt·illunaes aup?.r.io:os em r~lação 
aos dQ çalagori~ infel'i0!'0 e que Jinqui;l!Q -p:~;iz 
ns dos momb:os 1o t~ibun:ll de Cassação o s!ljam 
poX. uma. commi6~í\o, com -~-éde 'n"' chancal
laria, p!'OC'~dcndo depois cl!l informaçõ~s. 

· Vê~se, pois, quo o sysLema. proposto· .i~ e~t :i. 
julgado p~la.- cxpericncia. o:n o~tro paiz, cr· o 
ora:lo:· ncsaa disposição ampla. qu:~ .. o cons:tgr:l 
n:io vê outro fim s 'não o .do fuor dca:~pparecer 
p odioso do art. 29 § 1• dl lei do 1871, ql.la.nto 
á veriíicaçio àa incapaciJo.do moral ; lll:tS -não 
eucontr::~. '':-.ntigem úalla, por.1ua assim se 
privar.i. o paiz., como aco~t~ceu em França, .d~ 
m;~.;;istr•.d!.>a provectos, ll 1~or o·.ttro bdo lld,·1ra 
o inconv-cnicnle dCl o.v11ltnl' llQ orçamento :\ 

Est:i ii~ y2ndo; · observ.i o"orador, que · o go~ · 
ver:~o com esta_reform.:~. não tem ou tro flm mais 
do qttê entreter-o tempo tJ.té 'á época do encer-_ 
ramento. .. _ _ _ 

O. b.onr.ado rElla.tor da.s commissõe~ .. r enni:Ins 
conco.-uou c·om o·;·sr. Anà1•ade FigueFa·quanto 
ác~:niosid:d.o do não ·figurarem no p1·ojectÓ. dis· __ . 
pos1çõe.s 'lue·se ref~riJm propt"iamente li.'ad:ni- · 
nistra.çãa'da justiça; mM allego~ue t~ v•3 ·de 
incluil-as para att~nder a consilerações nã::iu-
zidas pelo nobt·e ministro-a, Justiça.,coucer
nentes á necess!d<ldo do remediar algc.us.male~ 
quo se produzem- ·no fôro_ Ent~·et-lnto o oudor 
not:~. que a. commissão ~eLxou de la.do muit·Hs 
õuLras medidas s~melllante~; l~mbrad:ls pela. 

-honrad!l. _commi$~üo e:s:lr:J.-parlamentar, quacs_ 
,:;1!.0 a. cass3~ão dt> provitMnto d) correição pelo 
s•lpr.~mo-lribuml d ~justi ça; a torm~em-se ex
t!lnsiv,·;s ao civrl as dis;1osições (Jo -rogubmcnto 
commercial rebtivas á nullid~de do processo. 
D'aqui-sc >e, ronder.t o oralo r, que. ou a C:lm· 
mis~ão entende quo este ; -yon:os do proces;o _ 
c i vil e crimia11l nlio tem fmportància, ..J'-1 • então _ 
foi obri:ra.d!l. a desistLr da : s.ua 'idéa, n_ão. pela. · ' 
razão nllé!gada, ma_s p~r ·mo.!Ivo de COUliLderação . · 
pessoal p(lra. com o i10bre .minis'tro. - · 
•-Disse-o nobre ralator q~e o supremo triliunal 
ae justiça não foi cooslituido unicamente para. 
manter a-unidade e uniformidad'?: da ja.r ispru
d~ncil_; cQl.lll') tão bt'ilhnnt emente·-·havia de
monsfrado 6 Sr. An:lradil Fig ueir.l ; e bom· 
assim, que o recutl!.o do _ ravism ó ordin·ario e 
não extrl?.ot•dinllrio. · -. . .- ' · 

O orador oppõo qno a constiluiçào·éraou ap ~
n~s aua~ ÍDStandas p:.ra C) julgamoaiO d clS 

caÚilas; portanto, o '[li'Oceuo de natureza civil 
ou crimind, a. cujo ·..-espoi to to nh:~ sido prc;fJ
rid:l:a aonte.nçt em scguula o ultimll inata~cia, 
é m.o. caso delinttivamcntG. julgndo pGlo pcdef' ·-
j udiciario. - ·: 

Orr., ó, cimui<tlto da. revi~\11. qua el\n. 'ier~~ 
11obro uma sonLonça dada. em . ultima in- ~ 
smnci:~. 

verba dos nposon~aoos.- · · . 
Aq11illo quo em Franç:~. basca-se.co:no 1d~l· 

da nposcntndoriâ forçnda. doa membros do trl
bunal de 0:\SS!!.Çi'ío é, com : pequena. ~.iffcr~nç~, 

. o que S) acha estauelecido. em n ' ssa le1 n ... 

Diz, entretanto, o nobre relator, . .que _ Q 
recurso d ~ revist:L não attenrle .•6rn9nt!l ·á tbese 
ela h i, e shn t.:i1llbem ~o direi to • d;~.s pat•tes ·; 
ma; .ó orador pondera. quo .isto dà-se pol'via i!a 
concomroitància. --· · . .- · . 

O .recur~o, de. habeas-cin-pus. é c:~:t t·aordi-
· -gente peb intervenção Jo' conse~ao d~ estado; 

e ·aeor9sc.J qu13 essa lei e•tiÍ. .à~ _n.ccôrdo !'llm e; 
lagisbçiio geral 'do pa.iz e til referonc1a ·~os. 
fancoion:~.rios de outro qu_alquer l'_:lm;) 4e; ad
ministr1i:ç~o. A conclus:io d"J o~ad~r, p~rt~nto, 
é ·q!lenesta part!l a; le_gisb ção. Vlgctüll- e e1'.1 
tUdo préferiV'el ao pl'oJacto. · _ . · -

.nario.: - · . " .. .. 
Rerere-•o- no dire:w da.~parte ; a_u~ ton ta 9 

oràl.,r, r espondendo a um aparte em ·que o 
Sr. ·C'mdid) d ' Ol.iveíra. nega· este userto-as 
leis dio-lhe aquella d;mominação ; é um meio 
lJUe n ]oi faculta ã. parle pau garantir a. sua · 
liocrd.'ldc. · _ ·.. . • - · . 

Acompanhando ·a_argument.aç!l~ do.nobr! r~: 
J , tor d:~s,eommissõea reanichs, d!Z _quo nl'o ful . 
raspondid 1 .:~ o;~!Çã_o; fcit::- pelo no~re· _repre-: 

· sent:l.nte da prov~nc::t. doeR; o dCl .r~~elrO,Q q~o.o 
r~patida pelos !!JGmbros díl· o2P'!lltçao; r~lá~~ va-

.M:ls .. esta _ques}ã~. -:bsérvâ,~ or;tdor •. nã~ t~-m ·• 
ngora · ·imP.o~t"ncta. S1 o recu.~so ·e•ordt~arlo -ou:
cxtr;~.ordínill'IO tem algum~ l m po-rtancL-t, por.., .. 
lf~co p<'o.iecto alirga .. cxtraínamen!o como r~~. 
curso ordjnario um -r~curso que e · extraor;h~-. -

.. . V- IV.~l_5 ·· , . -. . .. _:: :- ·. 

) : 
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que (oia~p~ç.o· e qne acaba. da e~trnr., dê co~tS:c _' · Depois de ~ui tas ·ccinsideraÇões,· 0 oradôr_diz ~; . 
de sua. mrBl!ao. O-orador scºta•se.) . -. :-- · q_a_e .presume .. tgr mostra1o -que.a '11roposta do--

·-0 - . .;;_: . ~ . 1 s' . -'· -. . . . . ; goyerno é pcior do que a legisb.ção do; dvà.rás 
. . ""'1• . .a.--cau. a ouza obtendo o. pa- e da. ·o:·detiaÇ!o. :c ontém Iiiais·.cste n.rti<>-o dis-

lavra pela ordem, decl:u•a que; éJmO r elator·dn.. posições reln.lL\'.:I.!i~ ao 'ju]gamcnto , nas r.~Jações · · 
epmmjssão · ·-enviad:l ao · p!l.ÇO impeJ:ial paro. _nvisoras,_:!l.os _acórdãos ·das_mesxrins r'cla~>õe$, -
apresentar_.a Sua ~ag-e,!tade o Jmpe1•ador.seis .. - d · · · ' 
ã~cntos referentes aos• ministeríos da mar i;.· .a _. e:s:ecu~ao . · as · s'Jas~ senténçãs; e :fi.nalmento 
- · . ·define. o ~iU'-' :fim ri sendo· unicamente caso sobe·-
nh.a,. g-uerra. e j~s~iça, c11mprira á. f;ua ·missão, · · 1 · 
e quo Sua<Mage:sWJe .o Imperado::- se di"'nou ranamente Jti g:ado, segundo a-prJposta que se 

. ro3s_11onder que _ e:u.mbi.aria. _· ·-" - .. discute e a opinià? da·commissão. ·· ·:. - _. ·. · 
· · A dillcussão ~ adi:lda pela ho!ll < · · 
O S1t. PimarnEN~E : - .A. resposta. do Suá . _· · ' · - · 

Magestade o 'linper11dor ár~cabida. · com m uito SEGUNDA PARTE D.4:0RDE:à-l DO tÜA 
especial agraao. . . . -· .. ,- · · · · -:· · 
. O nobre de'pufado, o S.r. Mac-Dowcll, pô.le . Contiilu::~._ a: dis·é~_ - ssão· d_ ~ orç;Ímento da ~uerra.' · 

• continuar o seu :discurso. · · . · . , 
. ·. · . O Sr • .A.~onso .Pen~a(minislro 

6 S1-. Mac-Dowell ~ontinuo.ndo diz da guerra),- ped1u a . palavra: . para. dar uma. Ii-. 
que o mesmo si da êin. . rela<,;.ão aos t ":!staroan- geira; resposta a.o nobre d~put1dó pelo Pnrá,' 
tos; Verdade · é que os· jurisconsúltos. romanos que iniciou o dobate. J;;ntendeu s:·Ex'. dever . 
consideravam ·a vont:~de -ullima C01no umidei. cansur.1r o governo pela m.'lrch3 que têm--tido.as 
'Mas estn. lc;i perd9u os seus effeitos em ·relação discc:ssões na carnarn;_ declaranrlo que entrava n·o · 
aos que são :l.pplicados na a~ção testamcntaria. clebate, apezai· da, aus~nci :~. do. nobre 'ministro.da 
Não ó este, porem, o principio universal que guerra, por ser intuito do governo não promovãr 
S3 quer salvar .com o recorso ele i·evista. .à passagem_ d~ orçimento paro. perpetuar-a -si-

O orador occupa-se ·Iongn,mente _das acções tuação liberaL . ·· . ·. · · . . · · 
rescisorias, o pe1·gunb à comulissão'si na. seção ' · Si o nob:·e deput!!.do, pÇ>rém, ·thesse acom- . 

· reácisoria se pód~ discutir a falsidade-dos doeu- ~rihado com mais c.tlenção as nossa.S"circU.m-- _ 
mentos ou depoimentos e n'ão .. é. n~ccssario que ,staneias ·pol.i'ticas, csta,ria convencido ··de,que as -
estejt~.lll ·previamente julglldos eni juizo Cl'i•' sitll:IÇÕes não sé,mu larn·por Leroou não Ó-po.iet . 
mina.l :: E' o que se deprehe:n1e da redácç:to do_ executivo medidas de governo- Ali .situações ' 
projecto . .- Com . relação sobra tudo aos_ depoi~ são. a.lte~!lodas ·pela · cam:~.ro., -:e · si;;o partido dó 

. mentes o or~doi" declat':J. que eatn. nullidàde dt~.r.í nobra doputulo não está habilitado ao podér, . 
·logar· à. cor'rupç.'io· do · teõtemunhn.s continua- não é _por 1h3 faltaJ'etll:rnoios ile_ govérno:·. . . 
mente para der.riba.r .ll parte· venceàofu, mesmo~ ._0~. _nobre&. deputadOS _da .ipÍllOl'b.j:i COnfessa-.· 
no. caso da_ maii?:mn.nifesLa jasLiça..· . __ -·. . . ram· de ' que a c:lm:~ra_Mtna:l: a :1. m ais legitima 

O nobre relator do parecer disse em seu d's--- r.!p!'CSGut~J.nte do pai?. por ter :sahido.de uma ·· 
curso,que concordava perfeitamente 'com o no~ éleiçãq i'il.Leiramente livr,j; com() podem,' pois, 
bra deputado pelo Rio de Jari<iiro no mo:.!o poz:. decla!'AI' hoje que- a c:lmara não-representa :l. 
que S. Ex. entendià o. caso sob~rail!lment9 j•1l-.. opinião 1· · .. . -- . · .. : -· . 
gádo . . o nobre deputado foi coa.tracJiforio, por- o gçrveyno, :l.ll:0, Jó.. conseguiu ·.a. passagem • .. 
que concordando com.o honra !o deputn:d') pelo das lelS --de ~:a:açao de· · fol'ç"s de mat: e terra. . 
Rio-de J:.neir_o , admittó autretantó n esses casos pa.rs. o eiércieio -. de . i8S3-1884 e de 188'-· 
a. Mçiio r&:scisoria. Cit a: eni apoio da sua. opinião 1885, G si ·algnm tempo tem sido consumido, 

~a doutrina. de Pímenta Bueno e Pauh B:ãptistn. a culpa não póde se: atLri-bu ida á maioria. O 
-~ ·Com relação a. ac'~tão rescisorin, o orador h !Il- nobre.deput.'ldO censi!rou ,o_ governo .por ·pro

bra.ria i commissão muitos ·ponfos qu·a. ·não fo._ tellar os deb:1to~. e·eritt·etanto 'censuroll t:im
ram consid~r~1os n_a. prop~sta. Ae>i~,_c:n :~.: b;_m pel~s t•e,;postas ~uccintM que tem dado. 

·'· hção á dectsao·al.'bltral, st e~s1 dot::t'l~oLO -pôde Nao sabe, porcrm, o orador, que o governo tenha. 
-.ou Jião ·ser rescindid:1 ·pela a.cção rescis:;~rh ou· ilogndo ·t·csposta-_ás pergunt:~s quo lbe hajam · 

de ullidad:~. o cildigo portugucz dó. . tambem. sido dirigil:LS, Si o governo Dà9 faz longos . 
~eção de nulliclade_ para este caso. Entro nós o discílrsos &p:lt'll. qu~ Q ilito ~ accuilem _do· tomar 
juizo arbitral é mesmo csta.belecido p~_Io.art. 60. te~po. . ~ · ~ _·,•. · . . . . . ·. . 

. da. constituição; Slllll decisões :têlll ÍO~~.Il. d~ ·Ü ROl>-~C de}lUta.do_. p:trcce .. tncornmod:J.~O .. pOl; . 
~.entellça.; e ':\inda h?- poUCOS dias foi ÍOl.:t~m~nto _.ver coõ!Pacta.,r-tll3.ÍO;ia., e·d:s,se n1ie dnvr. ell~
mv.ocada. es.tll. doutnn a. pelo nobr_e Sr . . mnustro um a poro cego a o governo. E. c~~a.. , u ma. n.1•gu1~ 
-d& estrangeiros ~ 'O,.orador pergun_ta i; pódG ter ção, u.:;n:~ censura CJY.O. o 0r;1dqp:ião. compre· -- -· 

· log:11· ·a. acçã~ resciso_riu .a respeito- d:~ decisf.o~ ·b'ende, ~;!'ntendendo ·a:nt~ ser nedess3_rlo ao sy~~-' 
arbit~al 7 :Nem uxn:~ pabvra hDo a est~ · .raspeilo · tem:t. ~·repre.sent~_tivo ~ plrti:dos fort()s e · uni-·-.: . 
. na proposta • . :· . . . ·. , , . .. . -.· dos. Detia., S. - ~:x:. 90nsurar . a -:maioi·b, ·sra·· · 

~o Qrador ~ :linda perguntá :c-quando . não se- . V'isse csph!lcebd·l, portrJi'.!;~ ,el:ttão_;.llaveria .in·
trata: . ilc u ma acção, .ms.S de uma ·exeéução çin convenientil '" p:~r:1. -a· m:~·rcha' .dos negocias pu-:-~ 

·. quG :·:~. :ro_:·~e ;dc;U_ ·a ~ci_~\~O inici'ál ou hoaV~ n~l-. · blicos. ·. . .:... . . . ~ ~ ·"':;:_~ ~- · · . > .; .. .. -~-- -
lidadG desta citação·,·_._niio 'P.Odera_ a._ ex·ec_uçao, Entr~ndo_ de;:o1s .na ,.d.scnsS_!lO , do . Qr~:~.,_ -: - ·. :_ · 

· depo_is ~é 1iJilla; ser -··rG:lcindi:la · !Xlf · a~v§'o _Jl!-ent: ,d:l gú.erra, prmcipio~ . o 1!ob~-e-dapnt~d~ ; . · · 
resc1~~ma.J . - . __ . , . . . . - ~-- ... ·. · .: . · rep_~ttndo , umn.: c~ns_a.;a q:l,le ,_mUl~r>~v.ez'<!so:tem'. ·-, _-

0:. Não põ:lé '.tis.- ô:s:écur;'iío,~ aliás : 'já ~· nnd;l, se!." apres~iltado_ nii:·c:tro:J.ro.;· s~bre ·~a ~_execuçi& d3. ·7 .. 
•. -preJ.udi~~o uoi dfreito;i!llpo~~D:le·· ~ss~a:q\lc ·le~~e i 874. ?nt~nd~, -~~:~~-!_ :·qu,e'o,go\'el"llo n!i'?, .~-~ :," 
, · ;de1 prote-ge -com·. a-mator·effi'~ClaJ .· ~· -. ··: . da:D,do cumprlmen~ a le13 ·.causa~a grandes pre.~. · .. · 

• : ... " :·- ' ' ' . : ' ' • ": " :, ; ' -··-. ; ' · :- : ' .'' ,.. " • ~ ' .. , ' " .• · ' , . r.l 

· . . ·.· 
--~-- ·---·· '. ,w • •• ~ ...... 
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J !117.'lS aos evf!_~[l.· publ~os; com O . s~r'viço" do 
· :llistnmento de ·volllnl..'l l'ÍO> . E otrotanto 'é a 
p~o;l!'in. lei quo d iz no al't • .1• q11': o o:oc1roit<? 
sBf.i.· compo-;to d~ voluntaric~; e, ·só na. fal~. 
d !ll3s, d J3 con.~ing-entes forne~idos pelo so:-tcio • . 
O voJunt.ariado é. pois, dt>Jérruinnçlio d~ lei o é 
pensamonto cousent:meo com a in :lo! e clo p~iz : 
l:li as con liçõe> financei1·as fos~em· ta os,_. i!'Hl 
pel'rnittissem pag-ar bom rio ex~r·cito e mal'i
nha, seria· p~cf.::-ivol d~crebr quo o cxorciLo 
e a mniuha só l!e. compl1Zessem de voluntl t'ias·.· 
P:1t·!\ a. a~ Jnisição de.;tes _o parlamerüo velou 
\··crba· o nano: j:assado, e, porta"n:o, o n_obt·o de~ 
pul9.do nii:J teve rnzi!o p~ra incroilnr esta.des-
pcz:~.,~ue é Ioga!. . 

Perguntou S. Ex. quai era. o cst:~odo Mlu:~-1 
do cx~rcito. Em rJsposta ihe diz .o ora.d 1r que 
faltam po~tco mais d~ 600 pt'SÇa."J p:tr•1 com
Tllctar o e:reclh-o, e o governo esp~a que e~ 
br!)ve esse eft~ctil'o esteja precncllído. - O g~ 
' ·crno não dispõe !lor o·.tt.ro bdo dos m3ios ne
ce~&arioi! p1~.l mand:tr procede~ de~ e ji :l.") sc.'
tcio c ài"so dá conta minuciosa o ultimo rela-
tv~io :b guarra.- · 

Quo..nto·:~. i_}rom.<Jções,<mtend~ o n!Jbr3 deputado· 
_quo ra s do primeiro pJs\o o governo "dava d~r 
pre:e:-:mcia ás p~açns dll.ll cscohs militares, 
ma~ d·Jst:onhecea S. E:s:. uma circutust:tncia 
qii,, p)Sa no animo do g"()I'CrUO e Ó a da :tntigai• 
dll.de e bo:!$ notas dis prlças. Nem é justo que 
se c::md ·!mnern a:; praç;s que tem l Jngos nuuos 
dJ so:-o;: iç.o n~s gu::trnições de provinebs remotas 
::.. não I e~ prowoçõe~ por falta d~ f'studos , l:>nto 
m:~.is qua::to ~ matricul:l. na escola do;·,cnd} de 
l:cenç:J . -o govel."no d~ve ter e tem em : ltcn~o 
ss habilitl ções scienLificns, sem que por _isso 
·deixe csqu~àlas as p:aça.S do.> cot·poa do exer~ 
cito. · _ 
- Parece ao ofado;o que o :cobre miaistro dn. 
guH!'a. j>l. rc;pond·':lu à pergan~a do nol.>r~ de- ·. 
put~d? !;Ob,-c a da:spcz:1. com as pr-.oç~$ nddidas 
:i esc"h militar . Ess.1 d53peZ!\ co:-re por coot~ 
dcs b~talhõ~s a qa 1 ellas pertec.<.'eru c é m~nor 

· }:arque os e.l•mmos da escolv. mi!i ar rcslitoem 
o prcn\!o de Yolonhrios . Jii. f ·l.'am exp'lJid·:\, 
odea.~ n:trn. o fardamento, cuja. imporl~nc i a é 
ern muito pou~o s·u p:;ri~r ao do d:1s praça> dos· 
corpo~ de linh:~. . 

A res!)eit> cio calçad> existeote no ttrs~nsl 
de· P-.)rn:n:ubuco, di:.! o or:;do:· que já est1vnru. 
dada;' as or.!e~s para nã? B3<' recebido o cnlçado 
proeothnre da i lh.a do Fct'nnndo de Nor onb.a por 
set• de :mi --.qualidade. Um. rest·> que ha.vh . f~>i 
ve:cdith em has:ta. pobli~a, n~o sabendo o orador 

· q)1al o r Gs(lltado·, dcUá. por não .teL' ninda race-
ordo ãs informações officiaes·. . . . 

Em :rela«'i.O â vcrba-Premios a vàlantari~-· 
e :i do ._ Pessoal dJ. pagadoria d3S lropls- en~. -
contra o nobre M;>u t:i.do infõrmà.Çõe3 miou~ . 
ciosas nas t:tallas em que· se baseou· o _orp.:. 
meoto. Não é :J.liás dcs;::oeza _ nova,c consta·'da . 
t nbella do todosos exerci cios . · ·· · -
. Pediu o nobN d.}p"uta !o a opinião do. governo 

· sO~)re o monte-pio obdg:J.torio~. para o exerci to· 
-e armn.io.~ E'_ malet<b. qua.p~nde da deci~~o . d~ 
uma. daLcamaras e, portr..nto, a r ::sposta se!'i . 
maiS,O'(>lJOrtuna na. occa_sião da discussão- A 
idéa do 'projecto é ebvada e nobre a mareco a 
nttonção do parlamento, que não ~erâ indilfe- . 
ron to á so~te dest~s: servidores do ·Estado. O 
p:?.rf:lmento oppol' tunamen te adopt:ú-â a pi·ovi
úcnciá q tte fôr mais conv~!liente . • · • 

Quanto á exclus5.o de éoroneis de iilft~ntari~. 
qn!)"dissc. o nobro deputado haver feito o governo 
n_~s prom~.ões d~ g~neraes, . diz o or4 1or que · 
l's;as promo;ües, de conformilale com a. l~i, são 
f~itas por moreci~~nto, e que õ governo não 
não põ:le fn.zer escol~a d!is n.l."ms.s alter.oada-
m~nte. .. . . _ . 
Nés~e ponto~ conclue; ncreditandq' tel'· dado 

todas ~s o:q:!io!l.çõe~ que pediu o noare depu-
to.do . . · · ._ · 

O sr: Escra.gnolle T aunay 
não põd3 d1i=r do f, licitar a adminis traçllo da . 
guerr 1, por ver. o nobN ministro da agricult ut•a 
á. stta fNn\e. S. Ex. corre tt em "soccorro do seu . 
collGga , li.bert:~.nd.o-o da. grande difficnldade de 
viL· li. c:uriara. responder ·áJI perglla.tas que a · 
oppo:;içii.o lhe p~etendia fazer • . F~•:& votos p~lo 
restabelecimcnt? i sande de S.: E:t. ,.mae, si se 
prolong:_a.r a suo. molesth, entende que deveria. 
s~r su:Jstitu1 !o no ministerio, poi'! o nobre mi
nistro da a~ricultura jà està bastante at.ar.efado 
com os negoeios d!\ saá· pasta~ A pasta da g uer
ra é já por si um onus para qualquer espírito 
preparauo a .encarar de f rente toda> as suas_ 
difticuldad~s e,- si fosse l icito ao ora:lor indicar 
um sucz('.ssor, indicaria. o n·oórc le"atler da. maio- · 
r ia. S. E:s:. esti p:!rfeibmonto no ~ caso.' de 
pr-~encher a p :t.sl.a . · 

Estn. indiNlção do o~adol' prova qu~ não -lhe 
t'e;'lugua a i i h d~ ve:- um . pais.:~. no no mi nis
te rio da guerra. O que :quer• é .. utn d·epu~ 
bdo· paisano . conhec e:lor do mecanismo d:J. 
administrMito e que esteja. habituado .ao t~:a."ba.
lho, corno C5_ti o nobre rl.apu tado por Minas. . 

O nob-re ministro ;oepro:luziu os s eus an tigoa 
argumentos ~obre o rnodo de remover- se o peso: 
soal do exercito. .Algum~s de suas ra.iões s~- · 
riam acoitaveis, si O g o\"<lrno nao hou-ve~S3 hoje 
encravado nu l si um corpo <!o alliciadores de 
VOlnntarios, q ue ~em- leYadO a pertur l:li\Ç[O GOl 

· algun; pontos do inter ior do p:Liz _ 
A lei deu meios para pagar esses agentes, -

m:..~ a;\bc o g.-v:erno como faci lm ~nte .se abus!t. 
de commil'l;ões t:l.es •. __:_ ___ __ .... _ · __ _ · 

Quanto ao facto doconflido ~avido no" Ce.1rá, 
p;:;_r o.ocasião .d·} um:t arremataç:io :de forneci~ 
u.entos, res.,,nde o oradqr que j l mandou ·ou·,ii~ 
o_cirur..:i.iio-roór do e::s::ercüo $Obro a. p:lrto do 
sà~l dcleg-.;d~ mqneUa. provi.ncia : · · · · : _ 

-Pa-r_a as o_brJs do.nr.senal do Pa.r:i. já o Sr. mi-'
nistro7 d1. gu~:m·s. l!:.'lD·lo.u pól." à l!ispo ;ição da 

. t~esourarh .de ·fazenda. a quantia;necess~.-ia . 
_ O gover ao · tr;1t:.. · tambem · dG estabelecer o ma 
:·_ ~n(er.mariil. .milila~ . no Cearà, annsxando-lhe 

uma. _phar macia_, -com) c:;:i~ta em outru 'p~ 

""TériliiotlcíãO-õ~ãd.or do correrio.s feitas po r 
esses agentes, in.Stigados peh gana.n~:ia, e pro· 
p:ilan:lo p1h gente ·iaculta dos ser tões que a 
n.seemblea. geral decretou . o recr ul.alnento fcr-

' 'i'.lcbs. · · 

- .: 

çado. ; - . . - · · . . · . 
Faria. bom õ- goveino em c~ssar este .estado 

de ·OÓU-3as, poi3, como declarou, a suá. p'rci..-v:ideü
ci~ já de~ os seus resal tados . -
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Ape,t~ardisso, é .,nc.ces~ariocumprir ' a lei de . -o nobre' ministro tcfíri no exercito auxiliares 
.1874;. pOÍS SÓ po~ ·inei-.) d;lla-póJC'OgovernO .tor.- habilitad)S O nada O impossibilita d~ IJ,OrUC:tr 
as reservas neccssarias para:Uugmenta-r· o 'eff.;:- Ullll. COnl!Uissão COIU!)etent3 .para aconselJ!,al-0 
ctivó do 'exerci to ·oru circum-stanci:J.s extriordi- _ conve-niontementc nesta quristão. -. -_. . _ 
narias ~ O receio . de impopula.rilade . não dev-:1?. Qua.ntÓ- aos ~fficiacs crivol'fidos . em f..~c-t·.~ 
tol'hero po:ssi> a aiministradorcs energicos•~ : ' oc~orridosno arsenal da B::~ia, pede ao ,nobre 

_,_0 orador já . fe~- justiÇa ao · nob~e lcã(ler d~ ' ·mini~tl'o ·qu~ não deixe n> ·.o>quecimen'to:- O 
-m:tiorh~ ~. portanto. pód9 muito bem_rle dirigir cons·)lho d} investigação' a que -respo!;lderam, 
unia" CCDSUl'a .· S. Ex; costuma pedir ap:~lavra. encontrOtl~OS sem pécha., e as~im º nobre- mi-
pat·a adiar a discussão e a ac3it:tçã.:> dos r aque•. nistr9 fará justiça relia.bilita,n.do-,os. · · 
ri_mentos qUê 'fazem os denut::tdos da minoria, e _ Tambem 0 orador téve , rJsposta , ~2. r~queri
entt<etanto·.ésse_s re:1 uerirri~ntos, em vaz d.e pre~ men!_o que fez- sobre o num ;ro _ de offietaes ar-
ju)icar, poder~am auxili:lr a admini>ti·ação. Al- _L·eginl'.mtados. q11~ sà acham em· commissõ~s 
guris requerimentos do· or,\dOr c'lc:l.param, e as fór~ do:; corpos. A ·. relação--qu'3 recebeu dá o 
informaçõ0s que teve serviram de base ãs pon- nume1·o s·ss;nta dcst:s offici:les, servido em 
deraçõés que vai ·fu.zer . ao nobrJ"niinistro_ da. diversas commissõe«,inc:lusive de engenharia~ e 
guerra· ' ·essa relação ó maio1·. do que a que o orador' teve 

PergÜnb o ~rador quaes - os íaetõ~ irr~gu- ·occasião de ler- :i c~mar::t. 
· lares qu., _ se passaram~ na provincia. da.s Alà;. O n:>bre-ministro deve fazer c:ssar essa irre-

gõa!>, po!'s constava-lhe que o commandan~e . da gubrida !e. - _ .. 
comp~nh1a. fixa . estava encarrag~do de allwar ·Ain.1a outro re1_uerimcnto do orador teve rés,.. 

· recrutas, servindo~se pàra isso das _pràça:s do posta, e esse foi soJrc o ·custo da. · traducção da · 
sea commanio. . ·obrJ. do general Favá. lnfoL·m1u-o o ministerio 

A re.spósta que teve, assignadp. pelo- es.~- da gu3rra de que esse Lrabllho custou 11:230$ • 
. ministro, o Sr. cons-!lheiro Rodrigues Junioi", E' caro, tant:> mais quanto a _ tra:ducção não é 
diz que « nenhuma irregularidade houve no boa e fõra repellida pela co11gregação da escola~ 
allicia:nentq de voluntarios na província das militar. E' um mal d~ qué so rcsent1 9 nosso 
Alagôa~ »; accrescenta, porém, a res.p.ósta, e governo, -ae_ bei1eficiar, despendendo inutil

-para· esta parte , o o;oadot•:..ch_ama a · attenção do men_t~. a fulano ou a sierano, por. t?-ma idéa que 
nobre_ miõ.istro da guerra, que «i> ~omman- lhe -pareça boa. . · · . · . . · , 

. danle da _cotripanh.ia fix.a havia -oo.gaja.do 80 Pass:~. emseiui.la 6 or~doi" a r:)fe~ir-S) a-o 
~:·aças par~ o s3rv1ço da armada. » _ ,. . nobre !léputado pelo Ama_zon:J.s,.qüe_ fez-lhe al-
. E' is>o irr-~gularissimo, c essa irregularida~e gumas censuras, ae pãr com encomios·e:mgera.-~ 

não deve escapa-r ao nobre ministro. Quando 11.' dos. Disse .S.: E:!..-que o orador não sabia o quEi. 
lei co.~·itou desses recrutado:·es, _p·cnsou dar-: era. uniüde -de t:J.ctica. O_nob:.-e deputado fe_z · 
lhes algum trabalho, e as.>im, como :póde um questão de nome~ Os allemão;, tend) reforçado 
_commandantl:l de corpo convencer e ~rranja.r a sua. comp:mhta. .de g:uorr.t, mudaram-lha o 

. recrut1s -para ·:~. armada.? · · · _ nome, ronstderando-a base de todos os rlemen- · 
. Temo·oradot• uma. carta em que ·lha as5;egti- tos tacticos. Ainda hoje os au.toras francezês 
ra!n ter-sã praticado verdadeiras tropelias: n:~ cha~1~m ao b~talhã) unidade tiictica. O Brazil · 

. , pr.')vincia d:J.s Alagoas, nesse recrutamento ou qua.si app•·oximou e ;sa> duas idé_as, porque o 
alliciamento ele voluntarios. seu batalhão, tendo~ ·como tem, 35'J praças, à 
. o ~obr~ iu;n:stro deve fi~"r cos:;nr essas uma companhia e, ~éia d:uju'ellas. - -

funcções do commandimte da companhi~ fixa, Fallando da espingarda R~mington, disse. o 
oncarL•eg,mdo, si quíz ~r continu:ll-:~s,a officiaes nobre d~putado que el"a essa· csping.lTda uma. · 
rc(>rmados · que resi-lem naquella prqvincia, de arma d) recreio. E. opiui:io a-rris~ada, ' e, . si 
tll commiss::o. · · · foí· cert:~, deve tranqtlillisar a S. Ex~, poi'> os 
- Rccommonde tambem S.- Es:. toda a · mod~- nossos vizinhos __ usam exclusiya.mont3 ,de~se ar
ração nessa _serviço. A melhor pro\·~den::ia mament1. 

·-aliás: seri:i. acabar com esses recrU:tadores_. Não ó põss\vel ao" Órador dçsenvolver as suas 
. _Outro requeri~ento do orador, q-~e lhe trouxe idéns pelo ndilntO.mento·da horàJ e assim resei"

alg-amas in:Jicações proveitos:ts, foi() .que polia va-se para a terceira; folgando :rilUito riã'l en
informações· sol):: e a instrucção pratica. militar.- contra r· mais na p:a-;t:~. da. guerra o. SL·. Rodri-

. · _gues' Junior_ • · ' · - ·" 
. ·Ess~~s informações -foram compl·~ t~s e por 

. ellas sabe que o regimnnto d.1 . manobras pai'a - Não. te~ . confiança . alguma em S. Ex.' . que 
- a infant>l.rh 0 0 do exercito po:-tugi1ez em i8ô4, não é homem para esses lloS_"lumptos, que cxi- ·-

. _ j.i m:-,dific:~.do ra..fica.lmenle · _em Po~tugaL gcm -promptll solução. !;>refere ver na pasta da. . 
- - guerra. o· actual ministro .. interlno, ... qne,.p:!lo,._,---=---

A_ C:I.V:lllai·ia:Linda·tam O regulamento do ge- :·mE!nOS, _ostà habilitado a altendér a muitos des..: .. -
ne·rnl Bcresfor;l, um dos orf:m.izadoreà dJ exer- SJS nssumptos. 

-cito portuguez no principio deste se.culo. 
. Essa qu~stão é a. das müs importnntes, p:-in- O Sn. PRESID'!l:NTE :- Communico ã c:i.m:~.ra. 

· · ci.p:~.!ment1 attend2ndo-sc _no .armam mto o á . q no na pro:dma. a-~ mana será dado para. ordem 
. t[l.ctic~ .mo·~ernl'. E' im.prc1cin üvel-.:ta gove~~o ;do dia o pr_ojecto sob'ra o olemerito servil.·· . 
. t;oatll~ desse ._mome_nto >() as~umpto, · tanto m:us . A ~iscussão fi.ca adiada· pela; hor.1. 
quanto asa.rma.>; de~ <:J_UC tlsa o~-e~erci~o ~ão sãol·. 
~s quuemr.lm · p~ra . aqu-~Ilas u~strucçoes. · _ ·. VlÜ a impri~ir~sa a ·següi~te · 

...... -. 
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118 Sessão em t6 de Agosto de 1883 

- Redacçiio ·ao pl:ojecto -n. 81. de 1.883 I Comp:~.recem, depois da cba~a.da., os-Srs •. Au· 
. gi:lsto Fleury, Abelardo de Brtto, Rego Barros, 

Emen~s approvaàa.s;pela c:~.m:~ra dos' deputados , Lacerda Werne~k, -Joaquim T>t;ares, _Carne~ro 
ã 'proposta do poder executivo ·que ab:e ao ela Rocha., Rodr1gucs L1ml , Ah_es d e A;l';l.UJO, 
go>erno,_pelo ministcrio da ag-ricu ltura, com· Ro?ol_Pbo ~antas, Ruy Barbosa., Candtdo d.e 
mercio c obras publicas, creditas snpplemcn- Oln•cm-a, D~ana., Es~r~gnollo Tau~:1.y, G_e.neroso 
tues, para serem applic:tdos·á vo1·ba.,.... Illu- 1l>!3:rques, ~l~as, S1h1ano Brandao, J?se M::-
mina~ão publica. l'l~nno,FQ_hcl_O do~ Santos, Cruz Gouve1a, B~rao 

. da Est:mc1a, Bara9 de AraÇ3-gy, Souz:1. Que1roz 
Accrcacent.e-se· no Jogar competente : Filho, 1\Iartim Fr:~.ncisco, ' Ferreira do Mout•,,, 
A ~ssembléa geral decreta : So:~.res, Barão da Villa · d3.. Bar·ra, Montandon, 
.Art • . i. o (Como nl propost:í' . · , Antonio de Siqueira, Silva. Ma~ra, Ratisoona, 

'
1 Am:u·o Bozerr:., Souza . Lei!o e Bariio do Ca· _.Art. 2.o (Substi~utivo) . . A despe7.a autorizada nindé. (33) · 

no art. i• serã fe ita por meio de operações d~ A's 11 horas e 50' minutos achando. se pr(h 

c:e.Aditt. 
0

' 3 • (Ad·''t' ) o ont"àtn 011 nont~tos sentes 63 Sra. dep:Utados, o Sr. p residente abre . r . . "l lJO • c • • . · " .. "' , · 
1 b ill - a sessão. . ; 

que o governo ce e rar- para a umlnayaO a Comp:~rccêm, d&p~i& de aberta .a. sessão·, os 
g11.1: desta córtt.l, de conformidade com as bases Sr;;. ·Barão do Guany, lldat'onso de Araujo, 
estabelecidas no art. i•, § 2 ·· da. lei n. 314i·de Affonso· Pe·nna, ' Prisco Pa!·aiso, ,, Fr3ncisco 
80 de Outubro de 1882. sel'ão subrnettidos· :l Sodró; Manoel Portella;· c~ntiio, Adriano Pi
npprovação do pod·:r leg-isla.th·o, ·podendo ser mentel, José Pompeu:; Pereira. Cabral, z~m:J., 
postos provisori:lmt.:n.tc em es.ecu~iio, .si ass im Espindola, Antonio--Pinto, Mano(!! Carlos, An
íôr con.venient~. 

. drade Figueira, Gomes ae Castro, Ft•anklin, 
Art. 4,o (E' o 3• da proposta) · Doria, Henri'{ne Mal'ques, .Carlos AtTQnso, . 
Sala cbs comniis;ões em 14 de Agosto de 1883. AlvMo Ca:mi.nh;;; Tarquinio de Souza , Fe!i.sber- . 

-Alfonso Celso lunio1· .- · Viam ux. Vas. to, Mac-Dowell, F. Belisario, Alc:>forado, 
. O SR. P.RESIDE~"TE dá a seguint~ ordem do Gonçalves Ferreira, Arau,jo Piil~o; Peretti, 
dia. para 16 do corrente :. Passos Miranda, IgnaCio .Mar tins, Cruz; Tertu~ · 

liano Hcnriques, Ulysse:> Vianna, · AlfNdo 
· P r ime.ii·a p<tJ•!e 

A mesma designada para o dia 14 do cor
rente, precedendo discussão unica das emendas 
do sena.do sob n.- ~:13 de !883, concedendo ao mi
n isterio do imperio·um credito para dota~.ão de 
nlimontos aos principes e às verbas --Ex~l'ci
cios findos o soccorros publicos. 

BtJgumla ]Jar:e (its 3 horas) 

A mesml dada para o di:l. 14. 
L:Jvantou-se a sessão.ãs 5liora~. 

Pl·esi:!enciet elo 8;·, JI o1·eira de IJa; ros 

SmHJARIO:-Lcilur:~ c approur"io tb 3Cl:\ dn Sj)SS1io_do 
1~ do corrcoto,- Ex~••t<.,r<.- Ro<lacçüa.s. .1\equcri· 
mcnto9. l'o.rcccrcl. Projcclos. - lntcrpolbçiio. Dis

·eorsos d~~· St·s. Fel i cio dos Santos o AIT~nso Peno:~ (ml· 
. lli~lro tlll. agrieu\lur~)- · 

Chaves e Barão de_ Anadia. (35) 
. Faltam, com -causa participada, os Sr·.: · Lim:~. 
Dua1·te, Basson, Contagem, Duqtie-Eskda 
Teh:eira, Leopoldo .Cunha, P n.ulirio de Souza, 
Rodrigues Peixoto, Sin,•a1 e Ferreira-Vianna. (9) 

Faltn.m sem cnusa partioip~da, os Srs. Cmta 
Pinto, Castello Branco, Fernanles de Oliveira, 
João Cnetano, Lourenço de Albuquerque, Pe· · 
rei!"a d<1 Silv.a., Prado Pimentel, Silva Maia, .. 
Seraphico o Souza C:trvalho. (10) 

E' lid:J. e a.pprova.:la a acta. da sessão do H . 
do correnre. 

O Sn. i 0 SEc!U:un.ro dã. coiib. do seguinte 

EXPEQIENTE 

Do ministcrio-da guerra, d3 H de Agosto de 
1883, remettendO O requerimentO e llUl.iB papeis 
em que o alfores-altimno do e:torcito, actualmcn· 
t(l andido ao batalhão de engenheiros, . Antonio 
Gomes Pereira: Junior, pede l icenç:1. ao podar 
legislativo para prestar esames vagos das ma
terias quo constituem o 3~ e 4• anno3 do cur.>o 
superior do. escola militu da côrte;- A' cotu
missão de _marinha ,e guerra. 

A's 1i horas, feita a chamacb, acbam-:;e pre~.. Iaem do senado, de 1i do corrent~. rem2tten:lo 
sentes os~Sr_s. Moreira de Barros, Matta. Ma- cÇJm· emcmda., a propo:oiçã.o do poder . . exe~u~ivo 
chado, · R1beuo de J\Ienezes, Coelho- Campos, fh:nnno <.\5 forças de terra para o exE1~cic10 de-, 
Almoi~a Nogueira, Vieira de AD;drade,_Bulhões, 1884=~~.,-~_P, .. i-mpl'imir. . _ __ . ... ·- ----
Gonçalves---de--Carvalho; Carne~ro·-da-·Cunh~;- - -uem, da. mesma p;:-ocadencia., datado .de 14 
Vianna :Vaz, Ulbõ~ Cintra, S~lustiano, Juvencio deste :o:.ez, communica.ndo que :Vai dirigir á 
Alves, Gani.iniano, Jo~o Penido, · Antero, Barão sancção i1nperial ·o décreto da. nssembléa geral 
da Leopoldina, Bezerra. de Menezes, :Meton, quo con~ede.ao ministerio do iroperio mais urn 

. Pompeu, Theopbil·J,êSaverino . Rib~iro, . Cams.r~ credito extraordinario .. nJ. i mportaneia de 
go, Paula Soutl_, Alphen :Monjardim • .- Atronso 12.000:()()()$ para a continuação das dcsp·eza!> · 
Celso J 11nior, Vaz de Mello, Olympio Valla-ião; com soccorros :is · provilicias :flagella:l.as pela. 
:Martim Francisco Filho e Aristides Spinola.r~O) sêccí\ ·a mole~ tias epidemicas.- : Inteirada. 

. -.. · \ '·:. ·. ' . . . . 
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sesstio ém 16 de Agosto de i883 - 119 

. !dom, idem, fazendo ignal commtinic:J.ção re
lativamente ao decreto da ass~mbléa -geral que 

. :tf:s:a .a força. naval p.ara o e:x:e~cicio de i88'1-
i885.- Inteirada~ .. , , _ - ··· · . 

Requerimento de Lib?~:ato Marques de Souza, 
fiel da ta secção do-almoxarifado de marinha. do · 
araeml dá cõrte, pedindo pára lhe ae1•êontado, 
com:o:i ... tempo d'} se.rviço, o .dé Setembro' de !859 a 
Dezembro da 1874, prestado em "diversas-rcp·~u·
tiçõ~s.-A' com missão de pensõ~s· a ordenados. 

E' lida e· ap?rovach a redili:.çii:o do projecto· 
n. 81, de 18$3- c·rerl.ito9 ao·-ministerio da 
agricultura e illum~n~ção p~.tblic_a. 

E' approvalo_()'seguinta ~ 

PA!U:CZR 

N, 91~ 1S83 

Pretenr.rZo dos ajwla~tes de ~eis de· arma;em 
da ·alfandeoa da cúrt6 

A commissão de pensões o ordenados é dil 
par~ce1' que se ou~ o governo, po~ intermedio 
do Sr. ministro da. fazoild:l, a rc3pcito cb p~
tição·em qua os ajudantes de fieis de armazem 
da alfa odcga da có!'te re:1 ~H~ rem ser inclllidos 
no quadro dos empregados de fuzend:i. . 

Sa 'a das commissões em 13 de Agos~o de i883. 
-Ilde[m~so da_.AJ-~wjo.-Silt:~jano Brandao. 
- Josi M a_tianno. ·. 

_Sío lidos o vão.- a imprimir., parD. eutra(.Õ:~ 
ordem dos trabalhos oe segu~ntes 

· PROJECTOS 

'. . ,..-' 

Ast. 2-° Fico.m ra~·oga.da.s a.s dispoaições om· 
contrario. , 

Sala' das _<:ommi"ssões em i ;I de Agosto de 1883 . 
- Fra1~klin _1JJria.;;....t1. .E. de Carlio:~:gfJ.
Paula Souza. · . 

N-. 96~ i883 

Pmsi'to ao padre Felix Ftettry Alves· de Amo- · 
rim,parocho da (rcguezia de"Saa!a. Ri!a do 
Para,~ahyba em Qoya::. · .. 

A comniis~ão de pensões e·ordenados, tendo 
examinado a. cópia do.decreto .de ·i9 de Janeiro . 
do.corren~e anno; que concede pensão ao p:tdre 
Feli:l: Fl~ury Alves de Amorim, parocho collado 
dJ. íreguezia_de Santa. Rita. do.,.Parana.byba, da 
diocese ·e província de Goyaz, .e barn assim. o 
documento que serviu de b11.ae a. esse. concel!são, 
do qual se-vê que o referido sacerdote, em vil•-
tudc. de moles tia; se acha impossibilitado de usar 
de suas ordens, é de. pa.l'ecer que se adapte: o 
~eg-uinte proj 3cto: 

A assemblóa geral resolve : 

Art. i.• Fica app~ovada a pensão de_ 600$ 
aunuaes, concedida por decreto de i9-de J!l.Iieiro 
de 1883, equivalente á congruD.· que percebe, 
ao padre Fdix Fieury Alves de Amorim, paro
cho .collado da fregu.~zià. de Snub Rita do Pa.; 
r~nabyba, da divcese e provinch de Goyaz, o 
qual, em conseq_ue:ncia do seu e~tado valetudi

. n:ario; ncha"-s~ impossibilitado de continua.r no 
éxercicio do seu ministerio. 

Art. z.o Esta pensão .;;ará 'Q!l.ga. 4a-data-da ·. 
renuncia do beneficio, C'Jjas obrig~ções n ão 
pôde }!reencher ; -revogadas .ás di!!posi~ões em . 
contrario. . · - . · . 

N. · 95...:.. iS83 
Sala. das com missões em i6 ile Agosto de· 1883. 

" - Ilde{onso de Araujo.-8itviaJZO Bramlão. 

(] oncess:!o. ao tene11te Henrique , Af{ollSO de 
Arm!jO ·II!aceào 1Jar,a fazer exame na es-
cola mititM do Rio G1·ande do Sv.~ · 

A comruissão d~ marinha e guerr;,. e:s:~minou 
o re·qlledmento,· dcl'idamente informado, eni 

· qu9 o tenen~e- do 10• batalhão do -infantari:~.
Henriqu!l Affonso de Araujo l\Iacedo' pede dis

. pensa de e:.ce :so de idade para. p_restõLr e:s::1me~ 
d& fim .da· anno e continuar em seu-s estüdos 
na .escola mili ta.r do Rio Gl"ande- do Sul; e 

Considerando que ·o supplicante ob~9V"e d:~ 
presidencia. daq_uella. ·província licença parDo 
lllatricular-se na. raferida escola sob a clausula 
de aer .;m\Jmettilo ã eume final sómente_ depoü 
de obter dispens1 do ·excesso de idaàc ; consi
derando quo é de toda o. equidado a "pretenÇã~ 
do -,_supplicante, visto que a .lei de p~omoções 
estabelece prefere nela. para os officiaes qne têm 
o curso de sua arma, condição que o sup.plicante 

J>rocura _~atis.fai'-31' : __ éa commissão de parecer 
que· se adopté o sGguinte projecto: · 

A assembléa g !lul r.e~ol ve : 
·.Art. l_.o E' autoriza.do o governo a tna.ndar· 

admittir à- e:;:ame de fim de anno e a. continuar" 
em SGUS astuàós da.escola militar do Rio Gran Le. 
do· S ul, di~pensado o e:.cessode idade,o ten~~~·r· 
do f(;u batalhão. d& infantaria. l":!enrique. Affohso 
lie Ara.ujo ·]t1acedo. • · 

- .Jose M arianno. · 
' 'O Su. •• EscaAGNOLLE T.tuN,w m'l.u:'la à mesa 
os seguintes 

Rcqt,erim~ntos 

« Requeiro so peçam info:rmo.~ões ao go
verno sobre si já foram prohibidas. ail drogas de 
pharmacia. an.alysadas:qualitativa e· quantita.
tiv:unente pela. janta d~ hygienê c por ella 
reaonhecichs adulterai3s ou falsifbadas. 
·Sala das sessões > em 16 de -Agosto de. i883. 

-Escragnolle Ta.tmay. » 
E' lido, apoiado ê- appro~!J.io: 
lo:ReiJ.ueiro-se pe~m i~fotma.Çõea ao governo 

sobre as itregubridad '.s· que s e dão no des~.~ 
cRmento da B·ella Vista,n~> r io Apa, fronteira d o -
Pa.ra;guáy, poi!l con_s~a q!,le a agencie.· ~cál ê 
aquelle destacamento a tra.nsform·a~l!!11 em casas 
da negocio e centt·o de· distul"bios, ptovo::-!'nd9 
~ueiS:D.s de habitantes .d~quelle long.~quo sertãO .. 

Sala das se~sõ3s em 16 de Agosto de 1883.,.
·EsGragnoUc Taurr.ay._, · 

·E, lid.o, apoiado :·a · adiada a discnssão , por
tei pedido a.,, palavra. o Sr. C:md:do· ~de Oli-
vein. · "" _ 

4.-Req_ueiro se·peçani informações·uo governo· 
sobre .awmedill!ls proposw pela ju~ta ~e .hy- · 
giene_ da côrte afim d~ melhorar ~ constltmçã.? 

.. ~ . 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 03/0212015 15:30- Página 3 de44 

' ;.:, 
~· ... :..: 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 03/0212015 15:30- Página 4 de44 

Sesstl.o em 16 de Agosto de i883 i21 

estaao financeiro e:n que se acha. Foi para I as resulta1os da sua admiuistra.ção.Niro fe:: ·uma. 
discúõir estes pontos que o orador f~z a interpel- estrada, um'!!. obra pulllic::~. util a r ·-tiroa-se con- . 
lação ~ d~lla t~lvez s:1b.irà a luz. que eon.v~nça,l ten~e por dei:;ar um sa.Uo de 500:000$ q!le o 
p01s nao e homem da preconce1to e ace1ta a s~u succes,or gastou. S. Ex. apenas proiiga;. 
solução da:s quei>tões que considera bem cstu- lizou proce;sos contr.1 os liberaos. 
dadas. . 1 . Eis a política que o orador receia. de var 

Encetando este debata, faz grande violenei:l. aee:ta pelo governo, e por isso se apressa a com-. 
sobre ai mesmo. Não põda V ó::.l' este generoso balel-a, prevGndo della a ruins. do p:1iz. Quan
partido liberal condemn~do á inercia, e muito d., se demorou pOL" muitos dias a solução da. 
menos em ma.taria adminis trativa·. crise ministeri.tl1 r3c iou o orador qao subisse 

Não póde dei:s:ar de lamentar que o san nobre o partido conserva.dor, não por prejuízo pas~oa.l 
amigo, ministro da a.gricnltara., caracter q,ue na. madança da. situação ; tremeu como br<l.Zi
ll.preeia "' o re11peita, fize1nO parta d•> um mints- leiro, por'iue se disse quP. o nob1·e dep ntado 
te:i~ qne. nada queria e faca hoje ~arte de .um teria a pasta da fazenda. Teru~u ~ais a r."?ali
min!sterlO que nada quer. Acredtt~ , porem, dada desse boo.to, do que temer .. a 81 fosse o ·da 
que o nobre ministro vai satisfuzel-o, mos• uma guerra ou de uma peste . A administração 
trando qae, apezar dos actos que dénuncia, que do nobre deputado ssria de ce1•to de grande pro
a:s auas intellçõe.s são de progres~o, e 'l.'ie niio bidade o o ôrador n. proelam11, mRs quot- S. Ex. 
ha dé ser coutiào pelas. ataduras com que o no seu pap~L Q.1er ~ nobre deputado no s'Olu 
querem prender. papel, lastro~ estrnd.l do prog ress~, mas não 
· E' o dever que traz o orador á tribuna.. Vê dirigindo a locomotiva, porque a fu.ri:l parar, 

uma. ~seola, que, como reacção às suppo!!t::IS a.n- p:1ra economisa1' o carvão. 
tigas prodigalidades, b var& o paiz li. ruina, O no~so 0st :;d•l financeiro não pddo ser me
com as melbore.il intenções, porque no cami- lhorado com a economi a .sómente. O que quer o 
nbo das nações, que tê m emules for tes, parar é nobre deputado econom.isar nos orçamentos ~ 
a rui no. certa. Um motivo es~eeial o leva. a inda Ped9 o orador d~sculpa por intarpellat• o no
a protestar contra estas tendaneiaii que observa bre deputado pelo HQ di..~tricto do Rio de Ja
na ca.mara e no governo ; ê representante de n eiro, mas ó força. do a. isso, por ter apprebensões 

. uma zona. que tem assistido a. todos estes sup- de que sera S. E~. o success~or do actual ga
postos esbanjamentos, que os tem pago e que binete . ·· 
os ha de pa.gar selll. que lhe tenha tocado a me- Receia, teme a ascen.sM dos conserva1.ores, 
nor migalha. Os habeis, os que sabem levar as fJOrque Clb.iu aqualla feon:losa palmeira, o 
emprezas e negocies a bom caminho, esttoa- Visconde. do Rio Branco, e não ve que ningaem 
nha.m que procurasse o orador esliJa occasião lova.nt:l8se o b~st.iio rlMjnelb gr~tnde hom?m. 
para tratar d·1 interess~s materíaes da prov-in- Em vez da. palm~ira. vê fetos arboresc~ntes. 
cia que repr esenta ; m&s o orador está a<:ol:l· O illustre Vi~conde do LUo Branco, que bebe\\ 
tnmado a. cumprir o seu dever, quaesqucr que a. sua. instrucção na larga fonte das scieneias 
sejam as consequencias. naturaes, rompera os moldes avelhanhdos e 
. Com ~fl'eito, a e.scola. inaugurada pelo nobre conveneionaee o b11etea1'J. a bandeira do nosao

deputo.do pelo ifo districLo do Rio de Janeiro, progl."euo. Quasi t(ldos os ·gL•andea melhor~ .-· 
que foi ~om ·justiça qualificada na. imprensa. mentes do pai1: provêm des;a. época . · 
-nev:rose eeonomica., tende a. l'eproduzir-B~ por Foi a cama~a. de i873 que votou a. lei de ga.-
um contagio perigoso. Assim, ai a medicina ra.ntio. de jurns ás r.stral as de farro. 
ensina a. receptividade do conLagio, ha certas Di~ o nollre deputa:io pelo Rio de J:>.neiro, · 
cire~matancias organicas, que .SG ch·tma.m mo- que é preciso pa.ra.r n.e. concessão de novas ga.
mentos physichologicos. O nobre dP.putado en- rantias de jur~s ás esLra.dae de f ·rro. Quem 
controti um ·momento· pltyaiologiao ~o pa.rla- ouvir ess!\$ pabvras, snppol".l que oBra.zil está 
mento. O cre.scüueato das despezas, alguma perdido por cause. do dssenvolvimento das es 
di minuiçio na. renda; e na p rodueção nacional, trada.s Je ferro. 
explicam até certo ponto estes t emores, e a. sa.- Dirá o orador que, si nih ae tivesse dccrGlado 
tisCação eom que alguns recebem a. doutrina. do estrad~~os de ferro, o pa.iz estaria. de ha. mui to 
nobra deputado. Na a.preciaç1to das opiniõ~s arruinado. 
:humanas, é necessa.rio, porém, desconta.r-se o Nossos pais nos deixaram paiz eDorme, 
que s~ chama. eqll8.çio pe$soa.l, e S. Ex. é uma populaç:'\o disseminada, o negro C'JIUO o unico 
grandeza. enorm.s, que não póde ser esquecida. elem~nto de tra.b:1lho e :i divi da publica já prin-
no·· calculo. . · cipiad:l • 
. ~ nobre. d~putado é a.tractado de um verda.- . Em 1830, dispondo o pa.iz apenas do calor, 

detro p eestml8mQ por tudo; volta. e.a ~sta.s à a. unidRde e do negro, a r deeita publica foi~ a9 
para o \)t'asente e olha para o paetndo, COJ& re- _15.000:000$, 20 a.nnos depois cresceu a 
pr~ducção. esper~ como um progresso p~ra _o 22.000:000$, mas, em 1860, a reuda.jã atti~gia 
pa.tz. Asnm, S. Ex. quGr o senado hered1tar1o à quantia. de 50.000:000$000. •. · _,· . .. ·. .. .. : 
neste paiz G n~ste seculo ! · . · · · d d. ~s::.l\ i8ti0 d 

Onõbre de uta:to enunciou sobre <lB cl'&dores· Fot nesse perlo 0 . 0 ~ .<r-~ a : v. • 9.u.e, tG~ o 
do estado uJa tbeoria. singular, theoria. que SÓ cessado asluLa~,pe.rttdarlas, s~ prll~Clpl~U a e~
por si b:~.staria. pa.l'a .ea.~:a.cLerisa.r 0 aeu lllodo de ltndar e a cu1J.ar dos melhoram~~tos . pubh~ 
ver ae causas publicas. Qtier S. Ex. que os cos. · · 
credorel! conheçam. dàs verba.<; orçainent:U-ia.s, De 1860 a i870 a. receita cresceu ~ ra.:tãc 

· antea d:e ooutra.tar com o governo. Os m.ineil'OS de 40 °/o, mas foi ·este o eriodo dn· guena do 
já saliem aliás como S. E1. a.dniiniatra e q11a.es Para.guày; que · custou ao IBraz_u·~iQO.OOO .vidas 

V, IV,-16 . .: 
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e 500.000:000$, além da perturbação do tra.ba~ 1 mareio, industria. e artes estudoa-eite system~ 
lho e dos seus efi'eit.os na. riqueza. publica. e pt•ocurou uniformi;;a.r todas as conce.ssões,esta~ 

De 1870 a 1880 a receita cre~ceu de 80 •/o e belecendo certas cautelas pat·ao Estado. Nesse 
ne.sse periodo se contl!. a aecca do norte, que tempo fazia pane d!!. commissilo o Sl'. Francisco 
custou 60.000:000~000. Bolisario, e o nobre depu tado pelo H 0 districto 

Ainda mais eloquentes seriam esses n1garis- do Rio de· Janeiro não se m~ strava. tão contrario 
mos, si se referissem á população do lmperio, a estas concessões. Nesta- parte entende o or:~.
'que em 1830 era calcuhda em 4.000.000 e dor responder a. uma accusação quasi pessoal 
hoje é d<J 12.000.000. de S. Ex., quo disse ser a commissiio composta. 

Respondeudo a apartes, aUribuindo os au- de mineiros e bahianos,· e qu<J o orador pr~ 
gmentos ci~ados na receita. aos. augmentos de cur:l.va uma e~t~·nda para o seu districto . 
impostos, dtz o orador que os 1mpostos se re~ O orador, PO!em, tem demonstrado que tra.-
gulam pela. for~ dos contribuintes. O povo ta.w do interesse de 600.000 braúl~ir<>s na. •• 
brazileiro nüo lamenta os im·poatos que paga, concessão dessa estrada, como tratou nas da. 
tll:l.S a sua mà applicação. Diz-se que o paiz não estrada do fetro d'3 Sergipa, do Tocantins e até 
póde suppor~r mo.is en0<1.rg_~>s, e entretanto, si na de Angra,que cortava. a de D. P edro li. 
o. Republica. Argentina entender que o Bra.zil : O nobre d9put.:ldo p:Jlo Rio de Janeiro, quo 
não deve limitar -se pelo Santo Antonio G o defendeu .os in teresses da. estrada. . de ferro 
P ep:ry-Guazú, m:~s pelo Ç,hapecó e o Cbopi~, D. Pedro li ~ua.o.ào Lra.~u d:1. es trada de ferro do 
ir-se-h ia buscar 500.000:000$ para manter um Príncipe do Grão Par à, não cuidou da de Angra., 
sertão deserto. O que se não p61l<l ach:~r é a que snngrava áquella. O orador alias é .da opi~ 
quarta 11arte de~sa quantia para desenvolver a.s nião que a estrada de, ferro D. Pedro li não 
condições de progresso do paiz. . deve ser um trambolho para a construcção de 

Os noilres deputados repetem como dobre fu~ outras estradas. 
nebre qu<l o Braól d 've ma.is de 800.000:000$. O Acredita. assim o orador ter demonstrado a. 
orador, porém, ja demonstrou o que fica nesse ll(lCassidade que o governo aceite uma. medida 
o.eervo p:~.ra os abusos dos melhoramentos do para. construeção de estradas do ferro. O go• 

11aiz, tirando os 500.000:000$ que a guorra. ~o verno mais econoro.ico não é o que gasta. me~ 
Pa.raguay absorveu. Si não fossem esses m<l- nos, mas o que gasta melhor. 
lhora.mentos c pa.iz supportarla tal calamidade~ A Fran.~a principiou a construir suas estradas 
Não; foram essas estr:1das de ferro calumniadaa de ferro até i835 com subvenções, mas em i838 
que prom.ov{)ram a. riquez~ do paiz e augmentn~ as subs~ituiu por gn.n~.ntia. de juros. As estradas 
ra.m a receita publica. Uma e;;trada. de ferro d<J ferro inglezas na lndia foram construida.s 
não se 3-Valia pelo balanço da su:r. receita e des~ com garantia à e juros de 5 •f<>· A mesma m<l• 
peza; uma. cstrad;~. de ferro a.l:lrga. a zona pro- didn a.doptaram a Suecia, a Alleinanha, a Rus
ductora., chama :t. população e eó se pôde co- si a e o Canad:i. Os Estados da. Uniiro Americana 
nhecer os seus cffei tos na producç.ão publica. : c'oncedem garant~s mais etlicazes, conced<Jndo 
Uma estrada de ferro paga demliS, pagandc I a prestação de credito e subscrevendo pa.rte das 
sómonte o juro e amortização do seu ca- acções. . . 
pitiil. Na Americ1, a Repnblica Argentina, o Perú 

O governo não póde dehar dl'! concorrer para e o Chile _têm .. concedilo garantia& de juroa 
a. construc~ão de estradas do ferro. Não acre~ para terr:m estradas de ferro. 
diu o qra!lor que o nobre ministro dn agricul- Na. lnglnterr:., onde o imm<Jnso capiLel a.c-

. tura t-;nh:\ a pretenção do obatal~a svstematica- cuau•llado p~rmitte o juro baratíssimo, tem-se 
menle. E' possi\'elque uma. ou oÜtrn. oslTlldn. dn..J.ó gnuntia <l emprestado dinheiro do Estado 
de fol't'O se. faç:.. poL· inici:ttiv:~. imlividu:ll e paro. melhoramcntoa publicas. u mesmo têm 
neste ponto ía.râ um rcpnrG no nobre mlnisll'O, ieito a. F1•ança, a Allemanh:1. o 11 Hespanha.. 
Ih pedidos para a construcção de estl'ado.s do O Bro.zii ilf? tem. feito t;manhos sacrificios 
ferro sem auxilio do Estado, quo não têm tido para tor estr;~Jas U.ií Íc!rro. O que se eleve _exigir 
respoàtn do governo. . cí qo.e o governo se,ja __ mais cau~eloso o.& conces-

Em questões do es~raJ:LS de ferro, ha tres sito do gll.ranthts, matrnão condCJmn1l.as, porqno 
systema.s seguido!! : construcção pelo Estado : algumas foram mal concedidas·, , 
eubvcnçã~, garantia_ dej~r?s. , .Acredita.oor~- , Diss~ o nobt·ede_!l'~taclo a::'luese r ofere, que 
dor que n1nguem hoje de~eJara. a. con~truaçao e prem~o pa.rar no que sa est:\. faze.R.d<l ; 0 
;p~lo ~stado, syst:ma 9ue tem .s1do rutnoso no o_mdol,' e::.t'!_nde 0 contt•ario. D<lve-se parar 
Bra.ztl e em o~tro~ p:1.1zes. Ass.,_un, por ~x:Emplo, no que}ôr nü.n,. porque ha mais de u ma es
a estrada d~ f . r ro D. Pedro II oa:stou otto annos t ra.áa de ferro que não devia ter sido concedida.. 
em construtt' um t recho U.e 60 ktlom~tros e en- A estrada de íen~o de SantA Catharina ao Rio 
tretanto a .estrada de fer~o de Ca.ravellas, em· Gra~de do Sul ê uma deltas. 
preza particular, constrmu 140 lnlomotros em 
menos de dous annos . A viação ferrea em E ' · preci;:;o alterar o eys.t,em:\ da:· constracção 
S. P :mlo angm.entoa notavelmente depois que de algumas er;tt:adas. de ferre;- e, si a de P e
foi entregue a. emprezas p11'ticularea. .. drJ u, por exemplo, tiv~se moclliicado'' a sua. 
. Entre 0 systeí:na de subvenção e 0 de garan- "bitola no territorio mineiro, ha muito que teria 
tia. de juros, a escolha não é livre; mas ordina- eh,gado ao S. Francisco. E ' es_t;~um dos pontos 
ria mente o primeiro ê peíor do que 0 segundo. da sua interpellação. - .. ., ~ 
Não desenvolverá Gntretanto este ponto . Os nobrc3 deputados pelo. Bahia, por e1emplo, 

O syetema de garantia de juros é passivel p-t·efereri.am que se gast::àse os dous ou tra3 . 
de algumas observa~líes . .A commisaãa de com~. mil contos empreg11.do~ uo prolonge.monto da 
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estrada de _ferro do S .. F1·ancisco em 011.tras : c':m. subven\_;~ea a: companhias de n.avega~!io, 
obr!!'s de uttltdade pubhca. nao garante JUros· a engenhos cent t·aes, não 

'i1ato qu·~ se traL:J. do eahadall dl) ferro d1 poss1u~ faculda·:les de medicina. () de clh·eito nem 
Bahia, lembra ao nob1·e ministro da agri~ ar~enae~, e .niiJ faz outr<~s despoz~s d;~s' mais 
cultura a discussão havida o anno passado provincias. Como disse o ;rande Saiot-Hilaíre, 
relaLivamente no ramal do Tünbó. Auxiliado .Minas basta. a si mesma; só precisa de uma 
pelo no~re representante d!L pl.'ovincia do Rio , causa- est•adas de fe1•ro. 
~e Jn.ne1~o, mos~t'Ot\ o orador que o governo·\ Em. comparaçã~ com as outras provinciaa, 
tmh:1. me1os de hYm.t•-se do encat·go daquelJa ella, paraa.s>im d1zer, m.Ja tem obtido para si. 
estrada : o de fazer presentl:l della á campa- O or;dor tam censnr:J.do os ditectores da po-
nhia. li.tica da. sua provincia. pdo desamparo em que 

Renova. a questão, porque ó seu fim chamar deixam os inter:.sses mineiros. Tem-se ellas 
constantemente a attenção do governo plra. limitado a obter as honra~, dcix.an !o para as 
este ponto ; ainua ha. pouco leu no J or-nat do outras o proveito. Pol." isto, entende do liell 
Comme1·cio a cotação dos fundos bra?.ileiros dever protestar contr;~, tal proc~der, pedi1• mais 
em Londres, e viu que as acções da esbv:b. d-~ a.lgum utilita·rismo da parte da.quelles di!'e~ 
ferro da Bahia a Pernambuco, que são de ;f 20, ctores da politica. 
cotam-~e ~·· ~ 22, e nií.o Stl.be em que se fundam A' primeira. vista, a situaç~o libet•al poderá 
os accwmstas para pagarem acima. do par s~r considerada uma situaçã@ mineira: ã J.>r~ 
ac~õss de uma empreza quo sõ ·tem garantia vincia d~ :Minas coube a fortuna de ter doua 
de juros durante t~cs ou quatro.annas. presiiontes do conselho min ' ÍI·os, alguns de-

O orador passa a trata\"' especialmente da es~ putados mineiros tem tido a distincta honra de 
trada de ferro Bahia e Minas. . occupar logaro3 nos conselhos da coró:t; ha 

Ao entrai:' no assuntpto, dirá, em respo>ta á muitos annos o presidente da camara dos de
injusta arguição que fez o honrado deputado ptltadoa é mimi1·o; por 1nui to tempo foi pre~ 
p ··lo Rio de Janeiro, relativaillcnto a ser a. sidente do een.aJo um minair.J; e em uma e em 
província de Min!lS a mais aquinhoada no outra casa do parlamento o pr ime ;ro secretario 
tocante á. garantia de juros, que, ainda. consi~ tam"bem o 6. Mas todos os melhorJmentos ma
derada no sentiJo restricto a estt'adas d9 fet'ro, teri:es que a província contn., Sl1o obra dos con
é inexactll. cst:1 proposição. servadDres. DJsde que come~ou a situaçiio li-

Da u.ma tabellá. ·que mostr.,., em que com- bera.l, Mm um sô projecw de utilid:J.dG publica 
pt'ehendau todas !ls provindas do Impel'iO com para l\Iiuas, custando sa.crificio3 ao thesou~o, 
os respectivos kilometros de estradas d& fcrr·o, foi iuicbdo pelo governo. 
e faz a comparação do numcl"o desses ldlome- O pl'imciro pedido de f:wor do Estado para a. 
tros eom a população dns mesma~ provincins, provincia de :Minas, apresentado dul"ante esta. 
tenclo levado á conta. da de Minas não s6 a ga- situação, fui o (1uc so conbm no p1·ojecto 
rantia de juros como a conatrrl cção das eett•adns n. 27 A·. 
de ferro, executada p~lo Est!ldo, e tom:J.ndo n Nunca se f():: no parlamento pedido m'-iS jus~ 
de Pedro li, a parth· de Etttra-Rios :~.tá Cnr:~.n- tificauO>, nunca s:! solicitoll ao g-over.o.o endosso 
daby, diz o orador rcsullor que a provincia. do menos perigoso prtra o E stado. 
Mfnas· é de tod'i\s n que t~m menos li.ilometros O pare:cr dn. .cornl>ctente co;nmissão da. ca· 
de estradas 4ç f~rro, propot·cionolmonte á STJa mara sobro O>LO pr~joeto foi intet·posto ha dons 
popul::t.ção: a propol'çlio quo lhe cabe ci de ild- mezcs; n 5 dG .lulho foi proferido o discurso 
lornatr.:> para 5.4::!3 h!lbiLantes; t!!m tl•eg veze~ eu1 q110 o nout'O deputado pelo Rio de J:meiro o 
menos kilometros d~ estradas de fet•ro feiLD.S impugnou; c contra a cliapo~iç:io do regimento, 
pelo estado do que as outras provincias. E' tl.o quo mauda conservar na o~dem do dia ~s pro
notar que a populac:io de Mi11ns, l'eprcsentaua jectos CJ.llC tiverem coma~o do di~cu,slo, foi 
no recense:1mento ofltcbl, quo o orador tomott oi! e ret1rn.do dos tralln.lhos logislativns. Esta 
por base, é muito inferior á raálid3.do ; do modo eo.villa~no (lo regimento ·obrigou o orador a for
que,si algum:t altora~.üo houvct· d '} ~oifrer a t:l.- mubr a prosP.nlo int~rpellação, assumindo to· 
b$11~, S<:ll'i pa.1oa mais. . dM! as respflns:tbilidncles que acarretam actos 

Isto; p)l."ém, não quer dizer que Mina.!! tenh~ somelhatJtes, e correndo o risco de que o nobre 
escMsa viaviio; ao contrario, é uma dàs pro- miuistro da agricultlll'.\ o consjde re hostil á. 
vi.ncias mais dotadas de e>tradns de ferro, mas sua·pes~oa e ao gabinete de q l10 S. Ex. faz 
tdm ellas sido feHas à custa da. pro•tincia, sem parte; : 
subv"nção do Es~ado, qut'!, muito ao contrario, Diante do3 intere~ses do norte de Minas, 
tem declarado de utilidade geral es.tl."adas con- porem, não (\onhece amigos.:não conhece gabi
struidas com ilinheiros provinciaes. · nctes, não conh(?ce partidos . O problema que 

O unico capital qu.a o estado tem ít8.l"antido a se agita interesse~ o desen.volviment~ dn. ma.i11 
·Minas é o da estrada de fet·ro do Rio Verde. irnporta.11to zona do Imperio. BastarJa t er ella 

Sommada esta garantia com o cC<sto da.·e;t\"'ada uma pO!luhção de 601).000 habitantes, para com 
D. Pedro Il, assim considPtarla miMira, t om-se cc1•te29. alime_nt.'tl' nma e,tt·ada d-e ferro. Si não 
a import.ancia de 65.504:000$. Comtudo, admit- hn ahi producção s~não para. o consumo, deve
tjndo que fosse e:s:acta a. prop_o:;ição do.Sr. An- se istJ a l!ch.ar~se sep<>.r::t.da dos. portos de mar; 
drade Figueit•a, cumpre attender. em primeiro por uma região que a.i.ada hoje os selvagens 
logar, a que a provincin. do 11inas,tem a quinta babitaro. · 
parte dá. população total do Impe.rio; em· s.o- O norte d~ Minas causa sorpreza, admiração 
gundo; que é uma provinci<~. centl'a.l, que carece e enthusi~smo a todos os e strangeiros qa.e vi
de esLra.da.s de ferro; em terceiro, _que uão gasta &itam-o po.iz. Saint-Hill\ire dil!ee que o. pro- '· 
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vinda de Minas Geraes er<\ o paraizo terrestre 
do ns.t11r,llista e, referindo:-se ao norte, que 
serla o transbordamento d<~. população do globo 
no dia em que se abrisse til communicaçõea com 
os portos do mar. Nesta O[>inião são accordes 
todos o~ iilustres viajan~es que o têm percorrido; 
Eschwoge, Aga~síz, oa professores Hart e Gor
·ceix. Até o ca.valh()iro de Cila'\'"ennes, que es
creveu a maior- diatl"lb3 contra o paiz, diz que 
do Brazi.l sà o norte d} Minas. Todos elles 
con~o!'d.uu em que, a~abado o trabalho es
cravJ, será naquel1a região que ha de começo.r 
o. trabalho livre, porqu" as mattas rentes do 
Rio de Janeiro, que f)rnecem a. maior ex:portação 
do lmperio, não lloderão ser fa-cilmente ~ateia
das pelo europeu; ha. uc ser sobre as ossadas de 
muitas ~pra~ões que clle ae lta de. acclimar 
aqui. . 

.Por isto o orador tem sustentado qu-e o go
verno deveria estu:l~r o problema da coloni
za.•,:ão em presen'}a das hlis scientificas q na re-
gem a materia. .. 

A região pau que pede o prolongamento de 
uma estra•!a de ferro e a mais aJequada à accli
mação do europeu. Poderia ler o relatol"io que 
sobre o nJrte da Il1inas public()u o Sr. Gorcei:s:, 
para que a carnara visse como p~nsa este bene
meri~o estrangeh·o, qu<l tantos serYiços tem 
prestado ao Brazi!, especialmente á província 
de Minas; es ,e homem que não póde ser assá.a 
louvado pela d·Jdicação que con~agra ao paiz a 
que serve. 

Publicarà no seu disCilrso o relatorio- do 
Sr. Gorcei:s:, porc~u.e mere~e ser lido. 

As obras dos Vlajante,, a. que se tem referido 
sã·:> eonheciàas, po1• isto disp~nsa-se de le1• as 
suas opiniões. 

Quanto a. Sa.int-H!laire, que roi um dos es
trangeiro~ maiR amig-os do Bra1.il, que nos 
prestou mais set•viços do que todo o nosso corpo 
diplom:1 Lico na Europa, desde a in:lepondoncia 
até hoje, dirá. qua ella pint011 cow tao b~ilhan
tes cores as maltas do nol'le de Minas., que o 
orador na Yi:1gom que aHi foz procurou veri
ficnr si nJo havia. exa.gt:ru~ão; mus roconheecu 
quo D. pintur.L llra do c::tactidão comp~1!t:\, pho
togra.phica. 

Nnda ma~ triste do qM ver o que escr.,vcu 
est(l viajante, o <tue dCl 18113 a 18213 aq11ella re
gião et•o. mais feltz do ([UJ. hoj3 ; quo o govel·no 
absoluto attend.ia. mais ti.s:·nccessidades do~ ha-
bitantes. -

Referindo-se a um aparte em que, quando 
Ol'nva o Sr. Barão do Guahy, o qual, observa o 
orador, tl'atou tão proficientemente desta ma
t eria, v Sr. Andràde Figueira disse que os mi
llldroa con~truisssm a estrada com os setJs im
po;;tos, pondera quCl nil;o cornp:rahende com:> sa 
poj~ria manter a união politica do lml)erio, 
desde que cada Z'lDa tiVQSõB de t'ealhar_ as sUJB 
obras e melhoramento~. só com aquillo que pro
d·~z. Mus, quando assim fosse, o norte de .Mi
nas nito solicitaria garantia. dê jurr~ para a 
construcção da sua estrada. de ferro, ~h"":'nisso se 
Bnlpregass~m OS S tlUS impostos, COJiiorme a 
demonstraçã.:l que, dos rendimentos gei"a.es, pro
vineiaes e m11nicipa.es daquella região de Mi
nas, fez o Sr. Barão do Guahy. AinJa. que a. 
Olt"l'ada nada produzisse, os impostos da con.~ 

sumo e os impostos indirectos bastariam para 
pag:J.l' a garantia. . 

O SI.'". Andrade Figueira pediu dados sobre a 
cstt·a la de ferro, dizeo.do que não h.a.via. est11dos 
definitivos; ·mas o orador declara que e::ristem 
esses estudos, até Phillf.delphia, conl secções 
transver,:aes, perfis, o1·çam.ontos, etc., o n ota. 
que a e:s:.i.geneia que S. Ex. fe.z, quanto a e~ta 
construcção, não tem sido observada, e com 
muita razão, em referencia a outras. Nota. tam
bem qus S. E::r. não devia impugnar, em 1• 
di.acussão, o proj~cto apresentado por mais de 
20 dos se11~ collegas e fund<J.tn.Gntado com o pa
r.acer da. commiesão. Entretanto, S. E:s:. consi
derou grande serviço ao paiz embaraçar a mar
cha desse projecto, que se ref0re a uma estrada 
onde eristcm i46 kilometros construidos, se•n 
nad9. custarem ao Estado; fez mais, esqueceu 
que o cr,·diLo é couea sagl'ada para. as empre;~:aa 
pl\l."ticulare~, a chegou a dizer q ae com a garan
tia de juros se queria salvar uma em preza mal 
parada. 

Pense o nobre deputado eomo quizer, diz o 
or•ador, a respeito do interesse que liga. á. ques
tão. S. E:x:. atirou-lhe uma insinuação; disse 
que o orador devia conhecer os estudos 
da estrada, porque estava na intimidade dos 
ernprezarios. Não apanha a insinuação, porque 
está. a.baho de si. · 

Conhece ligail·amente os membros da em
preza ; tew relações mais particulares com um 
delles, aeu distincto patrício, o Sr. Dr. Carlos 
Busta.mante, que o nobre dep'ttado ta:nbem co
nhece e que com essa. e outras emprezas desti
nadas a enriquec~l:' o paiz, está levantando um 
pedestal de glorio. para o sou nome. 

Aproveita. A opportunidade pa1'a engrandecer 
esses distinctos cidadãos, que,em vez de empre
garem, como certos patrio tas, os aeus capitaes 
nas sacrosantas apolices de 6 oj •• aem applica
rem qualquer economia a. empraza!l de utilids.'ie 
publica, fornm ronOVIH' o -~onho gigantesco de 
'fheophilo Ott.oni Ma maLtas do Mucur-y. 

Aqtoelles tre~ cidad!'ios, Dr. Carlos Buata
nlanto c common.dadores Mayrlnk e P aranhos, 
ti veTam eomo auxiliarGs o alma de todo o tra
balho tecbnicc1 o·:Dr. Teive e Argollo, que hau
riu saber, ouorgia e coragem para taes em
pt•!lhendimentos na S'l'nnde escola da America 
do Nort.e. A estes nomes deve·Be acrescentar 
o do ' listincto constructo1• da estraia, Sr. Pedro 
Thomaz, muito digno cidadão hespanhol, que 
h.'l. muito tempo concorre poderosamente para 
traballlos technicos doota ordem. 

Referindo-se á proposição emittida pelo Sr. 
Andrade Figueira, de que, si a emprez>l- er .. 
ruinosa, o Estado não devia. procurar salvar 
eapitaes mal empl'egadoa, diz o ora:lor qlle. 

.a empreza felizmente não se acha em t aes con
dições ; os emprezarios têm bastante f!lrça da 
vontade,. coragem e patriotismo para levarem 
por· a.iante a sua estrada, qualquer que seja o 
olhar vesgo que se lhe lance; mas, si estivesse 
amea.!}ada de naufragio, ao Estado correria a 
stricta obrigação de sal v~ l-a., porque não póie 
consid~rar esses empreza.rios como simples es
j,)eculadores, não pode assistir impassível a.o 

· deterioramento e desaproveit:u:nonta do que 
eat.à feito, e principalmente porque, si o pa.iz 
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nio tem meioa, zdim de realizar .l'Or sua. conta j Poder-ae-ha objectar que .a França constitue 
semelhantes obra.~. deve incontestavelmente 1 excepção a este resp(lito ; realmentP. a preoe· 
acoroçoar a iniciativa par~icular. ' cupação de pequena sobrevi vencia da população 

Considerando a outra. proposição do Sr. Anv franceza, impressiona incessantem~nte os seus 
dra.de Figuf'ira-si a em preza á boa, dispensem estadistas ; mas o .orador instit.uiu o seu exame 
os exnprezarios a garantia do Estado, observa em relação â Allemonha. e á lnglat~rra. e che
que, para dei:urmos que as em prezas vanta- gou ao resulta lo de que cada mineiro, quanto 
josas .fleja.m executadas inteiramente p :.•los ci- ao augmento da. população, vale por vinte tan
dadãos sem qualquer auxilio do Estado, fóra t 'JS allemães e vinte tan~os inglezes, isto é, o 
neeessario que nos achassemos na. situaç~o da. accrescimo da população de Minas em to,da a. 
Inglaterra., unico pa.iz em que zsó a in iciativa. provincia. é 33 vezes superio~ ao da Fra.nÇil e 
individue.! tem realizado esses grandes commet- 22 vezes superior ao. da Allemanha. 
timentos. E' por isso que já uma vez disse da tribuna. 

Diz que é sempre com o mesmo eapi· ito de qoa a província de Minas era a Germania-ma-
injllatiça que o Sr. Andrade Figueira co:mbate ter do Brazil. . 
os mclhorllmentos materiaea do paiz. Admi~ Si decom:>ozermoa, diz o orador, os algaris
rou..ae de ouvir a S. Ex:. que o dinheiro ~::~sto mos deste censo,.ainda maia nota.vel e a fecun· 
por Th~ophilo Ottoni. no Macury tinha s1do o dictade e a salnbrio:hde dos sertões em rala
dinheiro peior empregado néste paiz. Recorda çlo ás matta.s e aos carnp03. 
o que. fez a companhia do Mucury, para mos· E m apoio da sua asserção, lê varies dadoa 
tf'llr que a somma. de 900:000$ que se despe.ndeu, estatísticos, pelos q unes se vê quão sorpren
teve as mais sariadas e fecundas apph:ações. deu te e a. fecundidade em 'l'&l·ioa municípios de 
Descreve o que aHi existe, que é tudo quanto sua provincia.. 
se crea.ra, embora sem o prosegaiwento que E' pontofóra de contestação que os climas de 
devera ter t1do, si não foram, a inveja. ,o g-overoo serra abaixo, que, colloeados entre os tropicoe, 
e a má vontade contra aquelle illustre cidad!l:o. sG acham à ponca altitude do mar, são ma.is in~ 
Lá está Philadelphia, exclama o ora ior, com o salubres do que os climas mais eleva.doa, e é 
nome de TheophUo Ottoni, porque a provinaia. por isso que o norte de Minas é essencialmente 
de Minas sabe felizment~ distinguir e glorificar salubre e proprio para a. acclim::.ç!o do europeu. 
oa gl'andes homens. Assim, tem uma. cidade Ainda a..-oiando-se na. e~ta.tistica, mostra o 
-Tbeopb.ilo Ottoni, ao norte, e uma cidade - orador a in:tl.uencia do~ logares de matta e dos 
Rio Br~nco, ao sul. logares de campos em relação á. aalubridade. 
. O ora.dor não pó:ie doixar de dizer ainda. al- · Com algumas comarcas de sua provincia exem
guma8 palavras sobre o valor da zona que deve pUfica. a. eulj. these. 
ser servida pela estra.la. P .:de desculpa á cama.ro. e ao nobre ministro, 

Mostra o muito que vali~ a malta do Mu~ si, no àesejo de cumprir um dever que reputa. 
cury em rélação á produe~o do café ; quanto sagrado, usou de uma fórma. que poderá pare• 
ás ou~raa producções, reporta-se ao relatorio cer mais de opposição do que de amigo. 
publicado no Diario D_fficial do 24 de Fevereiro Conclue repstindoo que disse no principio 
d~ 1874 pelo D_r. Jose de Carv~lho Borges Ju- de sou discurso : não acredita que o nobre 
n~or, quan~o dtrector da .colon1a do M?-cury ; millistro seja capaz de aceitar e executar a. 
d1z q~~ a!h . e~contram-se tD<l?s os chm~, o política estreita do _nobre deputado pelo R}o de 
S?lo e va.nad1SS1mo, o subsolo e de excepctonal Janeiro : nlo acredlt~~o que o nobre mintatro, 
r~qu~za ; e nccl"esce. que n~ss:' parte da pro- representante do parti lo liberal e da provincita 
V! Dela as lavras aurtferae nao foram aban. Jo• de Minas, comprometta, sacrifique o futuro do 
nadas porque s 9 esgotasse o ouro de alluvtão, pai:~, res~r.vando toda a sua o.ctividade para ac· 
mu pela d Jscoberta do diamante. cumul11,r alguns vintens do orçamento. 

Quanto á salubridade, o nvrte de Minas avan· · , 
tn.ja.-se ao resto do lmp~rio. Alli ha. trea vezea O Sr. A.:ft"on.so Penna(min.istro d4 
mais contens.rios do que no conda. lo de Ke::~.t, agricultura):- Sr. presidente, adiantada. como · 
na Inglate-rra, o qU3.l tem sido considerado o vai a. hora. da e.essão,. não me parece conve• 
logar de maior lo~govidade. Pot• occasião do niente occupar por longo tempo .a att~nçã? da 
recenseamento mandaao fazer no anuo de i855, camara., ala.r;;ando o debate. Por lBSCI,: . .ll m ttar· 
na provincia de Minas,p.elo presidente Francis- me-ei a tomar em consideração as observações 
co Diogo Pereira do VMconcellos, tratou-se de fun:iamehtaes do not:J.vel discurso que acaba 
indagar a. proporção entre os nascimentos e os de:pronunciar o honrado deputado pelo U 0 dis-

. obitos annualmeote. : Conseguindo-~;;e recensear tr~cto da minha província, proctll'ando B.a. medi
apenas 864,1.58 habitantes, isto é, rna.is da. me- d:~o de minhas forças dar uma resposta que possa 
tade da população naquella época., veriticou•se esclarecer a S. E::t.. a. respeito de:> pensamento 
que a sobrevi vencia. foi de 71.944 habitant:!s, do governo. · · • 
pelo que é nnlito natural que um ·m_ilhão.de ·Devo. J?Orérn, fazerulll8. dec.laração moti.va~a 
habitantes produza 90,000 de sobrenvencu •.. -pelàs ulumas palavraa profendas-pelo mea il-

A França, com 35.900,000 habitantes, produz lustre amigo. 
e:ueta.mente 90.000de sobrevivenci~ por anno; Nlto peue S. Ex. que, nem siq_ue-r de leve, 
portanto, a. meta.de.da provincia de Minas pro- me considerasse magoado pela mterpellação 
duz um &eerescimo de população igual ao que qua ae&ba. de s.presentar e desenvolver; não, 
produz a população de todà a França, 011, por \ conhecendo o patriotismo :':!o....,.nobre deputado, 
outros termos, cada mineiro concorre para. o. conhecendo o interesse que S. Ex. liga aoa 
aecrescimo da popul~o como 36 france2e.s. melhorame.n.tos mater1-ae• e soeiaes ~ provi11· 

. "" . . . - ·. : 
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cia que, ambos, temos a honra de reprseent::tr, 
não descobri na sua interpellação senão mais um 
ensejo para da;: uma prova esplendida de aeu 
talento, e da attenção que prGsta aos negocias 
referentes a noss:~ provinci.à. 

Não devo, entret.anto, deixar pass'l.r sem re
paro algumas apreciações de S. E:s:. , apre
ciações essaa que me parecera:m soberana
mente injustas. 

TecBndo immerecidos elogios ao ministro da 
a.gricultu.ra., la.menta, entre~nlo, S. Ex. que 
este seu campro\'inciano, que, no ministerio 
21 de Janeiro adoptou por programma. no,da 
fazer em politic:1, no ministerio 24 de Maio 
tenha por pl'ogramma parar no desenvolvi
mento material que tão recl.a.mado é pelo paiz. 

Agradeço de coração o juiz" elevado e im
merecido que S. E::t . fez das minhas habili
ta~ões ; mas }?Grmitta-me S. E:s:. que lhe 
pondere que esqueceu uma parte muito iul
portaute da minb.a. vida, pa.r~e essa. que diz 
respeito ao meu caracter. 

Não me Mnti cons~rangido, como pare~era 
ao nobre deputado, no niinisterio 21 de Ja
neiro, como não me sinto constrangido no mi
nisterio 24 de Maio. A minha acção não e\'a 
então t.olhida como l'ão é tolhida hoje. Aceitei 
o programma. daquelle ga.binet~, como aceito 
o programma com que o a.ctual mmisterio se 
apresentou ao parlamento. S. E:s:. engana-se 
na. apreciação que faz a respeiLo do programma. 
do gabinete 21 de Janeiro. Me J.idas de elevado 
alcance, reformas importantes não tardariam a 
aer presentes_as camaras. Não o fora.m, S. Ex. 
bem sa.be as razões que o ir.::.pedirnm. Portanto, 
a observac;ão que o nobre deputado fez, quanto 
a.o meu constrangimento naquelle gabinete, não 
tem nem póde ter o menor fundamento. 

Quanto ao progr!IIDma do actua.l gabinete na 
parte relativa aos melhorMuentos materiaes de 
que carece o paiz, a nossa declaração não foi 
em termos tão absolutos como S. E::t. nos quer 
empl'estar. 

Entende o nobre deputado que·o t~rogrammo. 
do gabinete ê- nada fazer, e, referind0o-se ã.s 
informações que tenho tido a honra de !emetter 
a. esta. camara, solicita. dasem virtudc de -parece
ras de commissôes,declarou que eu IDe limitwa 

- à pôr -;-ato a toda.sa.scouce"õee. Para que s. E:s:. 
·· assi& se p!onunciasse, era mister desfiasse, 

uma por u_ma., todall essas pretençõcs, aftm de 
que a camara e B paiz pudessem aquilatar si ao 
:.ministro da agricultura assistia ou não motivos 

.-para. a. ellas op por:-se.Er<t o q ae cumpria ao nobre 
"depu,tado'·e não vir à tl'ibuna. dedarar que eu 
me opponho em absoluto a todas as concessões ; 
e::a mister que viesse declinai-as, afuu de que o 
paiz pudesse devidamente avaliar a import&ncia. 
dos seus intuitos, a sua es:equibilidade e a sua 
praticabi li.:!ade, · 

Felizmente, po~ém, os nobres dllputados có
nhecei:n perfeita.I.Ilent.e que entre nós as prc
tenções .não t eru. limttes . (A.poiadO$ .) Quem 
su,:ppõe uma concessão 1 ucra.ti va, nada perda 
at<rando um Tequerimento a cnmara e gas~~ndo 
uma estampilha. Pois , pel':~nte estas preton
ções inceasant!!s um governo sch·io não dc\'e 
oppôr-ae a ellas com o ma.ior vigor o tennci
~1\e 1 (Apoiaclos seracs.) 

Eu, portanto,·não podia deixar de sentir que 
o 'honrado deputado, fazendo um!l allusão assim 
gencrica, nào pl'ecis·1sse os pontos em que as 
minhas informa.;:ões são insufficientes . 

Repito ; as concessões as mais desarrasoadas 
são levadas ao ministerio da agricultura. 

E' úm verd:d.eiro as3edio d-~ pretenden tes v. 
conces.~ões.' Concessões as mais disparat.,das; 
concessões de estradas de ferro impossiveis, 
para atravessar o paiz do Sul a Norte ; conces
sões p~r·a engenhos centraes em logares onde 
os pretendente~ não apontam Elaàos ea tatislicos 
que prov;:m a e:tistencia de condi~ões favora
veis para estes estabelecimentos ; concessões de 
privílegios para elr.ploração de J.l roductos na tu
raes do nosso solo, abrangendo vastali zonas di~ 
terri.torio, abrangendo provinci!l.S inteÍl'a_s e at& 
o Impel'io todo; ha. de o governo aUendel-as ~ 
Nio, mil vezes nito, (Apaia.dos ger~J.es.) 

O SR. F:er.rcro nos SANrOS:- V. Ex. h a de 
fazer-me a justiça de que eu fui o r elator de 
diversos pareceres, refutando pedidos desses, 
não mandando mesmo ouvir o governo. 

0 Sn.. AFFONSO PENNA (ministro da agrict!l
tul'a) :- Mesmo cori·enào o risco de passar por 
um espirito retrogrado, por um espirito de resis· 
tencia, eu jamais fugirei ao cumprimento do 
meu dever. (.M~dto bem, m"ito bem .) 

·O nobre deputado, referindo-se a. projectos 
q,ue pendem da delibera~o da camara, par~c~u 
attribuli· sóment.e á ac~iio do governo n ci o serem 
elles dados para a urdem do dia. Seci p roco
denLe e~ta ceiU~ura ~ Não tem o governo um<l. 
responsabilidade mni.to elcvo.da para, na di r ec~ii:o 
do> negocio5 publicos, deixar que se discutam 
projectos de interesse ci1•cumscripto, d~ prefen
cia àq uelles quo jogam com -as molas reaes da 
administração p1;1blica 1 Sim, ó governo tem 
cffoctivamente dad~ prefe rencia a outros tra
balhos, TGm promovido o a.ndame!l to das leis 
n.nnuas, do orçamento, da raform~\ judiciurb, 
porque entende que são assumptos estes que 
jogam com o organismo vivo do Esmdo, e (J\tO 
deYem evidentemente tomar o 'Pasao a essea 

-outros projectos d() ord~nl secund·H'i:l, qu~. em· 
bora, consultando tambem interes~os pul>Hcos, 
não estiio no plano daquelles a. que me referi. 
Infelizm~ntc não é.~<) em o no.~sop.1 rlnmen to qu~ 
os trabalhos soffrem não p r)quona demora. Pa
rece congenito il. este ~ystemn de govP.l'nO q tu~ 
as discussões consum~m muito t ompo, muitas 
vezes demorando o andnmento de projectos de 
interesse e utilidade publica; ma.~ nessa. demora. 
mesmo, na phrase de um di~tincto estadista 
inglez, estãmuita.s ve:r.es o merit<i <lo pM·lam<3n· 
tal'ismo : um elemento essencial e muito impor
tante para a soluçã:o das questões v em muit9.s 
vez~s da1• log-a.r a reconsideração d 3 actos, que 
teriam sido p1·atic'!ldos, talvez menos r~fiectida
mente, em um momento de cnthu~iasmo. 

Perguntou o nobre deputado, po1·que razão 
não abre o governo por um deoreto n navegação 
do Amazonas ás nações 1·ibeirinhas '? 

A resposta é simpl'i'3. Não depende simple;;
mente da bo:l. vontade do governo, o que pede o 
nobre deputado ; é preciso a !tender a conside
rações de varias ordens ; á preciso que o go
verno se promuna com os meios ·de ol>atar, a-l · 
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que não raras vezes aconteca, o escoamento 
das rendas publicas, ~ contrabanJo quando se 
abre uma n avegação da ordem destas : é pre
ciso tomar as cautelas necessa.rias, afim ·de avi. 
tar um desfalque das rend:.ts publicas, que são 
ndispensaveis para acudir á.a despszaa do Es
tado, para fazer faca aos compromissos do go. 
verno e até para. esses melho1·amentos J.lelos 
quaes o nobre deputado pugna. 

Entt-a.ndo em considerações referenles ao 
primeiro t1uesito da intr.Hp2llação. o nobt•e depu
tado pergLLntou si o governo, cedendo a uma 
tendencia que S. Ex . acha tão pronunciada no 
paiz, de que passasse a hora da prodigalidade 
o das despezas exageradas que .muitas vezes 
temos fei to, tinha como progra.mma. oppor uma. 
re9istencia formal e não fazer concessão al-
guma. . 

Em absoluto é facilresponder ao nobre de
putado. Nem o honrado deput~do pelo fio dis
tricto do Rio de Janeiro aconselhou esta inercia 
absoluta. (A.poiados,) · 

.0 SR . FELICIO DOS SANTOS :-0 nobre depu
tado nlio · quer estradas de ferro nem par.:1. o 
céo. 

O Sa. ANDRADE Fmm.:m.~:- O ~ua eu não 
quero é a estrada de íer~o de Caravellas. 

O Sn.. AFFONSO PENNA. (1ninish·o da agl'i
ettZtura) :- O nobre deputado, com a eloquen
cia que acabamos de ~preciar, decl~rou que, 
parar o Brazil actualmente nos melhoramentos 
matedaes, seria o mesmo que decretar a sua 
ruína. 

Mas, pergunto. ao nobre deputado, quem 
aconselha. ao Braúl que pare na senda do r;ro-' 
gresso, naquellas emprezas, para as quaes os 
seus recursos podem ser sufficientes ?(Apoiados.) 
Ningnem aconselhoa. 

O Sa. ANDRADE FrGtrll:tRA :- Bastam ns de· 
cretada.s. 

O Sa. FELICIO oos SANtos:- Não ba.s~am, 
são precisas outras, por-1ue muitas das decreta
das níto prestam . 

O Sn.. AFFONSO PENNA. (ministl'o da. a,IJI'Í 
ctcltura) :- :Mas cu pergunto a.o nobre d~pu
tt.do: em um pair. novo, de vasb e:~:tensiio de 
territorio, onde ha muito lflle fazer, onde se 
levantam obstaculos de toua a ordem, podemos 
nóa emprehcnder ou acudir de momento a todos 
estes racla.mos que surgem -do todos os larlos 1 
Porventura., os nossos recursos são inesgota
veis 1 Si o nobre deputado diz que, fazer o 
Brazil parar é decretar s. ruina, eu posso r etor
quir a S _ E:t., dizendo que, d~spender larga
mente, é tambem deeretar-lbe a raina., porque 
mais tarde não poderemos fazer face . aos 
nossos compromissos. (Apoiados geraes .) . 

E' preciso que attendamos ás circum~tancJaa 
~!Spcciaes em que nos achamos ; é preciso qu~ 
não fechemos os olhO$ e . que não vamos, com 
o intuito de fazer muito, obstar a.: gue mais 

.. tarde possamos faze1•.·a.quillo qu~ for mdispen• 
savel. Si não attendermos para. os compromis
sos tomados e que são ss.grados, porque na suo. 
execução está. empenhada a palavrll .do Estado; 
•i não o.ttend.ermos para. estas despeza.s e for
mos eontrahindo novos encargos, embora. leva• . 

dos por um enthusi.asmo mnito justo, embora. 
levados por consideração de i.ntere$66s publicas 
muito valiosos, mais tarde teramos talvez de 
chorar am:~.rgnmente a nossa. im.prudencia.. 
(3! tlit9s apoiados.) · · 

Os nosSOII recursos não são inesgotaveis ; o 
paiz cnminha. para. o atravessamento de uma 
cris~ tremenda que fa.z horror encarar com 
e lia. (Apoiados.) Basta. attender a. que nós 
teraoo um commercio que niío se desenvolve, 
uma inclus(ria. ne.a fo.xas infantis, uma agl'icul· 
tura que clama auxilias de 1oda a parte; e, en
tretanto, temos de passar forçosámente pala. maiS 
trama:::ada. das crisea por que póde passar uma 
nação-. a transformação do setz. s;rstema de 
trabalho. (Apoiados geraes, muito bem, m uito 
bem.) 

Pois, perante um problema desLa. ordem, um 
problema diante do qual estremecem os esta.· 
distas mais provectos, problema de cuja solução 
depende a sorte da nossa patria. ; quando não 
podemos avaliar s.inda qual será. a solução deste 
problema nem quaes os seus resultados :finan
ceiros, ·quaes as perturbações econoinicas della. 
resul tantee; quando nos Mha.mos n esta situação 
é prud~nte, é justo... -

O Sa. FELtcio nos S.u-.--ros ~ -E' necessal'io. 
O Sa. ÀFFONSO PENNA (minístl'9 da agri

cultwra) •. ; é conveniente ir augmentand.o aa 
resr,onaabilida.des do Estado ~ · 

E', Sr. l?resident~, demasiado optimismo, 
q_ue não se1 si os acontecimentos poderiam jus
tlfica.r. (Apoiados.) 

Entendo que, 'quando og melh.or1.mentos são 
indispensaveis, quando não podem ser adiados, 
não ha. governo 11ue deixe de pugnar por elles, 
pedindo ao paiz os ?.ecessarios sa.crincios para. 
levAI-os a. efl'eito ; mas fóra dessas condições, 
não creio q a e se coadune com o verdadeiro 
patriotismo a. idêa de promover melhoramentos 
dignos de justificAção, á verdade, ma.s que ten
dem a aa.gmenta.r larg?.mcnte os compromiasoa 
do Esto.do. (A.poiaclos.) 

Penao, Sr. presidente, que o honrndo deptt• 
tado, quando desenvolveu a. sua inter pellação, 
não considerou nos compromissos qlle. Ee~am 
sobre o E!ltado. : - · -

O Sa . FELrcro nos SANTOS : - Foi por isso 
w~smo; é que n nosaa escol,_ é diffel'ente. 

O Sa. AFPONS~ PENNA (ministro da agri· 
c~.t~tura) : - O l!onrado deputado, p:ira mostrar 
que o pa.iz não. devia. parar na concessão de 
no~ak' garantias de juro e subven~ão kilome• 
trica, ciiou o exemplo do va.riGG n ações eivili
sa.da~. s: Ex.. na:o precisava sahir do paiz para 
achar exemplos ; baslava·lhe recorrer aos re-
lstorios do ministerio d:~. agricultura, para ver 
quantas estradas de ferro tem sido conl!truid.as 
á. custa do Esta.do e a quantas .o Estado tem con· 
cedido garantia de juros. (Apoiados.) 

Não precis11mos do exemplo de outras nr.
ções. 

O SI\. FELrcro D)S SANTOs: -Respondi meste 
pon_to a.o Sr. Andrade Figueira. · 

o Sa. AFFoNso PBNNA (mini$tro da agricul
tur~) :- Entre nós, temos d9!e~• lle oonces-
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eões~ centen~s de kilo~etros de estradas de I o brazileiro pa.ga.ndo 10. (Apoiados.) E' preciso 
ferro construtaas â. casta do Estado, milhares attcnder a elementos indisp'lnsaveis, ás eon:.ii
de contos para. engenhos eentra.e3 como garantia ções eeonomicaa do paiz, ao desenvolvimento 
do Estado. (:lpoiados .) de sua força productiva. 

Não é,port.ai;to, um systema novo, e não pre- Nós possnimos, é verdade, grandes J:i'lueza.s; 
eisa.mos de in~entivo estranho. mas dhs jazeln d~s:lproveitad.as (apoiados), ao 

Perguntare1 ao nobre deputado : indagou pa~~o _que nos patzeil que o nobre deputado 
S. Ex. a qu:1nto m~nta a responsabilidade do P?de c1tar, como exemplo, esses elementos de 
thasoaro por garantm de juros~ r1queza est!to .em acção, augmentam a pro-

E' um ponto importantíssimo. (.4.poiados. ) ducção, constitnem a fortuna publica. é parti-
Essa resuonsabilidade não é inferior a cular. (Apoiados .) 

240.000:000$(100. o nobre daputado, para animar-nos citou 
O SR. FELICIO oos S.-u~TOS :-Não vale nada em mataria de garantia de jut'os, o exemplo d~ 

em r elação aos interesses a reclamos do paiz. ~lgo~s povos d_il. America, creio que a Re-
O S AF p publica Argentma, que deu a garanl.ia de 

R.. Po~so BNNA (ministro da agricuZ- 9 °/o a uma estrada, e o Perú am ignaes eir-
tura) :-Não quero dizer que com 240.000:00~$. cumRtancia.s. 
de garantia, pos~amos relliza.r os melhora
mentos da que o paiz ea.rece; mas pBrgunto : 
podemos to!ll.ar uma responsabilidade além dn 
quantia tão a.vnltada., sómente no intnito de 
attender aos r eclamos do paiz ~ (Apoiados .) 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-E V. Ex. não 
inclue o capital que o Estado emprega para 
construir estradas por conta propria.. 

O SR. AFB'ON~o PR.'lNA (minísro da agricul
tura) :-E' preciso reconhecer que os recurso~ 
actua.e~ do pa.iz não offerecem margem para. se 
attender ás aspirações, alias j11stttica•eis, de 
todas as provindas do Imperio, não sõ da 
minha província., que pela sua posição i.nt;J
r~or recla.!Da vias da commanic!lç3o, que quer 
d1zer cauunho para o ma-r, caminho pr.ra os 
grandes mero:uios, -ll!e ios que levem seus 
prod11ctos aos o~ntros civilizados, mas de t.antas 
outras tão dignas de consideraç~. 

E' .preciso sa.ber : podemos conceder garan
tias em sommo.s eorrespondenteB a.o elev-ado 
capital que todos estes melhoramentos deman
dam~ (Apoiados e apartes.) 

Dizem commt1mmente: essa.s garantias são 
puramente nominaes. Infelizmente assim não 
tem. s do. (Apoiados.) 

A' e:xcepção d:1 estrada de Santos a Jundia.b.y 
todas as outl'tl.:\ têm pesado, peaam e pesarã~ 
:l.O Esta.do . (Apo~!Uios .). . , 
Enten~~· .sr. presidente, que antea, de julgar 

na po>stbth ,Ja.de de concessoos desta ordem 
deveQlos peaar as forças economicas do paiz: 
(Apoiados.) 

E' preciso eonsi lerar que nlto ' temos abun
dant~s fontes de renda, eomo era mhter 
para attender a todos estas , .melhoramentos. 
(Apoiados. ) · ' . · 

E' p1·eciso cautela. . . 

São exemplos que não tomarei a respollSabi
lidade de imitar. (Apoiados.) Eu só posso acon
selhar a ·ma.x.ima cautela no ·exa.me de conces
sões novas, quer da. parte do governo, q11er da 
parto do parlaUlento. (Apoiadol.) 

• E' ~~ medida qu3 se impõe de uma maneira 
m equ.lVoca (apoiados) ; de uma maneira. que sõ 
por abandono de deveres póde ser esque
cid.a.. (Apoiados.) 

O Sn.. ANDRADE FIGUEIRA :-Muito bem. 

0 SR. FELtCIO DOS S..I.NTOS :-Sendo assim 
p?de ~r o Sr. Andrade Figueira. para. o. mi~ 
IUSteriO. · 

O Sa. ANDl\ADE: FIGUEIRA. :...,-Não tenho am

bições; bastam as minhas idéas . V. Ex. mesmo 
ha. de mostrar·ae convicto dellas ; não é minha 
opinião exclusiva. 

O Sa. AFFONSO PENN.A (min.:stro da agricul· 
tw·a) : -O nobre deputado, tratando deste 
ponto, fez uma. injustiça. ao honrado deputado 
pelo H o dis tl'icto do Rio de Janeiro, injustiça 
que tomo a liberdade da reparar. S. Ex. decla
rou que, quando se fallava em crise ministe· 
rial, aterra.va-se com a idéa de que a. pasta. da 
fazcn la fosse pa.rll.r nas mãos do nobre depu
tado o Sr . An !rale Figueira . Comparou esse 
~a.?to :l. uma grande calamidade. Discordo dess'3 
JUtzo s evero 10 nobre d~pu~ado, e par.:ce-ne que 
neste pont'> acompanho a opiuiio de toda a 
cama.ra. (Mu itot apoiados.) 

O SR. F .E LI CIO nos SANTOS: - Ha ditl'ereiu;a · 
~e ~scola entra mim e S. Ex. , mas faço-lhe 
JUStu;a. 

O SR. ÂFFON.~O PENNA ( ministro :da agri
cul!ur-a) :- Embora não po>sa estar de accôroo 
mu1tas_ ve2os c~m as tJ:Ieses do nobre deputado 
pelo R10 de Ja.ne1ro, o sen modo de v6r não está 
no caso de merecer a condemnação que ó nobre 
deputado ext&rnou. 

O honrado deputado, referindcrse á. concessão 
de· estrad~s de ferro em relação a. diveraos pai1.es 
comparativamente com o nosso e procurando 
?orroborar.o seu argumento pelo pagamento dos 
tmpostos,dtsse que o. Brazil p~dia ainda suppor- ~ Sn.. F.ELICI? ~os SANTOs:....:... P~ra depu~:1.do, 
tar. novos onus, que seus habtta.ntas nao são os ace1to ; como m1n1stro, não o q"ero. . 
ma1s sobrecarre~a.dos, em relação aos habi te.n- O Sa. APPONSO PENNA (ministro da ag't'icul• · 
tes ~e out~os pa.tzes. . tura):-Colloeando-sa empolo opJ?OBto ao em que 

E pren so, . Sr. pres1dente, attender a ele- se ~cha o nobr" deputado pelo Río de Janeiro., 0 
mentoa e~enmaes, quando se t~ats. de fa.zer a nolire. deputado por Minae não devia' desconhe,; 
comparaçao de pa~amento. de tmpoBtos entre eer que em nos•o paiz fazer reaiet encia. em 
~ma. e outra naçao. (Apola.do~ ·) O íraucez, o 1 circamsta.ncias que são ~uit'l fre uentes é sem 
1ngl~n,paga.ndo iOO, pagam mmto menos do que I duvidá um &eto de patriotiam~. (.ApoÍaãos.) 
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Nll.da ha mais ÍIVOravel do que dei"X.a.r-se le- Para provar que a. nossa Teceita tem crcacido, 
var um in âviduo muit1~ v.~zes p~lo~ sentimen- S. Ex. apres(lntou-nos dados (h tatisticos. 
ta.lismo, nada ha. mais sympatqico do que pu• Dis>e que d<J 1850 a. 1Sti0 o accrescimo foi 
gnaL' por certos melborxrucu los que tendem ao de 80 °lo; de 18Gll a iS70 de 46 ~}o; .de 1870 a 
pt·ogrosso do pc.iz, do que att;nder a reclamos iSSO d~ 80 °/o . V e o nob re deputado que no 
incontestavelmente justos. pri[neiro dec<:!nnío, isto <l de 1850 a 1860, apez:u· 

Não lu deputado que, podendo triihar c.< se d·J n.,o tet·.cr.os ainda -cs,es grand s melhora
caminho, và Lomar o-sa po~ição de resistencb mentus, esse g-r-<\nde numero <le estr;Ldas, a re
Setn a convicção profunda do benefkio que pru~ ceita. tarnbem \}rogrcuíu '!e 80 "/o, exactamente 
tica (apoi~cdo:<), p·>sição sem duvi.da. des:tgra.la,-~ corno no ulti:no ,[ecennio, em qu) o nume1•o 
.v10l e que vai suscitar o desgosto e levantar dellas j.i era regolar. 
censuras, entre aq uelle~ que ~à) enthusiastas I o Stt. F~<:1,rcro nos SANTOS:-~o pt·imeil·o p~· 
de taes progt· s~o~. (.tpo'a~as.) , . . . riodo tinha cesS;Hio a anarehia do lmp~1·io. 

O nobre depu.ado refer1t1-se a lllllll.\:1. haut- As re~·olttt:ões ac5uá.;·n.m em 1848. 
lidade de não f,;_rir a q~estão ,just:J.mente ln.o 0 Sn. -~FFO~So P~xN.~ ( mi,tistrn da aryri
p_onto e~ que_ fQ; enterretrada por S. Ex. Haot- cultw·a);- Não ,;i~ro Sr. presidetJte e ~;.eria 
lllade for;t.st o governo pudesse da~ ~spera~t- um ab.:mdo affir111"i:o: qu e 0 desenv'olvimento 
ças, dar mrh._:s de graud~ ?.ntl:;.tsns_mo por das estrada.~ c!J fcr•ro, os auxilias á industria, as 
cs~as concessoes, que o patz Jl\ na.o poJ.e snp- conce~sões .le ~pr~mtias de j uro3 para as gran
portari- . . . des f.\bricas, para o est:.cbel cimMto de enge-
Jnf~ rzme!'Jte,_ por mat~ras qua- s Ja~ tas nhos centr,ws, JlãO trag': lm em grande csco.ta o 

· minh s ~S~JÍa'b·i~d. ~:'!r malOr qllelhçJa 0 ~ 1nd e- 1lAsenvol vime o to da riquezn; m:;s é p1•cciso q ue 
resse 'lu . ~a l 1 a ~ r:n!lacons_c a, an en o, cou tGmos c.l!Il o.> r-ecut·s~s com os q_• taes have
que o patnGtl~mo !n') ll!lPo..:~• assun ~omo _n. to~ mos de s:<tisfaz~r oo empenho~ contrabidos. E' 
dvs, que proc_nt·emos, Sl nao toJ·n~r dlfiicers, ao certo •tue 0111 un) l\lturo mais ou me nos remoto 
m~nos comeJ1da~ nuvas concossoes, que tra- d ,,. . ...: 0 hnlplamente "OroJ1ensada.a. ,. th , . , · - assas esp.z .s SCiu ~ ... ~, 
,am encargos ao c.:.ont o, ~.<os lo c!utJ _n~o po- mas, no int "TI'<Ülo, como haYCmos de fa:-.er face 
damos contar com os recu<'S03 .necessano::. p.ara 11 d " ·., ht~~v"• "a como d'"se " f - (M . a e as, quan o o ,.at .. ,, ., .. ,.., , ·~ , 
<a~~r •ce a esses compromJsso~- u.tos nm:. quaâra difficil, e quando vamos enfren tar 
ap~~.ados) . . . . _ corn o mais temeroso dos probl ·~mas, qual o da 

E. prectso, Sr. presJdcntc, 1m1tar o devo:lor b t't -,- do systema do tl'abalho ~ (-'lpoia~ 
probo que attende ll.Os seus recLtt'sos pt•ova· sdu 8)' 111\a:J 

. f f: - os. 
v:1s p .. ar~ aze: tlCe _,ao3 comprom1~sos . contrõJ.~ Diss·~ 0 nobre deputado que nós d~viamõs 
h\dos ' c preclso 'luh.o_d~overu~ nao va amon~ dei:s:ar de dar e:s:ocução a mcl borar?entos deore~ 
toanJo as re_:;ponsa ih . d~s do. thesouro, de tados, fazeu ;o reverter as rospectwas despazas 
mod_o a ,9-ue nao. po,s.L ,Jepot~ a:l.tt~f,zel-as. p:.Lra outrus g_url mel hot' s e fu•tificam. Estou 

E1s, -:r · 11~estd ~ntc. a" rm:ao Íll~th<;n l3ntal ~o,· de accõrdo com 0 nobre depu.túdo. no moJo por 
qn•1 muttas \ez e~, ~JUI)o . a com dol' CHl coraçao, qrle S. Ex. aprt>Ct!\. roui.tn.s dfts concessões 'LliG 
me tenho w:-~ntt ·s.ado cotüt•n melhorarncntos. . ., , , "!'·' con1 '" 0 Pleu voto 0 1. - · . 1-.. . . p.>ss:1.. am n, ~::;.~ C(\m .. ~ .1~ , 
n 1<1!1 ~:lllt~. utet~. ~ ~~~ mttl.~O .rnstos, m~s ctu_e ontras f:oitas pelo govern ::~ , ús qaae$ eu uiio 
rue ya. ecc .. t p:Jder s.r a,h.tllOd. (.1pozado~, t prcsl:o.ria ~~ minh::. :::.~si;rn ::t l: u ra . Mas, silo com
mt!lto úcm.) . . p:•otni~sos elo Est:do, Sr . pt•esidente, são _em-

s .. Ex., noc; ~1 1 s ' nvolnmentog _do3 1tens de penhDs, uos qL\tt~s ~' governo não tem ar\)lt\'io 
sua ;nterpelbç:~o, JH'O ·b11rou aqut que o e3tano de abril' mão; o c~l!tl'M'iO, i mpot·~::.ria n q11ebt·a 
..d~ upu:·os do the,?uro n:i:o pód' ~cr me!hOl'ado da f.~ do~ contt·atos, Q isto a fug o,1taria oa capi
somonto. 1~or ntCtO _de economias. !•, . cla1~, to~s que o nouJ• . d··rn t:~< lo ' l'liH' cham<~.l' p~ra o 
Sr. pres1den~c, rl'~e, s1 ~s r ·cut·sos d~ p:u~ n~o pa.i:!: ; s eria, como a.qai m11 ilo IJcm me ouscn·~ 
f ,s,om Ja,onv.>lvtdos, ar." ~u:J. !'(!C~tla nao LL- 0 no •rc d~putt\do p•>t Perllarubuco, pcior do 
~ .. S$a 1\ttg-ment.:J<lo, ~ou1 s•:l_UOI' podcr·!amo ' f:\ZCr quo a. f:ütn d e concc~siies do novas ge.ra.uti as . 
1aco no~ CO;l<[)ro_ll.llli!\'Oll J:\ co_nl~:ll\:dos; m"\ Dose!·', Sr. pt·,)sidontc , que o guvcrno rcpu
Sr·. P.restd~nto, SI d:t CCl) tlom:a nao pn•l.outo · dia;;s 1 cOulpNmis,os coost:~onlcs t!() con lratos 
bauru· ~0108 rara dco •li:~ r o es:ad<) pr •carto do celebrados em virtudo d,< Joi, que credito teria. 
nossas ltua.nças, sem duvtda. 11ao h~ da ser f<t~ alie nas praç;\s estrangeiras ·~ . 
zendo novns .,espozas que consegurremos este Como poderhl b~ter âs pa:·tss dos capt tacs eu-
r esultado. J'opeus para :lttrabil-os ao paiz 1 

O Sn.. FEuCIO nos S.tl\"TOS :-Des~oz:~s l'epro.. O SR .. FELICIO nos SANTOS ; -Não :wenlei 
ductl vas. e~sa. proposição. Está: bem cbro q ue 8eria en

O Sa .. AFFONSO PE:iNA (mütistro ela a.g,·icul
tura) :-Deaper.as reproductivas te tn ol-as fei ta 
1Üuitas. E' preciso . ag uardarmos que germinem 
naturalmente essas soment'S que j:l temos <'5-
palhado, para que depois possumo.~ colher 
nlg um fructo, e da1' o impulso, que todos d ese
jamos, aos melhoramentos do paiz, mas niio 
amonto:.ndo compr.:>rnissos,embora para a satiS
f:~.ção de despezas r eproduclivas, mas de futuro 
loogin .fUO e que nos virão cl"ear emba.raços na 
época em que li verem de ser. satisfeitos • 

. Yo . IV~;~17 

trondo em accôrdo com os interessados. 
0 SR, AFFOKSÓ PENNA (mi?~ist/'0 da agr i 

cu!tu.,-a) : - Jã vê o h;mrJdo depu tado que 
depen:le1•ia da ·vontad~ de terceiros, c não do 
governo, fazer esta sub3tit.uição que S. Ex. 
lembrou c que eu ac·Jitaria do braços o.be·r tos. 
Por el:.•~mplo, Sr. lll'e:>idento, eu não teria. 
grande prazer, cu n iio :ficaria muito SRtis
feito, si se me offerecesse ensejo de trocar 
cert3.s . ga~antina de juros, afim de p romover 
o complemento da e.strada. de ferro Bahia 
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c Min:~s '?Sem davida. nenhuma. Mas, é p~.:o
ciso, como disso , que o governo rcspei te a fê 
dos contratos, afi:n de d!spôr de cJ•edito n~s 
pl'<1ÇO.S em·op<ias. Só as ;j m poderemos attrahil' 
c 1pitttes par:! o nosso ).J::ti~. 

Sr .. presHente, o homado d"'put.~do suscitou 
nqui qttestões de :llta. importa.nci~. colllo se,ia
qnal o sys~~ma mn.:s :J.ceit:wcl em relação :i. in· 
terven,ilo do governo em ·obras ou melhora
roR~. . 
. Filindo, como sou, :i. escola lib!lt-al, cu , por 

cer:to, nunca aconselharei a construcçiio de 
obras po;' conta do Estado; q!la ndo se tl'Jt.'\ 
!lc constrllcçi:i:ls inàis;•ensavei~, o Es~do deve 
intervi r, mas limim:Llo-so r.i. g :rantia de 
juros . 

conce,sã') dessl. ostracla. Já vê o honrado de
puw.do que não póle ailinnar Cj ll 'l es tes melhora
meu tos m:\Let·iaes nõ.o tinham sido iniciados n;t. 
situação libera.!. 

Em i830, contrilJui com o meu voto para a 
concessão de terras de um e outro bdo da linh<~. 
á empreza, que se propunha à construir a 
mcsrnr. estrada.. 

O Sa. FELICIO nos S ANTOS :- Não foi favor; 
as terrl!s forem vendiths • 

.O SR. AFFoxso PE:s'NA (ministr-o da agr·cu.l
tura):-,Foram veo.Jidas p~lo uiinimo tia le i, -o 
que é um favor immenso, porque o honrado 
deputado ~abe que as terras jun to ás estradas 
de ferro são e::;;a.ctamente as que tBm maior 
v:t!or no nosso paiz . Or:t, conced•:r pelo mi,nimo 
:.!::L lei p·razos enortne! de te rra, do olll e de outro 
ht :o di linha, uad ~ menos tio s eis kilo1netro3 
d., cada hdo, é fn .;r um favo~. 

Es te syst~mo. tem sido adopt;tdo, m:lS c~'isto 
t~mbem no paiz o systema de construcções por 
cont:~. d:1 Estado. De um momento para outro, 
nlío se poder:i eff'cctu !r a sub; ti t ~tiç.ão compl:ta 
e r ad.ica l di! um p:l.r;l outro systema. 

0 SR. FEurao oos S;~.N-ros :- Quem nos dera O Sn.. FEL!CLO DOS SANTOS :- Ninguam as que~ 
ria. nem de graça. que a. estrad1 de Pedro U fosse prolongaJa para 

Minas co~u gal'antia de juros de uma companhia O Sn.. AFFO:s'SO PENN.I. (mútistro da agri-
pa~ticuhr! c~tltt<l"a):-Ao lacio de estradas de ferro póde o 

o Sa . AFFO!ISO Pi!:l\~.\ (ministrQ da a.gricul- n '>bra deputado estar certo de que as terras 
ttn·a) :- El!t rando em consider.tções sobre a di- sempr.:l acharão preten:len tes. llão pelo mini
racçào d<t po!i~ica lio~r:d , em 1-cbção a melho- mo, mas pelo m:,:s:i.mo da lei . E ' uma conce9são 
ramentos matcriacs da prov incia que eu e 0 em uma zo!n extensissima, em toda a. zon3. 
honrado dcpu~:~do temos 11 honra d e representar que terá. de a.lra,·essnr a e~t rada, c que. corrGs
nesla C"-llla.t·a, S. Ex. foi domasia!lo injusto pond) talvez a 5') lcguas. 
para com os estadistas libcraes que, duranle 09 O honra·Io d>:lpntado esqueceu-Bl) de que, ain
ultimos annos, têm tomado pa rte na direc~ão da o anno pll.ssado, a camara votou a construc
dos n ego elos publicas. S. Ex. enten·leu qne ção do ramal d e Ouro Preto, para ligar a capi
.todos ea~s têm deixado ir :i gal'fa os interesses t.al ela provinda à do l mpet'iO. Es:1ueceu-se dG 
primordiaes tle nos,a provinda. que, ainda. o anno pas~ado, se fez uma. concessão 

Não é exa.cto, $r. pNsident~. que a. si.toação ae estrada de ferro do Espirito Santo ã Nativi
lil>.ôt'al tenha descut·o.do iutcrcsses impo;·tan tes da. 1e, estrada que vai f>erv.ir a uma. zona riquis
da. nossa lJrovincia. siruo. da nos!a. pro\• illcia-a zona do Rio Doce. 

E' certo que a provincia de Minas n!l:o tem (.4.poiados.) 
ob~ido tod?s os melhorame~to~ d e qlle l'r~cisa; A provinda de Minas, Sr. p••esidente, ~ cen
m·•s convem !l.ttend~rmos as ctrcumstanctas em trai e todas essas estradas, todos esses metos de 
que no5 achamos, convém !1-ttender a. que igua cs cona~ounicação com o nmr, aproveiL'\m a sua. 
r~cl~mos não sã~ attend!dos. e:n !cdas as r•ro-

1

. população, aproveitam a sua zona . 
vmcws d? lm~eno, e abr1r excepça? em fttvor Di"'O ao nobre dep11tado que a concessão da. 
do uma ~o, ser~a_ um facto mu. to od1oso, o C(l.ll- l da. de f . 0 da Naf .· bde ~ · feit:l 0 sar~mc-•a_ o mn1s p~of~ndo ~esgosto. 1 • :~~~ passad~:r quando ~~H linhi~ h~nra de 

S1 a mmb_a. pronnct:~. n:•o ~Grn ?Otldo tudo occupar a ·pnst.a. da gnr~1·ra, foi uma. das con
q!lanto de ;e~a. o de q!l? prec1sa •. c porque as ccssõ·~s qtto julguei dCl ma:dmo proveito para 
ClrcumstanclM econom~ca.s do pa1z nào o per- minha pro\'incia e para uma importantíssima. 
mittem, assim como níio o ·permitt·Jm a. nenhuma zon:l della. 
das outras províncias. · , 

,, . • . · O Sa. CA..,'tltoo n:e OLin:rtL\.:- Apoiado; e a 
.- Sa . FELic.o_oos SAx::os ·- Permlltcm as asscmbléa provincial j â votou o prolongamento 

ett r.ldas estr~legtcas do R1o Gr.mdc do Sul e d~ pela. provincia. (H a outros apcwtes . } 
Santa Cathll'lllD. . 

O Sn. AF"l'ONSO PE"NA (miltisl;·o da agri
Ct!Ztur a}: - E' preciso qno nã~-ex.'l.O:ere :uos 
falsas su:::ccptibilidades. StJSceptibilidades que 
não ~ão firmadas em factos e que não teru fun
damento josto. 

Devo dizer ao nobre deputado que i proposta 
estrnda de Cara valias foi inic iad t na situ~ção li
l.aClral: foi f:1'0po$U na lll!SGtnbiéa provincial de 
i\'lina.s, pelo meu distin~to amigo o nobro depu
tado que.occnpa o logar de 1<> secretario n esta 
cnsa,e eu tive o prazer,como membro da comm'i.s
são de obrRB publica~, do d:~or parecer & favor da 

O Sa. An·o~so PENNA (mi1~ist:ro da agri
culeura) :-Quantas estradas de fe rro têm Lido 
.favores e cone ·ssões p ~lo gov~::rno geral; oon
ces!:ões de lle.>llpropriações e outras muitas; 
q!le não devemos esquecet· 7 

Entretanto, Sr. prG '!idente , eu não n1e referi 
a esta accul!ação do nobr '· d P.pu tado, senãa para 
mostrar que S . Ex. foi nimia:nent~ injusto .. 
e!Jlbora. movido por um ·eJ:c~sso de patriotismo, 
por um excesso do zelo, q•to o levou talv•!z a 
não llJ~reciar com bastante isenç.'io as circum
atnnciss que se ó1\o. 
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o Sn. EsoRAGNOLLE T.WNAY:- Ahi nao é 
pa.triotismo, é provincialismo. 

O Sa. A.NDII.ADE FIGUEllU: -E' b='-irris:no. 

· O SR. CANDtw DE 0LIVE!RA : - Não, pro-
Tincialistas somos todos. · 

O SR. AFFONSO PENN'> (mi1r.istro ela ar;ri
C!Ú1ura) :-Finalmente, Sr. prcsid•mte, passo 
a. dar a opinião do gove;·no aob:·e o pr~j!lc~o 
n. 27, da ca.mar.~ dos Srs. deputados, rcl~tivo 
á' garantia de juros ila estrada de ferro B:1hia e 
.Minas, dos Aymorés i PhilatHpbia. · 

O ncbre depu tr.do pelo ii o disLrieto do Rio de 
Janeiro consurou nest:. camara o go~erno por 
n!!o ter acudido d~ prompto ú .discuss'l:o, afim de 
da-r o seu parecer acet·ca. desta estr:J.d:l. S. Ex. 
não foi justo na maneira por que aprJcio'l as 
circumstancias do debate. 

E' sabido que na primeira discussão de um 
pr~jecto tral.:l.-sc de averiguar da •ua nlilida.d~, 
da s:~a. convenieucia publica, do intet·es3e geral 
que o possa justificar. Ora, S1·. presi,jente, o 
intuitivo que a estrad:l de ferro, que liga o 
porto de Cara.vellas ao interior de nlinha pro
víncia., é de alt.a. utilida:.le, de alta conve
niencia., de vantagem enorme pat'a uma gran.ie 
população da mesma provinciõ!.. 

0 SR. ANDRADE FIGUETB.A :-Mas a utilidade 
não é da es~r.1da, 6 da garantia de juros; 
V. Ex. desloca a questão. 

O Sa. An<ol'iso PENN.'I. (ministro da agl"i
cttltttra):-:-I.sto ô, n.precian·lo o molhoram~nto 
em si. O nobre dúpatado ha dP- concorda1• que, 
construída essa eslradll., olla s~1·ia sempra util. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Pat·a. o Estailo, 
não. 

O Sn. AFFONSO P.ENNA (ministro da agn'cul
· tura) :-A estrada é sem duvida util; mas ao 
Estado não convem garantir juros ao capital ne
cessario li !Ela conslrucçilo. 

Eu não estou em stlntiào oppoato ao nob~e 
deputado; aprecio as condições geraes do paiz. 

Por isso foi cue n::>o con·i ã tribuna pl•ra 
emillir o m!lu pa/ecer. Trata-se de um melho
l"amento ao qual tivo o p~azo r de nss·Jchu• o 
me1t nome como memi;r;J da assembléa pro
vincial d~ Minas; portanto, sou insuspeito para. 
eruittir o meu pur~cer. 

A'got•a pergunta-se: o Estado deve concot·rer 
e oro a. garanti (L de juros para se pro.;;eg·uir na 
constr,Lcçiio da estrada de fm·ro Bahia e 
Minas? 

Eis o.hi o ponto em que o governo discordá da 
opinião do h.onradJ deputado intor1:elbnte. 
(Mt~ito bem.) 

E' precisr) que attenlamos: a companhia Cle 
que se trata obteve das provincias de .Minas e 
da R!!.hia a subvençã:o kiloroetrico. de 0:000$000. 

. O honr;l.dO deputado, que aqui brilhantemf'nte 
des~nvolveu a sua interpellaçrio, decln1·ou-nos 
que o custo kilometr!co é 30:000$ ; portanto, a 
subvenção reprt·s··nla. não menos do <J.UO um 
terço do vR.lor da. construcção. 

Esta. e~trada teve a concessãt'. a que o e re
feri, de · t •·rras devolutas de um o do outro1ndo 
da linha, em uma exteMão de seis kilomet~os . 
Recordo-me perfeit11-mente, Sr. p residente, 

;:.dos di,cursos aqui pronunciados, quando se 

tratou do pro.i•lCCto que faúa. esta concessão. 
O _meu honrado nnligo, depatarb pelo 2• dis- . 
t··1cto de :Minas, o Sr. c~n iido de Oliveh·a., 
oppondo·sa á mesma conces~iio, teve e::1 res
po5ta c em ~ont8st~ção do~ honrados d-:putados 
que pr.Jmov1am este í.ivor, qu~·e t-a. uma em
preza que n:"Lo pedia, qu() n:ío ,w~cis3.va de 
ftvores do govarn~, senão e350S nlini:nos I·efe
rentes á colonis1ç1ío. 

Recordo-me, Sr. llresíd~nte, d-;s hymnos 
que SA lavanta\'am, c aos qua~s me associo de 
pleno ac Ô!'do, p:l.l'& elev<~.r a coragem, a ini
ciativa do; honrados c:d~dã·)s que. chamavam 
a si a coustrucçiio de uma estr,\d.t . 

O honrarlo dcrmtarlo pela minha p~ovinc!a, 
repetiu hoje aqui uu1a ::l.!li rroação, q ue :uão ·está 
de accórdo .co:u os fac~os, i~; to é, que era a pri
meira emprJza. qu!l s!l reali7.:J.Va em nossa pro
víncia com ca;JH:\C> b!·azihiros. Temos ll.CS 

trad:~. de fd~ro União l:\lineir~. te mo.!! a do Oeste 
de Minas, a de .Muriahó, a de PiL·apeti:uga, a 
d'L LeopoLlina, todas ellas I",Ó e unicamente 
construídas com capit~1es br.nileiros. 

Temo>, Sr. pr?sidenle, em S. Pàulo, os 
exemplos da co:upanhia Pa.ulista, da companhia 
Mogysna e do t:mt~s outras est'lbelacida.s com 
ca.pit:~.es brazileiro3. 

O Sa. FELrcw DOS SANTOS : -Mas como 
V. Ex. compat·a· um::r. e:llpreza d) Lres cidadãos 
com companhias que tê :n r e:spon.sab!lidale li
mi;ad:J. ? 

O Sa. AFFONSO Pl!::SN,~ (ministro da a!Jl·icul
tu1·a): - Es~es honrados cidadãos, si empre
garam os re(:u:sos de q•1e dispoem l argamente, 
ó pot·qu~ não qu·z ram lev,n ta.r em].lrcza nas 
condições c!() l<!i' um:J. responsabilidade limi· 
tada.. 

O Sn. F.:lLICIO DOS SANTOS:- Em todo o 
caso a minh& proposiçiío a exacta.. 

O SR. AFFoxso PENN.l.. (ministro da af!J"i 
cultH?'a): -Mas isto quo vem muito a.c caso 
p:ll'a s~ levant.:H• Jm tnQr.:lcid:)S elog-ios 1\0~att•io
ti~mo dostes ci.J :tdãos, ao seu do.;;ejo de faze!' 
grr.ndes melhot·:tmentqs ao nosso pa.í_z, nãD me 
parece proccc!en te para justificar a ·garantia de 
juros sobr.~ o capital de 9.000:000$, conforme 
pede c projocto. 

D0sile que estns cidadil:os j:i cb:iveram de 
duas provinc~as favores c1uo não s!;:o do pouc:J. 
importancia, qu'les os de uma subvenção ki~ .. 
lometrica, correspondente ao terço do eusto_ · 
da estrada, me p<1.rece-q_ue não deve o Es tado 
g,,rantit juros sobre o capital m!l.ximo nece~sa-
rio para a construcção da est rada, capit~l p~ra 
cuja fixação não dispomos de elementos _bls· ~ 
tantcs. · 

O Sa. FELrcro nos SA:o;ros : -ll:stã marca:do 
no projecto, silu 6. 000:000$000 . 

O Sa. Al'FONSO_P l!lNNA (mir.is!;r~;: da agricul- . 
tura): - O· qu!l digo ó que não dispomos de 
elementos para ~preciar, si o capital é suffi
ciente ou insufficiente (apoiados) , si é e:~:age
raJ.o ou não. 

o Sn. FELIClO·Dos:Sawos-:.-:-Ila estudos defi
nitivos. 
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O SR. ÂFFO:-ISO PExN.-1. (m.inisiTo da ag;·icul
tw·a) : -V. E:c acaba de allh•mal-o; 1nas eu 
lldepcnde .. tementG desses c>tll(\os, jà emitti :l, 
minha opinião .'o lJ"e• L:~ndo-se conseguido 
favorG> d·1 po<lcr g-or:ll c favol·Gsprovincmls, que 
reputo m·1ito valiosas, não é o caso.rle ir o 
Estado aug:ucnt:1r 03 s~u• compromissos, a!é 

. mesmo porque niio s~ tl.'a.la. de um dess ·s_ me
lhoram~ntos i11adiaYois. ( ]lftiitos ap~iaclos; 
muilO bGm.) "' 

O Sa. FBT,!CIO nos SA~To~ :-Ent:1o dig:<-se 
is3o, ma!S n<IO se o~Leja f"zcndo uma. guerra. 
de.,le:~l. 

O Sa. AFFoNSO PE)INA. (mü~ístro !la liJFiCI~l
tu-ra) :-Esta "Pl'Gciaçiío en não esper.wa oavir 
do honra !o dapalnJo •,apoiadus) . .. _. 

O Sn. FE!.tcro oos SANTos: - -Não mo rsti.ro 
a V. Ex. 

O SR. AFI'OXSO PJtXXA (m ·,..is!rn dn. a[Jr,:cnl
tu;·a) :-•.. e peço licenç:t :1.0 honrado depu
Lido: c à c:! mar.}, para não r~5p01lder. (:Vuitos 
apoiados ; muito bem.) 

O nobre d9putado vollou a f,tzer uma cen
sora quanto :i. org::.nizaçfio da 01·dem do dia.. 

Jl.hs em que ha dosl,mld,\rl~, nãocollocando·s) 
o pr~jecto n"' primeira. pal'te, isto é~ no loga:r 
em quo .-levem Mr cnllocadas os pt•o.;ectos das 
l~is annua~ ~(Apoiados.) 
n~ade que ó ef;tn n. opinião do governo, e a 

m0sa marcha de accórJo com a administrn.ção, 
e.~là claro quo não ha de preterir projectos de 
mn.:dma imporla11cia. parn. pôl' em discuss:i:o 
estes qt:.e .o governo não l'eputa de necessilade 
in.li~vensR.'I"eL (Ap1iados.) 

N~'io h a nisto nnda de cansuravcl; o ll.on'rado 
deputado deve ser cor1J:i to. 

O Sa. FEr..Icto nos SANTO> :-0 governo devia 
desd~ lngo emitt.ir essl opiniiitl. Logo f!lle 
np;·;'scntoi o projccto, eu , pedi a opinião 
de V. Ex. _ 

O Sn. : \[o'!'O:-õso P~:o;:-~A (lltÍI<ist1·o àa agriwl
ttli"a) :-E eu a d·~i a V. EJC, 

O S R . FELIC I~ nos 8A:-IT05 ;-Di~se que era. 
uma questão d!l justiça.. · 

O Sn.. AFFOXSO PE~:'I.l (miaist;·o da agticul
ttl;·a):- Pos~o oppellar para. o S;-. Soa,•es: 
S. Ex. que dign. ll que lUe ouviu. 

O Sn. S OARES:-- Foi o que V. Ex. a'aJou 
de manifestar na tribuna. (•lluito bem! muito 
bem.') 

O Sa . AFFoNSO PE~N-.\ (ministro da ag't'i
ct~ltt<l'a):- Niio quero ·que se sapponha .que 
venho aqui emittil' opiniões que não H:úha.. 
(2'•1ão apoiados.) Eu não prccisavr,· spprllar 
para o testemunho do ninguem ..• ( N1:.m.erosos 
opoiaclos.) 

VozEs:- O seu caracter está muito acima 
di8BO . 

O SR. Al'FONSO P;ll~A ('ntinis •,·o da a(J'I'icul
tura): - ... mas declarando o honrado depu
tado que f> U devia ila~-lhe a rninha opinião, não 
tinha remcdio s enã·, f .lZêl-o. 

Eu poderia. tani bem a flP ~11:\r para a opinião 
de ou~~OF.I muitos Srs. deputados qne m'e tem 

Ottl•ido -pronu11Cia1·-m~ a respaito,com franquPza 
que é prop:·ia •lo m:)n caracter (m1~ítos apo ia
r/os), e é quo por m~ís doloroso e. du 1·o quo me 
fusse contl•;;rÜr o U(Jb ~·~ dcpu Lado, que é lUilll 

amigo, oppõr-me ;\concessão .(e fw ·ri!S quo 
interess:~m a. uma zona muilo importante de. 
minha provinein, e á. qual <levo muito na. mi
nha curreira. política, não pod!a deixar de fa.· 
zel-o. (A.poiados; mdto bem1 muito bem.) 

A m!nha. responsabilidade oie homem político 
euJl. tomo inteira, 'ilO~CJ. 'Je não faço politiC:t. pn 
coúveni!ln~ia (muita b:m), m:.s porque julgo 
cmuprir um dever que todo o cidadão d:~ya ao 
seu paiz, que é prestar- lhe os scns fracos re -
cursos, quando s<io solicitado; Jlara o serviço 
pul•ltco. (Apoiadas, muito bem e <tpartcs.) . 

Portanto, Sr. nresiden le. o ho11rado depubuo 
peh. mi•1ha proviflci:l f:1z-me inj •lSti~a. SUppDll· 
d' que não fui pressuroso correndo a o do bato; 
m·1s S. l~x. mc~mo.ji censurou o honrado de
pclt'•do p3to R'o lle J <neiro. pO!' t·•r inicia io n. 
discus•ão do projecto. quando elle om da :o pela. 
pt·im il'J. VC T- p<\l'a ordem :lo dia. 

Pronun•;io-rne com a. fraoq•1eza <[11() ó pro~ 
Jll'Í:t do mau car,tcter a q•la rlGYO ao mou pnir., ~ 
á responsubilid:\de rl.o cargo 'lue occnpo: si as 
no.~sas condições finance iras fOi>'Gm lll'OSpara~, 
si nós padessemos disr>or de larg·os rac11rsos, o 
nobre de \lutado roG rmcontrRt' a ne;tt:J. t1• ibuna, 
pugnanlo por est•3 e outros melhoramen tos 
de qull precisa :t no,s ·l. provio.cb (m.uit a bem, 
apoiarlos); ma ~, perantG responsab i lid :\dc~ mais 
eleva.dns, p~r,1ntc circu111stanei:J.s c r i t icas, q'11e 
tadns nós deploramos (apai adog) , pôranta u m .. 
flltu:·o 'l ue n !io se me .a.preJBnta n ada ro~eo, niio·
t'!nho remedio senão cumpriJ• o meu d !Ve r ainda 
qne com s:v~rificio •lo me u corn~:.110. (Jluito 
bem I nH,ito b3m ! ) · 

(O a;-ar~o1· r! ca~ •rOS'! In~ nle a:1plawlirlo e {e• 
licitado por 'llWitos Sn. dcptrta(las. ) 

A discus;iio fica a·iia;l[l. p~Ia hora. 
O ~R- Pr,E.SlDENTE dá a seguin te ordem do 

"ia p \1'.\ 17 de Agosto i 

1"' pa1·te 

Discussão unica das emendas do s!ln ad o, pro
jecto --:n. \B de 1883, credito ao mini.sterío do 
imperiv, _ p ;11'a a litnentos dos principes G ãs 
verhas-Excrcicios "finJ.os e ~occorros publicas . 

2~ dita. do projecto n . 74 A, de f883, licen~a. 
ao Dr. Amp~lilophi·J de Carvalho. 

.{o. dJscos~ão do projecto n. 9 1, dr3 i883, li
cença. ao Dt•. Anto nio José de Souz •· FrG tas. 

,f a ditD. do projecto n . 62, de i 883, pl'etonçii'o 
do fo t &nentG O'Oon.nell Jersey. · 

i .. dit~ do projecto n. 72, sobre tempo de 
serviço ao Dr . Thom>lZ A[v,?s Junior . 

fa dita do de n. 89, d ; 1883, pre t0nção do 
estudant~ José Go:ncs Vcllo:n . 

i~ di~a do projecto n . 73, de 1883, p~etenção 
d~ Ft·ancisco de Castro Nunes. 

za. dita :Jo ptojecto n. 77, de 1883,. pretencão 
do Dr. Ve1loz.o Tavares . 

2a dita do projecto n. 2i 7, de i8S3, pr eten9ão 
de D. Justa Em lia da Costa. . 

. 1" dita. do projecto n . 251, de i832. preten.
ção de}oaquim L. Qaintaes . 

. . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 03/02/2015 15:30+ Página 1 de 46 

Sessão em 17 de Agosto de 1883 133 

i"' difa do g•·oj~cto n. 275, de 1882, pre.ten- Gen'eroso Marques, Pereira Cabral e Manoel 
ção de Luiz l e•·eira l\1arquRa. Portella. (29) 

fa.. dita do projecto n. 44, d~ 1883, i~enção A · -
de direitos·á. companhia do gaz de Tau;JMÓ. o mew-db, aclnndo-se presentes 64 Sra. de-

putados, o Sr. presidente abre a sessll.o, 
P dita do pro_i.•cto n.. 2ôS, do 1883, dispJnsa 

de pharmaceuticos. : Comparecem depois de aber ta. a sessão os 
ta dita do projecto n. 109, de 1882, sobre ne- Srs.: ltibas, Francisco Sodré, Severino Ribeiro, 

gociantes de join~. G:onçalve;; Ferreira, P assos Miranda, Jos\3 Ma-
f~ dita do projecto n. 40 A, rlo 1883, sobre no.nno, Terluli,.no Henl'iques, Carlos Affonso, 

fa.vons a em prezas de ferro-carris. ' T::.•~q~_Iinio de Souza, Henrique Murq•tes, Perettí, 
i"'dita dos proj"ctos ns. 70 e i41, de i8~3.~ :Fehc_w ~~s Santos, Amaro Bez,m·a., Prisco 

sobt•e !oc:1ção de serviço. · ~<lra1zo,_ ~Oil.l'es, Alft·edo Chaves, l\Iarttm Fran-
2~ dita do proj~cto n, 35, de 1883, reg-ula· Cl3~0 ~!lho, Abelardo d:;J Brito e Francisco 

mentodo matadouro. · BelwtrlO. (19) 
za. dita do p1·ojecto n. 45, de 1883, credito ao Faltam, com c11 ,1sa. participada, os Sra.: Lima 

ministe•·io Jo imperio. Du:lrte, ·.Basson, Cun tagem, DuquG-Estrada 
Continua~ão da z~ <lisClUSi>ãO da reforma judi- Teix:eL·;:~, Fe~reira Viann<\, Leopoldo Cunha, 

ciaria no art • 3o e seguintes. Paulino Je Souza, Rod rigues Peixoto, Sinval 

2~ pa,·te (às 2 horas) 

Continuação Ja 2" discussão do orçamentij da 
guerl'a. 

3" lllicussão do projPcto n. 65, ele 1833, sobre 
execu~ões commet•r.iaes. 

2n discussão do orçam8nto da justiça. 

Leva!ltou-se a sessão às 4 1j2. 

S'l!:SSÁO EM 17 DE AGOSTO DE 1883 

·smnlARIO.-Loilnrn o apprDI'JÇiló <ln ndn. tln so;silo do 
{ti_ !lo co JTOnLe~-EX:PF:t)IL;\"T---Pro;~:cl"s- Pari:!cerl!3. t~e· 

· I'[DC'rimonlos.--0 Sr. Dull!GC's JJ.J'dim jn!l-!Ífi~a um pJ"o .. 
jccto. O SI', Cnrrtdrtl da. Cunha. futlll~~monl .. a. um rc•.pte
rim~nto. -Pua-na~IIIA. 'P.t..ltT~ O.\ onoEM. no oc.\-- Ui::=cu~~fio 
n1lica das ClnCn ,las tlo sonado ~o prnjcrLo n. 9~ tlc 1~~3 
Aprrov~t.iio, -2> ili•cussilo do projccto n. i> A <lo tRS-1. 
1~~!\mh~:\.~ r. requc.~imc.nto \lo Sr. Gan\iahc" F~rrcira. 
Dl<curso> dos Srs. Fali cio 1l0o Santos, llczoJrm d o .\Ic · 
ll07.0I'I, tiomDs da Castl'..>, • .\.1\tOnic de Siqueira~ Ihl~ronsn 
do Àl';t.Ujo c e~rrLI.~irfl t\:\ Cnn.h:l..- S:-.G~~~f).\. l"AnT:~ DA or. 
D~ ll o.-~ or.L- Col'tlr:nndlo da tli::icussã:o Uo orr.anu:m~CJ li~ 
gucn!l. Disc:ursG do ::::i· ~. Ca.murgo. -

A's i1 ho~as, feita. a ch"matla, acho.m-se 
presen:.~s os Srs. : Moreira de Bauos, I\l::.tta 
Machado, Ribeiro de !\Ieneze:s, Bulhões, Gon
~alves de Ctu·valh··•, Cai'n<;Í\'O da C•,mha, Vieira 
de Andrade, Al ·hêo Monjardirn, Castallo 
Branco, Ulhôa Olntr(l., Mo.r tiln Francis -o, Es
Cl'agnolle Ta•may, Alve< de Araujo, Juvencio 
Alves, Theo~:~hilo, Penido, Meton, Vaz de 
Mollo, Manoel Carlos, Bat·ão da Leopoldina, 
Ba~ão dt Estancia, Salustinno, Camargo, E~
pindoln, C11ndido de Oliv•ira, Barão do G·1a1ly, 
01ympio Va.lladiio, Antero, Silra Maia., Prado 
Pimentel, Barã~J de Araç:tgy, Ratisbona, Silva 
M afra, Bézerra (le :Menezes e Montandon. (35) 

Comparecem depois da chamada os S1·s. : 
Coelh~J e Camp:•s,At·aujo Pinho.Rodolpho Dantas, 
Mac-Dowell, Souza Queiroz Junior, Antonio (\e 
Siqueira., .Jo~é Pompj>U, Lac_erda \Yerne ck, 
Barão da ViVa da Farra, Cruz Gouvê:::, Di1na, 
Gomes de Castro, Ulysses Vianna, Affon~o 
Penna., Vianü~ v .,z, Bt1rão àe Ca.nindc, Fr.,nklin 
Daria, Geminiano, Carn.eit·o da. R.o ~ha, lldefo n.w 
de Araujo, l gnacio Martins, A lcofot-ado, Au
g us to Fleury, Ruy Barbosa, Souza. Leão, 2;~ma, 

e And1·ade Figueira. (10) · 
Faltam, s~m caus1t participa:ia., os Srs. : 

A-h·: uno Pimentel, Alme1da Nogueit·a, Affo nso 
Cels0 Juniol', Antonio Pinto, Alvaro Caminha, 
:~rislides Spinola, Hm·ão de Anarl ia, C:lntã:o, 
Cruz, Costa Pinto, Fernandos de Olivei1·a, Fer
reira de Mouri:1o, F'elisberw, João Caetano, Joa
(IUiln T1waros, Pi..ula Souz1, Pereira da Silva, 
Pompeu, Rego B:\rros e Rodrigues Lima. (24) 

E' :tppl'ovada a acta d3. sessão de 16 do 
corrent<J, 

O Sa. i 0 SECRETARIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do mini~terio do imperi<'l, de 14 deste 
me·t, devohrendo o rectuerimento do bacharel 
Diogo de ~bndonça Pinto, informado como foi 
requisitado peb cama.ra .-A qu'2m fez a re
qui~ição. (Commissiio de pensões e ord~nados.} 

Idem do Dr. Joaqu im Pinto Net to Machado, 
dlrector d:~. 2~ direct•Jt·ia da secretaria do im
pc!'ia, pcdin :o um mlllo de licença. com orde
nado.-A' com:ui~s:1o de pensõJs e t•rdenados. 

O Sri.. B.u\:\.o n.o~. LEOPOLilDL-1. envia à mesa 
o seg-uinte pt•oj ecto: 

N, 98- i 883 

Loteria para a ,-econ.s trucçfio da i(}reja m ct
t ric; de S. Paula de ~1Iuriahé, em M inas 
Ge,·aes 
A assemblea. goJ."al resolve : 
Art. f. v Fica concedida uma lote ria do plano 

:de 200:000$ para a reconstrucçào da igreja 
matr iz da dJade de S . Paulo de Muriahé, em 
.Minas. 

Art. 2.o R~vogadas as dispo;ições em. COII.• 

trario. 
Camara dos deputados em i7 d~ Ag-osto d e. 

i 883.- Barão i.la Le()poldina . 

E' remGttido à commissão de fa.zenda . 

0 S11.. EscRAGJ\OLLE TAUNAY manda :1. mesa. O!il 
seguintes 

R~queY'ÍmPJÚOS 

· c. Requeiro se peçam informações ao gove~no si, 
ajunta militar 4e s~ud~ considerA o fardamento 
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usad.o pelos c~rpos arregimentados do exet•cito, 
bem como o equipamento de infantaria, como 
nocivos â saude dos officiaes e praças, e no caso 
affirznativo, quaes a5 modificações que julg 1 na
cessarias. 

Sala daa s~ssõee, i7 de Ago~to dB iSB3.-· 
E. Taunay. » 

E' lid.o e adiada· a rliscussão por ter pedido a. 
pa.la.vra o Sr. :Mafra. 

" RequBiro se peçam informações ao g-ovel'no 
sobre a -porcentagem cobrada pelo collect"r pro
vincial de Mato Grosso, indagando si é certo 
qu~ es'e empragado não presta cont·~sJa arre
cadação das rendas desde o anno de 1879, o no 
caso affi.rmativo qu·.1l a razão. 

Sala. das sessões, i7 de Agosto de 1883.
E. Ta'lmay. » 

E' li.do o n.diada a discuasão por tê~ l)!ldiJ.o a 
palavra o Sr. Gonç:llves de Carvalho. 

O Sr. Leopoldo de Bttlhões 
tem sido impedido, pela difficulda.de de oiMr a 
palavra nas. sessões aut,oriores, de vir á trjbtJna 
prolest:~.r contra uma drliberação tomadti pelo 
senado sobre um privilegio para. mineraç5·J na 
província de Goyaz. 

ReJere que em 1861 apresentou-se á camara 
um maníaco, pedindo privilegio por 9 .1 annos, 
para. min,.;raçlio naquelb. provincia, s2m limi
tação de zona e oqjecto. Por inadvertencia fol 
a pretenção dr.feri.da, e com a me~ma faciH
da.de e bom exito trfl.nsitou no senado, :ficando 
o gov::rno autoz·izado a conce:l.er o privi-
leg.o. . 

O governo, porém, andou lllais a.visado do 
que o poder !Dgislativo; não usou da autoriza
çi'io, impedindo assim que a província do orador 
fos3e convertida em sesmaria de um lunatico, 
c 3fasta.n.1o por algum tempo o ridiculo que t~l 
privilegio devia attra!ür :i. corporat}ão que o 
decretara. . 

De nada valeu, porém, e~ te procedimento do 
governo. Po:oleriol·menLe o p:~.rla.mento conce
deu por si o privilegio, marcan1o o prazo de 
cinco anno! para se inichrem os trabalhos; e = a.nuo depois foi, a nedido do concessionasio, · 
prorogadÇ> o prllzo por iO <l.llnos, isto é, até 
1894. 

O. pl'ivi1egio porém, ap~zar das solemnes fcr
rna.lida.:les que o revêstiam, nunca foi conside
rado cousa. séria, o que se p:~.tentêa dos factog 
aa ter o concessionario em 1882 pedido que sa 
declaras~em e:u vigor as conce<sõ~s das leis 
que haviam silo pl'omulgadas e de te~· a cama
ra revo!j·ado taes concessõJs. No senado porém 
restabebceu-se. o privilegio, adoptan :lo-se o 
parecer da commissão de obras publicas e em
prezas privilegiadas, sem se attender a que o 
eon~essiona.rio não raune ~s preeisn.s cou.di.çõn 
de Uoneidale, e a que a concessão constitua 
uru rel"igu, pois é ind~lermi.nada assitn quanto 
ao objecto, como quanto á extensão: de ne
nhum mo:io salvaguarda o dil"eito.de tel"ceiro e 
O intereSse publi cn, COmO S1 observa em todas 
as de igual naturezllo, anteriormente feit.as. 

No intuito d<i ob\•iar aos inconvenient 'S e aos 
préjuizos que a. de q11e trata. vai ca.usat :à sria 
provincia. envia á. mesa um projecto interpre-

tnti vo, e par~ di~sip!lt' os Ascrnpnlos da nama. 
ra e do senado reco~dal'á as p!tlavras que na 
sess'io de 3-de-OutubrJ do anuo passo~.do fora111 
proferid~s pelo Sl'. Andrade Figueira, esse il
lustr~ purb;mentar que tanto te m elevndo as dis
cussões, prestando, com s:~.ci'ifieio de s1.1a saudê, 
rdevantes ser\•iços ao paiz : «-Este privilegio 
não pód~ augat•ia.r o resp·:ito e a consideração 
publ:ca., que são devidas ao parlamenlo. ~ . 

Pede ao honraJo roinistt'O da agricultu l'n. que 
s11bmettaà assembléa gm·;d o regulamento de 
minns, sgbr; o quol, segundo consta ao orador, 
já se pronunciou o conselho de estado.- E' ur
g~nte pôr termo á incerteza ua. leg-isbção nes. 
sa materia. 

A!)rovei!a a occasi~o para. pedir providencias 
;,.orhonr:1do ministro da fazenda, aftin de fazer-se 
o p~1gamento dos vencimentos de que ha muito 
tempo <>!l.tão privadoa os empre ; s.do<:; da eaix:J. 
economica da provinch de Goyaz. 

E' envia-.lo :i m-:sa, lido e remettido á l!om
missilo de constituiçi<o '?. poderoõs, o saguinte 

PI\QJJICTO 

N-. 97 -1ss3 

Pri'!ii.ZegiQ para. ~a'!lrar minas na provincia 
de Goya;; 

A :J.ssembléa. gero.l resolve : 
Art. i. 0 O dec~eto l egislativo n. 2815, de 

25 de Janeiro de 1879, que conced9u a J oão 
Joeé Fagiludes de Reze~1de e Silva o prh·ilegio 
para lavrar minas lia província de Goyaz, ~ó 
compr3hende :-As minas de ouro, existen tes 
no alveo dos rios Maranhão, Cayapó e :;~.ffi.11entes 
d~ste. 

Ar t. 2.° Finalizado o prazo marcado pelo 
clec.reto n. 2993, de 28 de Setembro de 1880, 
pa~a o conce.;;sionario organizar companhia 
e começat· os t1·aualhos de lavra., o go\·erno niio 
pode rã. p1•orog:d-o·, e S•>·cousidera.rá a c.oncessão 
C<td llCa.. 

·Art. 3, 0 t~<>voga.1as ali disposicões em con
tr9.!'io. 

C.1m:Lt>a. dos Srs. d.e])utados · Gm 8 de Agos~o 
de 1883.-:- L·~opoldo de B·t;tMcs . 

O Sr. Carneiro da Cunha co
me!}t~. dizendo que, entra as infelicidad ·~s que 
acabrunham o ssu espiri to, não á de somenos 
po~o o desagralo em que incorre para. com o 
Sr. presidente e alguns membros da. ma!ori~, 
que o appP-lli::iam rie aggressivo e violen to nas 
discussões da can1ara. 

A comciencía não o :td11er te de que hn.,ia. tido 
alguma vez a i n tenção de oífender as seus ca l
bgas, embot·a possa parecer que o ·domina a. 
paixão, pelo tom e calor co:n que f:~.lla.. 

Confcse:1. qtte, caminhan1o para o declinio da 
vida, o a paixonam a justiça, a verdade, a ra~ 
zão ; indignam-o· e irritam-o o meno.,preço e a 
injustiçil. com que são sempre tratados a sua 
p~ovinci;~. e os sens amigos até do ·par tido li be
l'!\ I, aos quMs tJOderis, usando da phrase de um 
dos chP-fes deste partido, tantas vezes repàtida. 
na c:tmarn, chamar 09 verd11deiros christãos 
desta desmm•a!iza.da Turquia.. 
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E' sempre sob o imperio de taes sentimentos · Eduardo Mattos de Araujo, desMndente de uma 
que se approxima tla tribuna. N~o estllda a das melhores familias da província. 
p lll'ase, nem procura contornar os períodos, O despacho do inspector foi o seguinte: c Só 
como fazem os mestres da rhetorica e da p c>da- ao governo,a quem nesta data encaminho a pre
gogia moderna, em que se formam esses ora- S9nte petição, deve esta in<;pectori:~. e:dernar 
dore<~ corractos, que cadenciam os gestos, esses qualque.r juizo a respeito de seus subalternos. » 
estadistas instantaneo::, na phrase do Sr. Es- Não hn l~i que autoriú ~e :nelhante despacho; 
cragnolle Ta.unay, e em que se prepar.1m futu- pelo contrario, a nossaleg:slação impõe aos cho
res enviados extt·aordinarios em missão espe- fes de repartição a. obrigação de pruc;ederem ou 
cial. _ mandarem proceder contra os seus subalternos 

. Ve.m trazer a.o conhecimento da camara factos pel:ts faltas em que se jnlgar·em incursos. 
de summa gravidade, mas fal-o-á com voz pau- Desde esse momento, em que os emp:egados 
sacla e calma. 6SfOl'ÇaV<J.m·Se para que se :fizess3 a luz sobre O 

Na discussão d:1. proposta de fixação de fÇ>rça seu . procedimento, c o inspector occultava-se 
naval denunciou os actos de reacção que o mi- nas trevas de outro reservado, estabeleceu-sa 
niaterio -·de 3 de Julho -pt•aticou na Parahyba, luta entre o chefe e os seus subordinados. 
transferindo para Goyaz e Mato Grosso todos os A' vista de observaçõ3s que o Sr. presi
militares que eram conservadores, Otl tinham d~nte fez sobre a terminação da hora, o orador 
votado no ·ca.nlidato conservador; removendo pede ltl'gencia, ató 1 hora. da tarde, para Lermi
tambem empregados de fazenda; c demittindo nat• o seu discurso. 
fuli-~-cionarios, mesmo libera·"s, . em castigo da- Consult 1da a CJsa, é negada a urgencia pe-
q uelle peccado. Tud? isto f<!Z- se de Jan~i~o do dila. 
corrente anno em d1ante, para, na prev1sao de 
ser dissolvida a camara. dos deputados, constar 

- que o governo não tolerava que militares e em
prega·los:public:J& votassem no candidato da op
posição. 

- !?ensou o orador·que, com o desapparecimento 
do ministerio de 3 de Julho, havia terminado a. 
r-:acção; mas o impulso que te,· e a núl.china in
fernalde perseguições e ruina ainda a faz me-
ver-se. · 

O minisLerio passa:!o nomeou inspector da 
alfandegada Para.hyba. u :n indiviluo de nome 
pouco euphonico .;_o Sr. Codeceira.. 4 iS de 
Mlio o nomeado preencheu a formahdado d:~o 
posas; compareceu á J:epartição no dia i9, e 
não voltou mais senão a. 2 do mez seguinte. 

Entretanto, havendo recebido um telegram
ma offi,:ial, em que se lhe ordenava fizesse um 
relatorio comprorue.ttendo o3 empregttdos ela o.l
fnndega, no dia 30 de Maio offidou l'eservada· 
mente ao goye1·no, accusando-os vagamente de 
prev~ricadores. 

Aqui recebido o offició reservado, o Sr. ex· 
ministro da. fa:t:enda abusivamente o en.tregou 
a um compadr~, para d~lle servir-se. · 

Publicado esse officio, _os honradof. emprega
dos, victim1s daquelh aé•)Usação vaga e geral, 
não podiam deixar de acudir: em_çlefesa dos seus 
creditas. Dirigir~1m ao inspec~..~r Ull) · requeri
mento, em que respeitosamente lhe pediam, afim 
de que puclee:sem def·~nder-se no juizo compe
tente, declarasse os factos elll. que se fundara 
para acoim·-1!-os vagame~te de prevaricadores. 

Este requerimento é ·assignado por liberaes 
em maior numerQ • . Os prim · iros signatarios são 
Tr3.jano José Rodl'igu!ffl Chaves, velho serven~ 
tuario, parente do Sr._ ~esembar·gador João J..W
drig_9.es Chaves, que, a.o-ci<ador parece, tem sul_o 
disting·uido pela pres&nte csituação; V~cente 
Toscano de Brito, irmão de finado Dr. Felizardo 
Toscano de Brito, de saudosa m:emoria, chefe do 
partido liber&l, que encaminhou esse il'mão na 
vid;:>. pttblica, e, si h~je pudes~e erguer-se do 
tumulo, veria o adv~rsario que sempre com.bateu 
na imprensa e ilos ~ co-micios populares, aefea
de-r seu il'm!io e a fa.mi.lia. deate, emq\lanto que 
aqnelle que eUe inventou procura a sua ruina; 

ORDEM DO DIA 

PRiliiEIRA P.ARTE 

Entra. ·em ·discussão a emenda do senado 
n. 93 de 1883, credito para dotações aos prin
cipes do Grão-Pa.rá., D. Luiz e D. Antonio. 

O Sn.. MATTA MACH.-I.D:> (i 0 secretario) requer 
e obtem que as e:nendas sejam discutidas englo-

·badamente. · · 
As emendas são approvadas sem discussão e 

remettida> á. commissão de redacção. 
Entra em 2 .. discussão o projecto n. 74 A 

de 1883, vindo do senado, concedendo licença 
ao juiz de direito dG S. João da Barra, Dt~. Am
philophio de Carvalho. 

São apohdas, .e entram conjuntamente em 
discussão, as seguintes · 

Emendas 

Igual favor ao de::embargo.dor da relação 
de Pernambuco Victorino do Rego Toscano 
Barreto. · . 

Sr.la das sessões em 17 de Agcsto de 1883.
JosJ llfarianno. 

Igual favor ao Dr. Joaquim Pinto Netto Ma
chado, director da 3<> directoria ;da secre
taria do imperio, para tratar de sua saud~, 
â vista dos attestados medicos que affirmam 
estar este funcci.onario enfermo e nece3~:~itar 
de serio tr:;.tamento. · -

s ,1la das sessões em'-17 de Agosto de iS83.~ 
Jose llf aJ·icmno. 

São ~fferecidos como emenlas ao projecto em 
discussão,· .os seguintes: 

N. 84 - i883. Licença ao Dr. Albino Gon
çalves Meira de Vasconcellos, lente da facul
dade de direito do Recife. 

N. 91-1883. Idem ao bacharel Antonio Jo:;ó 
de Souza Freitas, juiz de direito da comarca 
dó- Alto Itapicurú, na provincia do 1\b:ra.tih_ão~ 

N. 83-1883. Idem ao bacharel Jose Thome 
ds. Silva, juiz dG direito da comarca do lpú, 
ne.· provincia do Caará. _ 

.:' 
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Esta offerecída. pelos Srs. Passos IIIir.1nda O Sa. Pn.ESIDE:;TE :-Eu peço a. V. E:!!:. que 
e José Pompeu, o aquellas pelo Sr· • .i\f:ltta Ma- se cinja. á ma.teria do r<OÇ1erim.euto. 
c nado. 

O SR. A~-ro:;;:xo n;: SIQUElK\ (pela ol·dem) 
per:;uota si as emetldas qno a :abaw de ser 
lidas tem -parec;t• du. respectiva comwissão. 

O Sn.. M.UTA !lhmi.mo (i• secretaria) d'l
clara. qu: todas as emenda> tem p!l.r;J,:er da 
commissão, (L e~cepçii.o àa tio Sr. Dr. Joaqnim 
Pinto Netto Il-bchado, a resp-ito da qu::l foi 
hoje lido no e::.;,pedi~rlte um requerimento com 
doeument ·s, que justificam a sua pretenção, os 
q aaes se uc1lam sobr;} a mesa. 

O Sr. Gonçalves FerreiJ:"a:
Sr. prestdento, niio CO:lheço o veticionarío a. res
peito dl) <JUal trata :\ emenda que acab:1 de 501' 
lid~; estou mesmo cunvencido de que elle precisa 
da licença que vem penil" no p1trlamento, mas a 
camur' jâ tem adaptado o oxpedient·l provocado 
mesmo pela. commissão de penoões e or .e nados, 
de não pronunchr-se sobre pt•ojecto nenhum 
desta natureza. sem que essa commissiio inter
pouh:J. o seu parccet·, tendo D.nteriormeute ou
vido o gov •r no. (A.p·1iaios .) 

Sobre a emenln a que me refiro, não consb 
que se tive>•e dado isto, o co,•tt·ario nilo c~ta-' 
l'ia concebida_ n os termos em que se ach11 
(apoiados); ter se-ia man~nrlo como emen:la. 
um projecto jã. apresentado à casa. pela. indicada. 
cornmiasão. 

Na conformidade das considerações que tenho 
feito, vou mo.ndar à mesc\ o seguinte 

<1 Re(pleiro que sejam destacadas as emendas 
a respeito das quaGs aindt~ não se pt•onuuciou a 
eomruissã> de p ensõe~ e ordeu3c.lO '· 

Sah da; 8•~s•õos, 17 de Ag-osto de !883.- Go i~-
çalt~es Fcl·l·eil·a. » · 

E' lido, apoiado e enh•a em.disens~ão. 

O Sr. Felicio dos Santos diz 
q uc ji foi prevenido pelas observctç;}es do 

_Sr. presi !ente, no que tinha de dize!'. O nobt·e 
depu:aJo que o precedeu q·Hlr qne as emcnd,ts 
vão á co:nmi -s1o o nã(r voltem sem o re, pc-ctivo 
parecer. E' mui tu j~slo este pedido.(.'lpuiados.) 

A cawara sabe como <J Ol"ador pt·ocede q1"ando 
se tJ•ata do projccto> semelh<Lntes, não precisa 
Jnais uma vez manifestar a suu. opinião; mas 
muito':! dos .. nobres deputados, comquanto en
tendam qt.;..· é necessario faz er economias, não 
julgam que oa funccion:<rios pnlllicos, que se 
-acham reJ.I:nen te dMntes, devam ser pdv,1dos 
da lican~a que impGtram . C1·e, p :~rem, que a 
opinião Je qua.si todos o; seus illtls t rea colleg~s 

____ e que não s' deve conceder licença sem de~ 
· -mon~tl"ação da n ece.qsida.de della., 

Qu(lndo o governo declara o paiz quasi ew 
fallencia .•. 

O Su. CA::O."DIDO DE ÜLiv lnn.A.:- Não, não 

O Sa. FEL !CIO DO~ SANTJS respomle que, ·si 
S. Ex. t:ve,se ouyido a sua proposição, não lb.e 
f"ria esta ob•erv:tção. 

Continu:\ dizend•J, quo, quando o governo 
jul.~-a o paiz nesse- esta lo,- já i.c.h:tbilita.do para 
tentar q ualquo:· melhor ·!llento, ó neces>ario 
qu'> aLtcntla muüo para <'Ss:J.s llcenças, '}\"' :M·.ur
rdam augn•enLo da despezll. public~; é preciso 
que, quando p:·etenJ.~ faze~ economias tão -exa
geradas, não d~i:-:o de ver tambtm esse exer
cito de f11ncei•:marios puh11cos, (1ue nos consome 
mais de 50.000:000.~ annualmente. 

Acredita, po :·tanto, qu·! c.~tá perfe:tamento 
n:1s id,~as do 111inist ·rio, pedindo à e;tm : ~ra que 
tenha toda n cautela. nn concessão de<s :s licen
ças (apoiados), e Í3zen lo t ;tmbem ~eu o re(ine
rimeiltO do nobre deputado po1· Pernambuco. 

O ·s.l.~. Bezerra de l\i:enezes 
concorda em p•rte com as observaçõe5 .feibs 
pelo iliustt·e Cüllega que o ptec dec ; no ~ to 
po1Jto idcas absolutas. não podem s 'r . ac itas . 

A economia ti urna. necessidade·, mesmo 
quando são prospera.s as condiçõe~ financeiras 
(apoi(lcl!Js), mas nâo se pót1e entender por eco
nomia negar a·J f;mccionario pnblico CJ.Ile se 
acha doente os me10s para tratar-se. . _ 

O Sn. PE~Joo:-A m:.ior parte delle:; o quo 
quet·arn é passeiar. 

O Sn.. BEzmuu DE ME::o~EZES obset·va q ue 
niio vem dizer so'ot·c os outros peticionaria~ ; 
vem sómentt3 di~er que o director da 2~ di
rectm·ia. da sect·at•ria do ímpet"io, Dr. Joaqui m 
Piuto Netto J'tfach~tdo, cujo rec1ucrimen to f Ji 
a.pres :ntado à cam:tra, coat aLL'stados de h:es 
Ji~tinctos merlicos desta corte, n U:O é um ~:eli· 
ciona1•io do favor, é porém um peticionaria de 
justiç-1; acha-se doeate e [lrecis,~. t t\ Ltar da sua 
s.,, ude. Não vni nis~n. com" ~r t"?.i;unonte per.sa 
o seu hoo.rado colle!)a, <lesp ·za par<J. os c<.>f~ca 
p nbHcos; as licenÇ<•s cr>nce iid<~s n estes termos 
n;io an;n1et1la>U as despezaa do Estado. · 

O SR. F:~tLTCro Do~ SANTos :- Oh ! Então 
não vai outro suusLit1.til-o 'I 

O Su. BEz.:;RU,\ m: l\h ::-<F.ZES responde quo 
S. Ex. está enganado ; nio vai. 

O Stt. PExroo : - .i\ras paga-se a um su
jeito qnc não trabalha p:tra ou.t1:0 vir t~aba
lhar mal. 

O Sn. BEz:etmA DE 'MEN!il?.ES tambem não 
aceita este ap:u·te, p0r :1_t1e não assenta na 
justiça . Não sQ pó le duer qus s e . paga a 
qaHm não tra.balh~, qu~nJo este está obrigado 
a tr>l.tar da St!a saude, para poder melhor tra
balhar depois. Não comprehende a ta onde se 
quer levar r:st' rigorismo. . _, 

O Sn. PE:;tno : - A naç:.ão ·paga para se" 
trabalhar e não para se fiem· doen te. 

O SR. BE?.l!:lliU os MENEZES responde c1u e, 
si o nobr e deputado provai' q1>e quem quizer foi isso. 

. adoece, dal"-llle-á razão. Mas o ser.~entLLario 
O Sn. FELICro .D\)3 SANToS . •• já. incapaz. Je que se trata nt1nca solicitou favores dest:~ 

de.a:fiançar g araottas pa.ra estradas do ferro de ! ordem e, si actualmente o Jaz, é porque tres 
uhhda.d.e d~;monst~:ada e de ren.b. notoria •.. · \facultativos distinct_<>s, o dirocwr da f!loculdade 
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de me:lieina, Sr.- conselheiro Saboia, o Sr. 
Dr. Nuno de A:1d1·ade e O'.ltro lhe dizem que é 
preciso t;·atar de sua saude e retirar-se do Rio 
de Janeiro. 

·Não haverá absolutamente augmento de des
peza na secretaria ; e c1uanto a não ter o re
querimento parecer da commissão, pondera que 
não é isto razâ:o para se mand·tr retit·ar a emen
da relativamente áquelle distincto funcciona
rio, pot·que em casos identicos a c::tmara t':lm 
cone diJo que passem emenJas conjunctamen
te com os projeetos em discússão. Ainda este 
àili!o assim se praticou. 

Não ha portanto razão, nem a~ regularidade 
nem de economia, para qui} se dei:x:.e de appro
va.r o r~querimento c1ue se acha em discussão ; 
e d ·pors espera que a camara fará toda a jus
tiça a um .distincto funccionario publico, que 
nunc~ peJm favores de qualquer ordem, cónce
dendo-lhc a licença retluerida. 

O Sr. Candido de Oliveira 
(pela ordem) requer o encerramento da dis
cussão do requerimento do Sr. Gonçalves 
Ferreira.-

-Consult::tda a ca.mara, é approvado o encerra
mento da discussão. 

·.P.osto a votos o requerimento do Sr. Gonçal
ves Ferreira, é approvado. 

uma comarea pela lieença dada ao juiz de di
reito, vai esta importante magistratura paràr ás 
mãos ·de homens leigos, que não têm nem o co
nhecimento do direito nem a pratica. do loga.r, 
e m.uito menos a responsabilidade moral do 
cargo. 

Não é isto ainda que chama principalrn.~nte 
a attenção do orador. Recordara que, no anno 
passado, quando se discutiu a hcença pedida 
por um jUlZ de direito tla província de Per
nambuco, a camara teve em grande considera
ção a molestia allegada como fundamento do 
pedido. 

Os empregados não só judiciarios, eomo de 
outras carreiras, vêm ao parlamento pedir li
cença de um anno. A camara não sabe si estes 
empregados já solicitaram do governo as li- . 
cenças que e'te tem competencia. para conce· . 
qer e, si v.encido o pr.1zo respectivo, a molestia 
resistiu ao tratamento deste e exige maior 
·prazo. 

Entretanto, pele-se logo licença de um a.nno, 
p-razo muito largo, e que só se deve dar quando 
se tiver provado praticamente que as licenças 
concelidas pelo governo não foram sufficientes 
para o caso de que se trata. 

O Sa. JosÉ MAlll.A.NNO : - Em todas estas 
licenças verifica-se este caso. 

· O SR. GoMES DE CASTRO diz que não está. no 
Continúa a discussão do projecto. seu proposito fazer opposição systematica, r~ 
O Sr. Go:m.es de Castro diz que sisten.cia invencivel a estas licenças. Por al-

o assumpto que prende a attenção da camara gumas dellas vota, em vista do conh<,cimento 
aindi:l. que concernente a interesses merament~ perfeito que tem dos peticionarias, mas deseja 
individuaes, não· lhe p:~rece indigno da medi- sàber, e só a ·commissão o póde informar, si as 
tação e da mais séria consideração do paria- m~lestias allegadas pelos pe~icionarios e a. res
mento. Estes aetos se reproduzem. de modo que P.:nto dos qua~! se pro,.nunclaram.os med1cos, 
as collecções de leis encerram maior numero sao ~as que exloem lonoo prazo pa-rs. o trata-
delles do que de actos de interesses publicas. men o. 
(Apoiados ) · I O SR. PENIDO:-Os attestados são graciosos. 

Dos magistrados contemplados no projecto e O SR. Gol\rEs DE CASTRO observa que o nobre 
suas emendas, conhece apenas um, e desse dá. d0putádo por Minas diz que os attestados são 
testemunho a casa, de que esta realmente graciosos ... 
doente. O SR. PENIDo:- Geralmente. 

Mas deseja chamar a attenção da camara 
para outro ponto. Não é tanto a questão de 
economia que deve provoear a sua <a.ttenção, 
pois que, como muito bom disse o nobre depu
tado pelo munieipio da côrte, não ha realmente 
augmento de despeza, nos termos em que as li
cenças são concedidas pelo projecto, visto que 
os empregados licenciados vencem· apenas o 
ordenado, ficando a. gratificação para a.quell<>s 
que os substituem; ~or este lado, pois, o nobre 
deputado. por Minas póde· :fi~ar perfeitament~ 
tranquillo. . ' · · · 

Ha porém. ~m inconveniente mais-grave do 
que a . questão de economia. ; é a vacatura do 
e_mprego, porque a.. maior parte das vezes os 
substitutos não offerecem as mesmas .garantias 
que os proprieta-rios dos logares, :principal
ment~ quando se trata de um juiz de direito. 

A camara sabe que muitos t'lrmos do Imperio 
acham-se vagos de ·juizes formados ; :~ jllris
dicção é exercida por sup?lentes; que, de ordi
nario, não · sio procurado;; pelas suas habilita
ções e integridade de· caracter, mas pelo seu 
zelo em favor dá causa.- partidaria.. Ora., si vaga. 

V. IV.-18 

O SR. GoMES DE CASTRO responde que, não 
obstante ser a mesma que a dos signatarios 
dos attestados a profissão do seu illu'!tre collega 
qu.e o inter~·ompe, não crê que taes~ attesta.dos 
seJam grac1osos, porque ·não suppoe que um 
medico, digno da sua profissão, um medico que· 
tem a religião do dever, passe attestado atfir-
mando a existel:lcjã. de molestia que _de ~cto 
não exista. · 

Deseja o oradõr que a ·commissão o informe 
si os petici:lnarios já esgotaram--as licenças 
dadas, ou peloa presidentes de província ·ou 
pelo ministerio da justiça, e, si esgotadas ellas, 
a molestia continúa de modo que ó indispensa~ 
vel proroga.rem-se, o que o governo já. não p~· 
deri~. fazer, porque só tem. competencia para 
dll.r licenças com todo o ordenado até _seis mezes. 
Pa-rece-lhe que .esta marcha ·é · prlilente, pois, 
assim não se facili.ta.-rito· estas concessões, que 
a-rredam: do exercido, por 'prazo· de um anno, 
empregados que fazem falta nos emp-re;os, e 
eom que se sobr~ea:rregam os t-ra.ballios paTla· 
mentares e ~s collecções de leis. 
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. Foi por illto, diz ao concluir, que teve ne
cesaidade de roubar alg-uns momentos & atten· 
ção da casa. · 

O Sr. Antonio de Siqueira 
crê qu.~ o nobre deputado p~lo Maranhão não 
\em razão, atlirmando qt1e os cofres publicos 
não soffrem prejui21o com a concessão das Ii
·cenças de que se trata. 

O Sa. lLDEFONSO DE AIUu.ro, continuando 
diz, quanto aos projectos que foram oft'eracidos 
co!D.D emenJas, que ellea estão in8truidos com 
attestados medicas; um com atte&tado do illus. 
tre deput11.do Sr. Dr. Vieira. de Andrade, e mais 
dous facultativos ; outro com attcstado ftrmado 
peh Sr. conselheiro Dr. Sr.bQia. · 

·0 SR. CARLOS AFFONSO: -Qual é O que tem 
attestado do Sr. Vieira de Andrade 1 

Tinha pedido a palavra pa.l.'ll. falla.r sobre o 
requerimento apresentado pelo nobre deputado O Sa. li.oEFONSo DE AM:CJO responde que, 
por Perns.mbuc(), e cuja discussão foi encer- segundo crà, · o que se refere á licença de um 
rada ; entl'elanto, aproveita o ensejo para dizer juiz de direito do Maranhão. 
que, diante da tão grande numero de pretenções . O Sa. Go~rllls DE CAsta.o ; - Estó. muito 
que já assoberbam a aclividade do parlamento, doente. 
entende que um dos meios de facilitar..se o o Sn. lLDEFONSO DE ARAUJO oJserva que, á 
trab:üho d:~o c•mara, ê dilatar o mais possivel a· vista desses documentos, a commissão nlo tinhA 
confiança. nas respectivas commis:;iíes. Declara mai~ senão dar seu parecer, mas quiz ouvir o 
que jura n~a palavras da commissão «e pensões governo, 0 qual informou que as pre~enções 
e or.:lenados. Não tem, como deputado, ou~ro eram perfeitamente justüi.c~Lda.s. 
meio de satisfAze.- ·a. sua conscienci!l., e de firma-r . . . . 
o voto qu~ dá em taes mate.-iaa . Po.-· ssta ra:tão ~ com~nssão, O~Vlndo o governo, procu~u 
continuará a votar em favor dos requerimento3 ev1tar o mconve~1ente, que se dett na. ses~ 
que se destinem & separar dos projectos da. passada, de concue;-se licenças a um ~~g'IB• 
commissão as emendas que lhes forem offere-~ tr~do que não havfa en~rado no e:xerc:c1o do 
ci.das. cargo. E' bem lem:,rado, portanto, o alntre ·do 

nobre deputado pelo Ma.ranhão, para que sem-
O Sr~ l.lde:ronso de Araujo pre se !'eçam informações ao governo, afim de 

lembra que, e ' uma daa sess"ões passadas, o saber si fora.m esgotadas aa licenças, que elle 
Sr. Dr. Zama, seu coU~ga. de depu~ac;ão, apre- póde conceder aos funccionarios . j)Ublicos. 
sentou uma emenda. a um proj'!cto que conce- (Apoiados.) O orador asseglll"a. que oa fllnccio
dia licença a nm magistrado, e que por essa. narios, de quem se trnta, estão n.o caso de re
occa.sili:o disse a S. E:s:. que era inutil a emen- correr ao poder legislativo. 
da, porquanto no .sérudo se ini~iara um proje- Ta.es slo as-informações qÚe dà. ao nobre de-
cto, concedendo licença ao .mag1strado de que p utado pelo Maranhão e a camara. 
se tratava. . Este proJ e c to e que se achs. em . 
discussão e•oncedelicença ao Dr. A.m.philophio . O Sa. RA.nssoNA. requer o encerramento da 
Botelho FreLre a~· Carv-alho. . dtscusa«o. 

O Sa. Al\AUJO PtNBO :-.Magistrado muito E' approvado o requerimento de enc.erra-
distincto. . mento. 

O SR. MARTIM F'RA.Nctsco :-Foi juiz em. E' approvado o projecto com os additivos . . 
Aràas, & muito dign!>. 0 SR. MAllTU! FRANCISCO (pelaorclem) l'&• 

O Sa. RA-rtsBoNA :-Mo:1elo dos magistrados, quer dispenaa. de interstioio para que o pro
não .era capaz de pedir uma. l icença, sem razão jecto eeja. dado para ordem do di& do primeiro 

que jnstifica.sse o l!leu pedido. dia. (!& sessão. 
O Sa. l LDBlrONSO n~: Aumo s.ffirma que a. · O S11.. Pli.ESIDENTJt : - E' diapensavel o re-

eolnmissão tem sido o mais poesivel escrupulosa querimento do nobre deputado. 
em opinar pela con.cel!lliro de licenças. Exami- A mesa tomal-o-á. em conai.:leraç&o. quando 
nou a propoaiçio que veiu do senado, e pareceu- a commissi~ houver redi~ido oe additivoa om 
lhe que est11. eorpGra.ção nio aeria favoravel a.o projecto separado. 
projnc.to que ora se discute, si a pretenção não 0 SR. AaAUJO PINHO , .... z4 ot'dem) : _ Pedi 
se baseasse em.juatiça. 1 \l"' E• d 1 • !!: 11 a p~ avra -pela ordem psra requerer dispensa. 

ver a e 9.ne a collllD.lSS "n o teve presente de intersboio, aüm de que o projeeto, conee• 
attestado m&dico. • • · · ãendo licença ao Dr. Amphilophio B. Freil'ê 

O S:a. METON :-Bastava isso para não ser de Carvalho entrasse immediatamente em 3& ·· 
.concedida. ·. . diseauão. · 

O SR.. RATISBONA :-Pai'$ um magistrado O SR. Pl\l!lsmE-sn::,...;. Náo posso · aceitar o 
eomo o Sr. Dr. Amphilophío nãv é necessa.rio requerim~nto do nob.;e deputado, po;que § con-
attestado . tra o reg1men.to. . · '· 

· O SR. lLl>EF'ONSO Dl!l All.AoJo . .• maa esse do- O Sa. ULYSSEs VIANNA.: ~ .fr~ta-se de pro-
cúmento n.ãc_> ·podia dei:tar de. ser apresentado jeeta vindo do sen&do. . . 
a.o senado, e, quando não o fosse, parec~ ao . o Sa. P:a~IJitlllNTl!!:- Na sess!"o de 29 de 
orador ba.ata.nte D testemunho du Sr. Zama para Agoato de i850 deeidiu~e que, tendo 0 pro• 
levar a cam.ara a vota.r pelo pr~jecto. '. jecto ~õmente duas discussões, n1o haveriam 

O Sa. Auu.ro PINHo :-Sabemos que eBse logar as diapenaaa de interstieiea para que 
magistrado esta_gra.vemente doente. ambas se nzea.sem .no meamo dia, e OIS pro-
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jectoa vindos d.o sena.lo têm. só duas discussões, 
de conformidade com o art. 56 do regimento. 

O. Sa. Jcs"É MARlANNO (pela ordem) requer 
que a dispansa de in tersticio .<J.b.ranja o pro
jacto e todos osadditivos. 

Consultada a camara, concede a licença. re
querida. 

Ent.ra em discuBl!ão o art. 2.a 

O Sr. Carneiro da. Ou.nha. diz 
que não foi generoso o procedimento que.pa.ra 
com elle teve lu pouco a. cama.:ra. A illustre 
maioria, firmada. não na força do direito, mas 
no direito do numero, e dh·i gid~ pelo Sr. Can
dido de Oliveira, negou ao orador a UI."genci'a. 
que pedira para. concluú· o seu discurso. Por 
isto aproveita a presente .occa.sião, afim de tel'
minar as considerações que fazia a. respeito dos 
empregados d~ alfund:;ga,justificando ao mesmo 
tempo a. emenda que vn.i man·1ar á. mesa, rela
tiva li lic~nça a dou~ dess&s empn~gados. 

Manifestada a divergencia. de que fallou, en
tra o in.spect0r da alfa.ndega e os empregados, 
quando estes se dirigiam tra.nqaillamente á 
repartição para cumprirem os seus deveres, o 
mesmo illspeetor os re<:ebeu: armado de revolver 
e de p\mhal ; e não contente com isto, requisi
tou do govml.O gera.l 25 carabiilt'.s a Combl.ain, 
revolvera Girard e aa;lres, sagu:ra.do consLa do 
seu offic.io. 

O Sa. P:a.l!:SIDENTE observa ao orado'!", e nesta 
sentido rec~mam varios Srs.- dejlt:.tadoa, que 
e11a está fóra da lei, ao que e.st9 oppõ~ que a..s 
eonsidera.ções que adduz são pertinentes á jus. 
tüicação da emenda que apreae&.ta. em favol"d~ 
empregados , cuja aaude foi alterada (!Dl conse. 
quencia da perseguição violenta que lhes mo~ 
veu o inspector, o qual, emqu.anto não chega o 
armamento que reqaisitou, fulmina a suspensão 
a esseil emprega los. 

Suspendeu estes dous empregados, porque o 
administrador àas capatazias, na· occasião de 
entreg.11r um volume de n . 61, enganou-se e 
entregou o de ·n. 51. -

O .motivo teal d.a eu.spensii·> não foi este, mas 
aim o terem elles promovido uma demonstra. 
çlo de catima. ao ex•ill8pector, que íóra. remo
vido. 

Ao .11aaso que o inspeef.or. a.ctnal reon6a.-sa 
& declinar factos que os empregados solicitam. 
como prov.:t de prevaric&~ç.io, elle que, :no 
oftl.eio; mostra não querel' desmor-l.lisar 11. :repa.r
tição, com.e<;)a. os Mtos de sua administração 
pol:' outra proeva.r.i.ca.~ão. Logo que assumiu o 
e:r.ercicio do cargo, mandou conduzir para casa 
moveis de. alfandega., Mil quaes deu uso domes
t.ic.o, taes como meB&, lformarios, etc. 

Concluindo, diz o orador que, circulando boa
tos de que ease inspeetor pedir2. a remo9ão de 
todos :Js empr<'!ge.dos, desejav-a que o governo 
ma.nda.sse uma. eommiesll:o piU'a !'JUminar o 
procedimento desses ·empregados. 

. E' enviada á mMa. a ~g!ltnte 

da Parahyba. do Norte, os Srs. Eduardo 'Ma.rcos 
de Araujo e Antonio da Trindade Secuniino de 
Oliveira, para tratar de sua. saude. · 

Sala. das se~sões em 17 de Agosto de 1883.
Carneiro da Cunha. 

A emenda é apoiada, entra em discussão e c, 
sém debate, rejaitadB.. 

Entt•a em iA disc11ssão o projeeto n. 62, pre
tenção do i o tenentg Anlonio Maria de Albu
querque O' Connell Jersey •. 

A l'equerimento do Sr. José Marianno, resol
ve-'e que est.e projecto tenha uma só dis
co.ssão. 

Vão á mesa, são lidas e apoiadas as seguintes 

Emendas 

Ao proj~cto n. 90-!883, licença. a.o estudante 
João Franc1s!lil do& Re ie Junior, para. matricu
lar-se na e a cola de marinha. 

Offereeida pelo Sr.,. Matta Machado. 

Ao projel!to n. 95-:1883, concessão ao te
nente Henrique .A.fl'onso de Aranjo Macedo, para 
fazer exame na eseola militar do Rio Grande 
do Sul. 

Oiferocidt~. pelo Sr. G.>nçal vali de CarvalhQ, 

Ig-nal favor ao e~tud1111t.e Cn.t'los Peixoto de 
Mello Filho, para ser dispenso.do da. ida.de legal, 
afim de se matricula~ em qualquer faculdade do 
imperio. · 

Sala daa s~uõ~ s, !6 de Agosto de 1883.
Soares .-JJ:t ontandon.-An tero. 

Igual favor aos estudantes Arthur Ribeiro 
de Oliveira. e Vicente de Paula Costa, para fa
zerem a c to das matarias do i o a. uno do curse> 
juridico nfl facul iade de S. Paulo, depoia de 
aprese)ltarem certidão do exame de a.rith· 
meti.ca. · . 

S.ola das s aaaões, i7 da Agosto de i 883.
Carlos Affonso.-V a;; de M eno . - Francisco 
Sotb e.-.Ribfâro de lJ! ene:es.-C'o.ndido d~ 
Otioei ra. 

A discos&ão fica adiada. 

SEGUNDA PART~ DA ORDEM DO D{A 

Continuação da 2~ discusa!Io do orçamento da 
guerra. 

E' lido o seguinte 

A.dditi1)0 

Os objllctoe de e:xpedíente para as secr~ta
rias, casa de ordem, arree!ldações, agenc1as, 
· OO.talh'ões, regimentos, commandos da CDm.pa
nhias e companhia:s isoladas serão forneCid<ls 
pela. intendencia. da gu13rra. na. cOrte e pelos 
ars enaes de guerra e depositas de artigoB 
bellicos nl.s províncias, deventlo a deapeza ser 
feita por conta do' creoi t.O consignado 11ara a. 
rubrica i4a-Corpos arregimentados. 
Sal~ daa se111Wes em 17 de A.goato dt> i88S .

A. E. de . Canl(trgo. 

Sejam concedidos 3 lll~~~' de licença. &C?• ~ 0 O Sr. Ca.num-go é forçado a intervi.l' 
e 2o escripturariol da alfunde,ga da provlllcm neste debate pelas ca.usaa qtle en!lueia~á. maia 
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tarde, e especialmente pot·que não pôde deixar tido liberal rio-grandense, especialmente em 
aem resposta. alguns po~tos do diaclll'tSO profe-- pontos de probidade, que foram respondidos 
rido ?elo nobre deputa~oo pelo 3odistri~to de sua pelo nobre deputado o ~r. Andrade Figueira, 
provmcia, por occasião de discutir-se o ot·ça· que foi o primeiro a reclamar de sua cadeira e 
mento do im]'erio. dizer: « Si ouvisse allusõee á probidade do 

No discurso d•J nobre deputado foram mais Sr . Silveira Martins, eu seria o primeiro a. 
~ vez: desconhecidos os serviços dedicatlos e protestar., Em outra occasiã:o, porque estu. não é 
cont~stada:. gloria do jllustre Visconde de Pe · propria., ha de dis~u.tir os pontos a que se refe· 

· lotas pelos Dl'ilhantas resúltados da jorna.da. de riu ·o nobre deputado, e então a camara e o 
Aquidaban, e cob H'to de baltiõ0s e injurias o paiz terão ocrasião de o.preciar a sinceridade e 
bravo general Isidoro Bera&ndes de O li v ira, patriotismo com que o Sr. Silveira Martins 
c~jos f i tos na guerra do Paraguay o paiz in- serve á sua idéa, ao aan partido e aos interesses 
teiro conhece e apreci~. Não foram sóm.ente de sua. província g de sea. paiz. 
estes dous bravos gener-~es os a.ggredidos pelo Nito admiraram ao orador as aggressões do 
nobre deputa.do ; não e:!IC.l.param os ;lous illus- nobre deputado ao general lsi.doro e ao Sr. Sil
tres amigos cio orador O:J Sr~. cnnselheiro Ga.s- veíra Martins, porque S. Ex. ó adver&ario leal 
par Silveira Martins e coronel Manoel Joaquim e decidido de ambos; mas o que causou s.ssom· 
Pedro Salgado·. bro foi ouvir as a !!'gressões feitas ao coronel 

Pouco dirã em def sa dos agg-redidos, por- Joaquim Pedl·o Sa.l.;ado. 
que elles são conhecidos do pa.iz e porque sabe Si · o coronel Salgado é o homem descripto 
quanto é de>agradavcl á. ea.mara. ouvir di~cos- pelo nobre deputa lo, coJDO foi mantido no logar 
sõe> dests. or.lem. O que vai dizer é apenas que ez.ercia. por Cn.rrão, Zaca.rias, Itaborahy, 
para lavrar um protesto chntra injustiças e in- Torres Homem, Rio Branco, Cotegipe, apezar 
jurbs a tiradas do alto -Ja. tribuna contra. gran- da guerra que lhe moviam. a:Iveraa.dos des· 
des servi JQres da patria e cidadãos q11e mere- peitados pela..:intl'epid··z: com que elle lata sem-
cexx.. a cono;idc'!:açií.o publica.. pre para <;,ue triumphe o aeu partido 1 . · 

Nada mais facil do que defender o general Além disto, pergunta o orador, si o coronel 
Camara, a quem o no'ore deputado quer arra.n- Salgado é o que dizeis, como desde longos 
car a. súa corôa de glorias. annos o nobre deputado eríl. intimo amigo 

O orador não vai usat• de autoridade sua, op- delle ~ · 
põe a.Os conceitos do nobre dep11.t.ado o teste- A verlade ê que o coronel Salgado e:s:pia. aa
munho inteLrO da nação, o t~stemunho inteiro sim a. sua admira.vel dsdicação ao seu partido e 
do e:s:e'l'cito brazileiro, Dppãe·lh·~ documentos amigos, a intrepidez com que luta por suas 
historico'l , orlem do cl.ia do Sr. Conde d'Eu, pa.- idéas, a tirmeza e energia, com q~e, sempre, 
lavras e.o.thusiasticas do Sr. Visconde do Rio j11nto as urna.~ nos comicioa eleitora.os de Porto 
Branco e do brigadeiro Ta. vares, que o partido Alegre, ajuda a inftigir aos adversarios a d~r· 
conservador da sua. provincia pretende tornar o rota qae merecem. 
heróe d sse grande dia. A provillci& .e o paiz podem julgar das ag· 

· O oralor lê as ordens do dia a que se refl)re, gressõea do .nobre dep~t.ado, reflectindo que 
a communicação official <io Sr. Visconde do R.io s: Ex.. descreveu por tal modo o Rio Grande do 
Branco ac Sr. Barão ile Cotegipe, que fazia Sul que no dia seguinte a Gazeta de Noticias 
então parte do ministeri~, e a. parte do briga- escrevia que, ai era. verdaqe o que dizia o nobre 
deiro Tavares. deputado, a província do Rio Grande esta.va. fóra. 

Depois disto ao orador só r esta repetir aspa· da. clvili~ação e dacommunhlo ger~1; devia. ser 
lavras de um gra.ndg historiador : .r. A gloria descoberh d·"l novo. "Não, mil v~>z:es não! ex
n~? é de quero a quer, llla.& de quem a eon- clama o orador. Todo o paiz es.be qua a sua pro
qulsta. » vincia é uma das maia civilisadas <J.o Imperio, a 

Fez-se ainda allusão li sua ol'igem obscura. nenhuma. outra cede em primazia.. . 
Não é exacto, diz o or>H!.<Jr. O illustre general Em seguida faz o ora.loi.• divorsalit conaide
descende de um11- do.10 pril:lleius famili.as do R\o rw.ções politicas, nas quaes manifesta o sGu apoio 
Gre.ndc, o seu titulo é o d.e sbu avô. franco o decidido ao gabinete, porq_ne sabe 9.ue 

Pas·•ando a responler é. accusnção feita ao cogita. ,ello de importantns reform.u.s no sent1do 
general IsiJoro, o ora lor pergunta : quem <lo programma. do sell partilo. 
acreJital."á que exi~te, na<ilat.lc do Livramento, Passando ao a.ssumptó do debat&, diz qu~ nma 
da s1.1a civili~11.da pL'ovincU., 11m tribunal ~'pe- das gr.,ndes reforma.s <J.Ue deve fazer o s ~u par. 
cial que, ua phrase do nobre deputado, f~tz jus- tido é a do nosso exerclto. Si em qualquer p~iz 
\iça summa.ria, prendendo, prOet!ssando e dego- o exercito permanente é uma.. necesai lad ~ . qu~r 
lando? A existencia de um tribunal desta ordem os visinhos tenham o seu, quer não o tenha.m, 
nem se póde suppôr no ponto maia interno dos porque a~ sua. det'esa. é sempre ma~s- prompta, 
nossos sertões, quanto toais na civilisada ci- mais energica., confiada a quem faz p rofissão 
dade do Livramento. das armas, como deve proceder opa.iz que tem 

O generallsidoro é um chefe eom quom o por visinhos !~atados tradicionalmente lad~ersos 
pa.iz póde contar para. r ei'vinlicar aellll direitos com os q1.1aes tem graves que!!tões internacio
e salvar a. sua. dignidade. Fiel observa. lor nr.e~, que ~pil-am glorias· e· conquistas mili
da. disciplina, elle tem o seu regimento como tare», que ga.stam ·milhões com as suas estra.
nenhum outro. O seu crime é -aer liberal ded.i- das de ferro estrategi«l'\s, com os seus exerci tos 
ca.do fM' seu partido e aos 21eus amigos. e com as suas e.equ<tdtas ~ Neste c9.So esp •ci&l o 

Tambem não dcfender6 das aecusa.ções·feitas abandono, a. i11di1ferença. constituem um verda
pelo .nobre deputado o emio.ente chefe tlo par-- , deiro erh:le {>aTa. os que amam a patria. e collo--
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cam acimà de tudo a sua honra. e a integridade 
de seu territorio. 

Não podemo!!, diz o orador, de a curar da de
fesa. do pai;~; contra as aggresaões e:s.•el"na&, 
que lhe podam vir de vi11inb.os que tllm os seus 
exercito3 em . determinadas regiões, em con
stantes .serviço:; militares, manobras e exerci
cios, emquanto temos o nosso disseminado por 
toda a extensão deste paiz, queb1•adCJS os bata· 
lhões, sem receberem nem instt·ucção ne!ll dis
ciplina.. O e:s:emplo da guerra. do Paraguay nos 
deveria. ter servido de lição, porque vimos o es· 
tado em que o paiz eneontrou o exercito, e nos 
devia t:~mbem servir de contselho o exemplo da 
guerra dos Estados-Unidos. . . 

Sabe que o governo não póde fazer já, pre
cisa. para isso de muitos recursos e me1os para 
tornar eff~jctiva esta idéa para. a qual oba.ma a 
sna. a.tteação, que é fazel' reunir os de.;taea.
mentos aos batalhões a. que pertencem,. os bata
lhõe• ãa brigada& e estas ás divisõ~s reunidas 
em campo de '.D.anobra, para que possam operar 
em um momento dado. 

Não é nov& esta idéa.; já foi reclamada pelos 
nossos dous s-randes generaea, o Mar .. lu~z do 
Herval e o Duque de Caxias, reclamando este 
em iS68 esta p•·ovidencia, no que foi secun
dado por outros genel'a.es e mini.strós da guerra 
que o auccederam. 

Muito se enganam aquelles que sustBntam 
que o nosso e~erc.ito de-ve ser empregado D:l.ll 
provindas em serviço da policia, e o orador jâ 
mostrou alg11r~s as vantagens que colheria o 
Est.ado ei onprega.sse parte de nosso exercito 
na construcção de estradac; de ferro e linhas te
legraphieas, mas de modo qne não soffressem a 
sua 01·gan.ização e disciplina. . Este meio está 

. sendo empregado no Rio Grand!l do Sa.l, com 
grande vantagem até para os cofres publicas, 
como o orador mostra com uma tabella. que l ê, 
na. qua.lae vê qne, ao passo que um kilometro 
de telegrapho conslruido por paiunos contra
tados custava 23$850, o mesmo trabalho reaLi
zadQ' por pr~9~s do balalhào de engenheiros 
custava 3$288 ! · 

Alé•n da economia que aufere o Estado, o 
soldado tambem lucra, porque, quando tiver 
baixa, está apto para. continuar a servir ao Es
tado em trabalhos de estradas de !~rro e linhas 
telP.g-r phicas. 
· Este aystema., que està adoptarlo nos Estados 
Unidos, clã os melhores resultados, conforme se 
vê de uma noticia que o orador lê. ' 

At9 mesmo.-!!~. o poderia. a.pplica1• e:rn relação 
á offi.cialíd>td4, que, arreda ta completamente 
dos centt·o.s poplllosos em que perde completa.
meate a disciplina, ficaria as11irn o .serviço mi
litar- mais arr<Jgimenta.do do que Restes peque
nos-centros. 

derada. como remunGração do trabalho que 
prestam; entretanto, eases offieiaes são ol>ri
gados a pagar com essa. gratificaça:o a despeza 
de fornecimentos de artigo! para a escripta
ração das companhias e corpos. 

Isto ê arbitrario, violento e não tem fo.nda.
mento legal ; ó uma miseria que rccahe aobre 
uma d&sse que luta. com enormes difficuldades 
até pa.1·a. au hs1stir. 

Contra essa injustiça já pronunciou-se o 
conselheiro Francisco Augus to de Lima. e 
Silva., que, com grande :zelo e aptidão, exerce o 
Ctrgo ae dirl.IOtOr da. repartição fi~calannelt11. 
i s~ cretaria da g uerra. 

Com relação a outros funccionarios ha tam
bem grandes t:!esigualdades. R:Jfere~se aos do 
arsenal de guerra de Potto Alegre, cujo' ser
viços são identicoa aos dos de outros estabeleci
mentos de outras prvvincia.s. Seria da maior 
justiça que fossem equiparados os seus l'en
cimentos. 

Igualmente certos funccionarios de reparti
~ões, an.ne:xas á secretaria da guerFa, pr ecisam 
ser igo.~1ados nos seus vencimentos. 

Outro motivo d " grandes desgostos no exer
cito são as preteriçi>es. Não ha. nada q_ue des
goste mais um official do que ver-se ferido 
por uma pre\erição, no que tem ·de .mais caro 
m.9 suaa 9-Spirações. 

J:\. quB tl'ala deste ponto, chamará a attenção 
do nobre ministro da guerra par& a inj11,;tiça 
que ise tem dado ultimamente, com relação á 
promoção das praças de pre t; 

O i! lustrado minis tro da guerra., o Sr. con
selheiro F1•anklin Doria, prestou releva.ntisai
mos serviços ao exercito no systema que ado-
ptou para promoções para praças de pret, est9.
belecendo uma certa proporção na promoçllo, 
pe~o rigoroso principio de antiguidade. 

Esta regro., com'l bem disse o nobre d·,pa tado 
c11jo nome acabo de citar, devia est•tr estabele
cida por lei ~ não ficar ao arbitrio do governo o 
promover uns por antiguidade, outros por es
tudo. 

Julga o orador que o desgosto do e~ercito 
nada vale ante a preooco.pa.ç.ão que o affi.ige, 
desle que appareceu o projecto do .monte
pio. 

O orador rende homena.gcm aos elev~dos e 
patrioticos intuitos dos dignos autor~s deste 
trabalho, trabalho que deve ser longamente 
debatido, porque envolve em si grandes princi
pioa de justiça. 

Enten:ie, porêm, que a classe militar não ._.·-.: 
deve preoccupat-~e ·com esse projer.to que não· .:' 
pôde eet• applicado aos mi.lital'es, eujos direitos 
não pod~m dei:sat• de ser r econh ecidos 'pelo 
parlamento, porque são direitos cuja raizes vêm 
já do seculo passado e nw podem ser hoje pre-

Nlo ~e póde desconhecer que l1.3o desgostos, · 
. até certo ponto, fundados na offioinlidade do 

exéróto. ' 

judicados' . 
A organização do exercito é um as~umpto 

que deve merecer especial attenção ao· no~re 
ministro: A lei do alistamento não tem flldo 
possivel executar e por um ma.ppl . do anno de 
i88i , que o orador lê, vê-sB quão d~ficien.te foi 
o alistamento em alguma.9 provincias, e nullo 
na. me.is>r parte dellas. 

B. certo que as circuinsiancia.a do thesouro 
não percnittem que se attenda desJe já ás 
condiçõee precaru~s dessl!a servidores do paiz. 

. ina.o; nlguma providencia se deve tocou gra-
dualmente. . .· ·• . . 
· Os comoundantes de companhias e de corpos 
reo~bem uma. gratitica.ç«o que devia ser consi-

Nito eoneorda o orStdor com a. medida ' que se 
propõe para. abviar este inconveniente. Nariea. 



C!mara dOS DepLladOS- lmi)"eSSO em 03/02/2015 15 30- Página 10 de 46 

i42 Sessão em 17 de Agosto de 1883 

dará o seu voto para que passe a m~ida de fa- a. mocidade de todas as classes da sociedade 
zer -se o recratam:lnto nas patochias que n~ tem desejo de servir ao paiz nas armas, e si o 
proc~derem ao recenseamento. Seria voltarmos governo désse licença para estudar a.oa que 
ao antigo regimen. da caçada humana, contra a querem as.<>enta.r praça, o quadro do exercito 
qual tanto se levantou :> partido a que per- seria preenchido facilmente·. O Estsdo, que faz 
tence. - tantos sacrificios no allici.&mento de. soldados; 

Eis, diz o orador, o que ~ propõe, roas que teria até vantagem. O soldado reeebe premio 
não se fará pelo menos com o seu voto e com o de 400$, mas o soldado que tem licença para. 
de s~u illustre collega o Sr. conselheiro Doris. estudar nada ree::be . 

O orador não concorda tambero. com o agon- Entendeu-se a esse respeito o orador com o 
ciamento d~ praça~ á razão de 30$ por cabeça. nobre ntinistro da guerra., a ouviu de S. Er-. n 
Além dos inconv·;nientes em parte do antigo promessa. de conceder licença para a matricula 
systema, oe engajaqos por este modo são os na escola militar do Rio Grande do Sul a. todos 
soldalos peiorcs e os mais caros. que a re'l11ere;;sem, visto que na.quella. escola 

Esta medida. partiu do &enaclo por meio de não ha. mternato. Pede, pois, ao nobre mi
uma emenda. a.pi'esenta.da pelo Sr. conselheiro nistro interino ctue não se esqueça desse com
Jc.nqueiro., a quem o orador nio censura e a promisso. 
quem é o primeiro a render homenagem pelo Nãel deseja o orador um internato para a 
modo por que discúte e interessa-se pelos ne- escola da scra pro1•incia, não só porque consi. 
gocios da pasta da guerra. dera. o da córte um fóco de indisciplina, como 

Não menos ligno de homenagem ó o Sr. con.~ limitaria. forçosamente o numero das matri~ 
selhe:ro Franklin Doria, que na direcção da cuias. Antigamente não havia i11.terna.tos e 
pasta da guerl'a prestou relev:tntissimos ser- ent~etanto os militares frequentavam a escola 
viços á provinc:ia que o orador representa. central com os melhores resUltados. 
Sempre sincero nas suas manifestações, o ora- Que enorme desp<>za, &Iém disso, representam. 
dor diri a S. E:ll. que a provincia. do Rio esses iuternatos militares 1 ·. 
Grande do Sul deve-lhe muita gratidiio. S. Ex. Fallou-se no senado sobre a conveniencia de 
por seus a.ctos relevantes re ~ebe\l horo.ena.gens se estabelec-er ma.is duas escolas militares e na. 
da classe militar, e o orador aproveita o ensejo camara foi apresentada para. esse :fim uma 
para, em nome da. provincía que: representa, em~nd:~. pelo ·nobre deputado por Mato Grosso. 
render-lhe sinceros agra.del!imentos. Si se estabelecesse uma dessas novas escolas 

Voltando a tl'a.tar das medidas convenientes no norte e outra em Mato Grosso, de mais ne. 
ao alistamento de voluntarios pg.ra o exercito, nh.uma medida saria preciso para se completar 
o orador diz que até certo ponto elle se man- 0 exercito. 
teve, e os cbros abertos nas suas fileiras qne o coronel Joao Simeão de Oliveira, que com 
têm sido motivo da censura da p!l.rte da. oppo- tanta. gloria. e proveito para 0 paiz exerce o 
sição f>'zem honra ao partido lib~ra.l. loge.r de commandante da escola militar do Rio 

Foi a.cto .-lo Sr. Visconde de Pelotas conc-eder Grande , em um rela.torio que dirigiu ao go- ·· 
baixa áqnellas praças que tinham completado o verno demonstra as vantagens do alargamento 
seu tempo do aerviço. do numero dss matriculas nessa es~ola., e o 

Era-um longo c pesado martyrio para. esses comm~nda.ote dao;; armas de Mato Grosso, em 
servidores da pa.tcia que, tendo-se engajado por um documento official identico, mostra. tambexn 
seis annos, con.tiouavam a prestar seus set'V'i~tos a. grande conv-eniencia de se estabelecer alli 
cerca de outros tantos anuas. uma escola militar. Assim, parece provada a 

Qual era o regimen antigo, e por que no vantagem de o.ma e outra medida~ que aponta 
tempo dos conserv-a.dores não havia claros no pelos mai.s competentes no assumpto. . 
exercito 1 Porque não se dava baixa aos solda.· 
dos ·que tinham completado o seu tempo de ser- Não se fandam. essas duas escolas pela razão 
viço. de economia, mas custarüuu ellas mui poueo 

Canbeceu o orador soldado-s com 25 annos de ao Esta.~lo, sendo aproveitaJos pare. os corpos 
praça e não conseguiam obter a sua baixa. Era docente'3 os proprios otliciaea do exercito, que 
uma eouo:a revoltante, e quando o pobre sol- se~iri.&m em commisaão. AeLua.lmente faz-ae 
dado, cansado de tanto ms.rtyrio, deserta.va, era _ taf~ez rlespeza. maior com o transporte de offi.
preso e condemuado. O governe> falt.a.va. á. fé cia.es q"J.e vê'Xl i córte para estudar, e qae 
cios contratos; o governo tinha o e-xercito com- muitas vezes não consegnem ma.tricular.se. O 
pleto por meio dessa. vi.oleneia., desse aTbitrio. nobre rninistr.:> deve tomar em consideração 
A cessação· de· tal abnso foi uma gloria para 0 esse facto, que se reproduz todos''os &nnos. 
partido liberal. - ' O coronel S!Uleâ:o, a quem o orador já 1!8 re-

Hoje o soldado que acaba-c :ic:1:tempo de ser- feriu, mandou ao governo um projecto de re
viço tem a s11a baixe.. sem que predse l'equerer forma do esta.belecimento que dirige. Pela lei 
a ninguem. Portanto, essas accusações con- de fur:ação de forças pa~a. o exercicio de i884-
stantes que os nobres f!eputados fazem ao par- 1885 e.~lá. o governo habilitado a. dar novo r~ 
tidó liberal ~ão têm razão. de ser ; existem ci.a: gu,Iamento â escola, e P~:!- ~~~G.P!I?le~J;~? __ ._p_~çl~ --· 
rosno exerclto, pl)rque o governo. '!a.mpre..a-1&1·· -pots .. -o-·orado:r'"t-;d·.-··a·at;tenÇãó do nobre mtnlS-
e respeha a fé dos contratos. . tro. Entre as idéas que enuncia o coronel Si-

Os embaraços que encontra .;:, goverlio :p&ra meão, nio deve ser eaquecid& a da creação alli 
o, preenchiro.ento do quadro do exercito parecem de uma: escola. de .til'O. A falta dessa eacola 
demonstrar que exi..ste no espírito· brazileiro obriga oa officiaes da guarniçlo da provinda 
profunda aversão ao serviço milita.r. Tal não ha; ·a 'tirem á. côrt.e, e ás vezes sern nen~um pro-
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veito para elles, e com despeza maior para o 
Estado. 

Muitas outras considerações tinha. o orador 
a fazer, mas senLe-:se fu.tigado. Não conehlirá. 
todavia s~m di..:er a.o govei:nO que cuide muito 
do nosso exercito e· a esse cuidado não & es
tranho o paiz. 

Len na Gazeta de Noticias uma eorrespon
dencia do Ria da. Prata., que se refere a di.~
cuBsões no congresso argentino sobre as gran
des despezas que tem feito a republica com 
armameuto de terJ•a e mar. o orador r.ão se 
esq~;~ece que em todas as guel'ras alli peleja
das, o paiz tem sido sorprendido com a. voz 
do canhão a. troar nas fronteiras ; assim foi 
em f81 i, assim foi com a guerra. do Paragua.y. 
Temos uma questio gravissima, a. q1,1estão de 
limites com a Republica Argentina., e não deve 
ser ella oecultada ao paiz. 

Não póde t>~mbem passar de~pereebida p~ra 
~u.em. conhece qu:mto .é funda a odiosi~ade po
litlca naquella repubhca~ a rec~nte remtegra• 
ção dos officia.es com.promettido> na revolução 
contra o presidente Rocca. . 

Faz o orador os mais sinceros votos pela pa.z, 
principalmente por ser a sua proV'incia, pela 
gt"ande e::tlensão de {I."onteiz-a. aberta que tem, 
a m.a.is exposta aos primeiros golpes. Tudo isso 
não póde deixar de preoccupa.r o govel"no, que 
nunca . serà censurado por demasiadas pre
cauções. 

Antes de romper a guerra da França com a 
Allem!t.nha, Thiers dizia no p&rlamento francez: 
e Si reliectirdes bem sobre todos os detalhes da 
administração militar, enconirareis muitoa em
baraços a vencer. A artilharia. está. 6lesrnoJa
tada e os parques estão inoornpletos. 1> Inter
rompido por um deputado quê lhe dizia que taes 
pa.~vra.s u:lo deviam ser pronunciadas no pP.r-. 
lamento, replicou aquelle estadista : c Todos 
se podem enganar neste assumpto, mas e pre
ciso que os erros de algnns e M falta~> de ou
tros não se convertam depois em erros, faltas 
e desgraças de todos. • 

a tecuat,e oii.lho humilde do povo, sem fortuna, 
sem posição official, veiu IW.parlamenlo por uro 
modo que honra o eleitarií.do que o elegeu. 
Accuaa adversarios, porque entende que assim 
procede de acr.õrdo com a sua. eonsciencia·. 

O nobre deputado, que nesta. sessão sentiu 
estremecer toda. a sua fibra amorosa, ainda ha 
um me~ conserv"~-~se em plac:dez, tranquillo 
e morb1do. Só depars de larga encuba~ão e que 
S. E"I. se bmbrou de vir arrastar a discussão 
até M terreno pessoll,· qJUrendo··diseutir rela~ 
ções pessoaes do orador com homens que per-

. tancem 11.0 lJII rtido liberal. . . 
Fol'mula.ndo as suas accusações contra o Sr. 

Visconde de Pelotas, não violou o orador a sua 
vida privada, tratou de um acto da. sua ,·ida pu
blica, que está. sujeito á dheussão de, todos, e 
iss~ não póde ser considerado urna aifronta, 
uma injuria.. Póde estar o orador em erro, mas 
erra. com a. profunda convicção de que a in
fiuencia politieado Sr. Visconie de Pelotll.s tem 
sido n.efa.sta e p~rigosa a 3na província. Dahi, 
porém, ao que disse o .nobre deputado, que o 
orador prevaleeeu.se da, sua cadeira para cobrir 
de injurias e baldõ&S·" caracteres honestos do 
paiz, ba immensa qiff'ere:nça. . 

Quanto a Joaquim P~ro Salgado e a lsLdoro 
Femand·!s de Oliveira., deve o nobre deputado 
saber de que o orador não se arreeeia de care-
tas de qu~lque~ ca.ricato corollel da g uarda na
cional, e que j:i mostrou peasoalmente que, no 
cumprimento do se11 dever, não recúa ante 
quaesquer ameaças. 
.o orador tem lutado em:eleiçõea da sua prc

vincia. contra a força e contra intinll'lçõea arma~ 
das. Nãõ podia o nobre deputad) pensar, como 
pensou Joaquim; Pedro Salgado, que o orador 
se prevalecl!l das immunidades parlamentares 
para accusal-o. 

Tem certeza de que o seu procedimento será 
approvado, não só pelos seus co-religiona.rios, 
como por to!los os homens de bem: 

O COL"onel Isidoro merece mais do que a du
reza da. sua pbrase, porque , si outra lhe permit
tisse o parlamento, ainda assim não o quallii-

0 Sr. Severino Ribeiro não caris. bem pelo qu'3 tem feito .' lnflizmente o 
tencionava emma.ranhar--se no grande labyrintilo representante d~ nação não enco11tra apoio 
da politica. geral e muito menos entrar em quando se dirige a governo adverso; si assim 
quootões da polilica particular à sua província. não fosae, á fronteira do Livramento ficaria. li~ 
Entretanto é forçado a sah1r desse proposito vre daquelle dagello. 
para responder immediatamente ao nobre de- Vai-se abrir em breve o pleito eleitoral em 
pntado pelo 1o distrieto do Rio Grande do Sul. que se decidirá. da sorte do Sr. m inistro do im~ 

Quando o orador fez algumas considerações perio e o coronel Iaidol"' diz que vencerá. a 
em defesa dos •eus co-religionarios, até hoje _,eleição,custe o que ,custar. O orador breve vol
aba.ndona.ios no parlamento, esperava que o ·-.t~ra à provincia e então enfrentará com o.··que 
nobl'e deputado, enthnsiasta decidido, não da. o ameaçam. 
idaa.liberal , mas do chefe que dil'ige esse pai"· Sustenta o orador as mesmas aeeUJlações que 
tido na pl'ovincia,levantasse um protesto etn fez oom a. meemadirmez?. e clareza, pois os :fa
p~ desse que constitue a. alma. dos liberaes do ctos que relatou não foram dest:uidos. pelo·no
RlO Grand~. Ass:m não aconteceu. Os nobres bre daput&ilo. Desses factos ahâs ensfemdo--
depu~dos pela sua provincia o ouviram sem cumentos na aecretaria'da gnerra. . • ___ ~---
nenhUJD protesto... . , - -- -Entrando· em outr!l: ordem de comilderaç?e~. 

O oradol" é moço, mas nas tremendaa lutas trata. o orado!' d'l um facto de q1re teve nohe1a. 
que· coatr'\ ei se têm erguido na provinci&. ha doua dias por telegramma. Já teve oece.sião. 
nen'hu!Xl adversario, pol" mais ousado que fone, de ma.nifeltl.l' Q IUII.I t.ppreh~ns~el SObre a& 
lhe n~gou a coragem de a.ft'~ntar todos o~ odi~s . c~ns~quenciaa que devia have-r pa!'l a. pt:_o
de•e poder.eotoss:s.l que eha.ma-se part1do 1i· · V1DCl& a ea\?aaa do Sr. eon•elhen•o Maetel 
béra.l, . ou &.n.tell, dessa. individualidade qn& se par& o gabinete. Di••a entlo que S. Ex .. · nlo 
chama: Gaspar Martins. Aiiida. não foi obrigado tendo iaiiuencia proprir. para • fuer eleger, 
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seu tempo de set•viço e tinh&.m direito à. baixa, 
para ficar upega.do á cadeira mini~terial. Res~ ca.he a. todos os governos. Nem sabe o orajor 
pondeu.-se ua. ca.mã.ra. e no senado que o go- si é melb.çn• o systema de despe-l.ir immediata~ · 
vet-no, respeitando a. lei, não interviria na. elei~ mrmte o soldado, sem lhe dar o fardamento e o 
ção. ·Mostrou o orador ulteriormente que o vice· dinheiro a qu~ elle . tem direito, d·!iX:J.ndo-lhe · 
presi.dento Menandro, inventado pelo S.r. Avila como unico recurso a. caridade publica.. Me-
e endossado pelos amigos do nobre deputado, rec:;; eerta.mente censura a prath·a de se con
ha.Yia de cont raría.r esse programma. de absten~ siderar deserto!' o soldado; que, tendo pri'enchi- · :. 
ç'ão. Ra. dous dias o Dr, ·Francisco d11 Silva do o seu taropo,aban .ona as fileiras do exercito. 
Tavar~s lhe co:nmunicou ern telegramm/), que São factos porém que j:i pass •ram e so'!lre elles 
haviam sido removidos de Bage cinco ofiiciae> n!to ha necessidade de reconvenç.ões nem censll· · 
cons:.!r vadores. rus· a este ou áquelle partido. · 

Cha1u~ para esse facto a a tteaçlo do nobre Tratando da escola militar do Rio Grande, 
minist~o da guerra, 9.ue eleve exigir respeito suggeriu o nobre deputado algumas idéas para 
áa mais minuciosas 1nformações . Por ora não que o nobre ministro aa aptoveitasse na re
sa.be o oradot• si o acto partiu do presidente ou form~~o do regulamento daquella. escola. O orador 
do com .. andante das armas~ A. medida. a. que ,acompànha. S. E"X. nesse pedido, a.:rescent1n- · 
se r efere· sô póde ser justi:ficada. por motivoa do·lhe alguns. A escola militar do Rio Grande 
de ordem s11perior. · resente~ss da. injustiça. de não serem equipa-

Dito i3to, o orador, para provar ao nobre depu~ rados os direitos do corpo docente e dos a.lumnos · 
tado pelo Rio Grande do Sul, que não o animam 'lom os ·da. escola. militar da córte. Existem alli 
ruL contesto..ção que lhe dá sentirnent s pes- gabinetes de phyeíca, chimícl.\ e topogl'>lphia, 
soaes, para provn.r que só é aneda.do da tribuna mas não ha verba no orçamento para sup
pela rolb.a que S. Ex. tão·bem usa, tomarã em pril~os convenientemente. O nobre ministro 
eonsideraç.ão algumas das suas proposições, re- deve iomal' esta Ílllta em conaideraçio e remo
lativas á pasta da guerra. ·• vel-a, . no orçamento que a~ discute. Tambcm 

O nobre depata.:fo considero11 o exercito bra- de·.;em ser equiparados os vencimentos dos .pro-; 
zileil'O nos terl!los legitimGs em que elle se fessores daquella escola, com os da escola · 
ach11. collocado, lamentando, como o orador tam• desta. côrte, que têw maiores ' Vantagens pe
bem lamenta, gue não esteja em condições de cuniarias, além da gaTantia de vitaliciedade.· 
preencher o fim nobre e elevado a que se O novo r egulamento de 30 ue Julho de 1882 
destina. Lamentou que o exercito fosse insigni- reduziu o curao rle cavallaria e infantaria a. 
:ficante. mal. pago, privs.do da.s garantias que o um anno. Não póde affirmar o orador que esse 
p~z lhe deve. citando varios detalhes da. admi- regulamento consultasse bem os interesses da. 
nistraç-~'io militar. Entre a.s idéas .qu::l S . E:s:. classe militar e dQ paiz, mas sabe que os alum
enuncion, .figura a de ser empregado o exercito nos ficaram privados do estudo da physica e da 
em obras militares. Não sabe o orador que o chimica.. · 
exemplo dos pa.izes que S. Ex. citou possa Tamberu a respeito de varios empregado!'! da. 
aproveitar á St\a idéa., mas á vista dD. in:iole e escola militar do Rio Gran.de, ha injnstiçe.. 
da e !() .. cação dos nossos soldados, acredita que O porteiro, que é officia.l honorario, tem 50$ de 
não é conveniente à disciplina. que sejarn eHes ordenado, entretanto que no arsenal d~ guerra 
emp1·egados em taes obras. Nas condiç~ s em os adjuntos · do porteiro recebem gratificação e 
que se acha o pe.iz, com o exercito completa- l'Oldo dos posto' de que têm as honras . Ha pois 
mente d sfalcado, a inconveniencia serà muito injustiça. . 
maior. As va.ntagens pecuniarias que o Estado Quanto ao numero d~ estudantes, eoncot-.:in. o 
colhesse CJt.n essa medida não compensariam orador com as ideas do nobre deputado a. quem 
os seus gr:~ndes incon:venientes. responde, não vendo illeonveniente em que se 

P assou o nobre deputado a considerar varias dê licença para matricula a todas as praças qtte 
repartições da guerra, em. que. os'officiaes encar· a. solicitarem. · 
rogados do ~erviço não têm do Estado a. reeom- Pede ainda ao nobre ministro n. sua attenção 
pen.o:;a d:JVida ao ·seu trabalho. O otador aceita. para li.S obras militares da sua provincia. O qua.r~ 
as suas considera.çOeg a ess~ respeito. · tel de Porto Alegre deve ser coilcluido. E~sa 

Qunnt' à l<!i da êonscripção, procurou S. Ex. obra foi p1-incipiada e depois a.bo.nJonada, ti
defender a situação liberal du accueações que se ca.ndo exposta. á destruição pelo tempo. O mes• 
lhe fizer~m . por não a havet• executado, açYo\"ei· mo se dá com o quartel de S. Borja, que não · 
tando entretanto utlla das s11as dispos' ções,reh~ é concluído e vai-se áí·ruinando por falta de 
tivas a.o preenchimento do quadro do exercito, verba. · 
com voluntarios a.lliciados por agentes pagos Poderia o orador nesse terreno fazer maiores 
pelo governo. · · consiJerações para Jemonstra.r que no minis· 

A credita o orador que a lei <i inexequivel, terio da guerra jã a mentira. teva assentO, de-· · 
maa e:s:ist e ; e si o· governo nlo a. póde executar, fendendo-se de accusações relativas a certai 
porque . não declara com franqueza &ó paria- obras militares da .sua provincia. Não qll9! 
menta, p~diudo-lhe a. sua. r avog11ção ~ Si é ape- P.orã.lll: ,qlle .. a .camara julgue.que procura azedar · .. 
nas .· def.:\ltuosa .em-parte,- 'Porque·· não propõe óB · ·as questões. Não é esse o ~eu interesse, 
meios q ne julga mel~ores para o preenchimento nem o in~eresse do pa.iz • . Si :l'Ol'!entura. di &o:! 
dos quadros do ex:el'Clto ! cuté questoe1 que entendem mais d1rectamente · 

A co.lpabilidade que o nob ... e deputado quiz com a a na provi11.cia, é porque a eitrecteee 
da! ao ~rtido conservador pelo. faet'o de reter . tanto como ó ftlho mais amante daquellt. terra·; · 
n:aa :file1ra.s as praças que haviam· completado o E' defeD.SOr nat\lral doa que du:tt.n\e largot·~ 
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annos de sitaaç'M eôns~ns.dora. · e liberal têm I 
si?~ verd:~_deiro. B proscnptos, .e ~e quem. nem se 
ouve o gnto pungente da. agoma. 

Cumprirá o orador o se ti dever nesse tel'reno, 
11oilco se importando que amigos ou "dversa.rios 
encontrem nos .;cus ~onceit.os algumt1. paixão, 
pDiB se pa~xaO existe é 3. que resulta do mais 
puro sentimento patrJotict,~. 

A discu~são fica adiada.. 

Vai a imprimll'-a seguinte 

.Reclac;;~o elo projecco n. 93 de 1.883 

(Emendaà do ssnado) 

A assembléa geral dccrota : 
Art. f o E' autorizado o ministro e aecre· 

tario de estado dos negocies ds. fazenda a 
pagar pela verba;...Exercicios :fitldos, d~s leis 
do orçamento para os e"l:&rcicios de i882-f883 
e 18i'l3-18S4 as seguintes divi!!as: da· ••••• 
27:656$664 ds.s dotações para alimentos, que 
nos termos d<>s arts.· 4o e 50 da.lei·n. 151 de 
2B ;e Agosto de 1840 compet~m a Suas Altezas 
os principes do Grão Pará, D Luiz e D. Ao· 
tomo •• Jesde as datas de setls nascimentos, 
ate qu~ foram aqu"lla.s dota.~ões conte:mplad ,s 
nas respe~tiva" leis do orçamento ; e bam 
assim ': '162:174$838 aos diversos cr!)dores 
cujos nomes constam. da relação junta, por 
serviços pt·estaclos 30 ministerio do imp·'rio, 
as ')Ua~">s forár.n reconhecidas e acham-se já ]i
quidadas ; e de 400:0~0$, "Provenientes de ser
viç~s que se referem à verba-SoccorroB publi
cas e melhoram~nto do estado sanitario- no 
exercicío de 1881-1882. 

Art. 2• Ficam revogadas ;~os dispos~çõea em 
coMrario. , 

Sala das ccmmíssões, em 17 de Agosto de 
!883.-Vianna Va.:.-Leopoldo de ButMes. 

Relação a q!le se re{ete o presenee decreto 

Quarta parte do valor das economias que o 
t. Dr. Antonio Fr:mcigeo Maria Gbúou realizo11 

sobre a. importa::~cia dos orçamentos d~s obras 
do ajardiuamento do campo da Acclamação, 
feit>IS por a.dministraçãõ, nos termos da. con
dição g.. do eontra.to. cebbradl:> pelr.> mesmo 
cr,m o governo_irnperial,' em 2 de Janeiro de 
1873, as qnacs terminaram ·em Agosto de 
i880 .•••••••••• ' ••• ; . • -. . • • . • . ii9: 786$389 

Objectos fornec ·dos por José Her- · 
mida. Pazos, para o lmp~:tial _ 
Observatooio, no exerâcio de -
f877.;....1S78, segündo a<.ltoriza.
ç(io da...!a pelo niiniilterio da 
guerra, por aviso de 3 le Ja
neiro de fS75, quando aquelle 
esta :>elecimento se achava 'a 
CArgo do m·•smo ministllrio . .::. . 

- ····· -M&teriaes ·farQeeidos · pelas··iJes-' 
liOI'B o.bailto .menciona lo.s .•. no 
exercicio de ' 1874-1.875, -para _ 
u obr&ll do eililieio que ae · 
m1.ndou cons truir na fregnezia ~-:::; · 
de. S. Francisco Xavier Jo En-
genho Velho, destinado à. ~~cola 
publiea. da. -m~sma. freguezia.. 

v. Iv.-19 -

. -.i ,, 

Estas di v ida.s foram reconbeci
das pol' decreto de 4 de Juo.hG 
de 188l, e:.or.pediJi> de conformi
dade com s. immedia.ta resolução 
de 28 de Maio do dito anno, 
tomada sobre pat"e!lel' da S{lcção 
dos negocias do imperio elo con
selho de estado, exaradas em 
consult-•s de 10 de Dezembro de 
1880 e 15 do Março (le 1881; 
e "m virtude do despacho do 
Sr. ministro do imper io, de 
18 de Agostole 1.881 : · 

Justiniano Augasto 
de Fat"ia ••••.. :. 

Balbrd & Cussen ••• 
José Ribeiro dos San-

t'ls .•••. ..••• ~f •• 

José Bento Fernan;;. 
· des Guimarães.· •• 
Correi11. Bandeira & 

Comp ..... . .. ... . 
Mano~l de Souza Pi-. 

;nheh·o & Barbosa. 
Bern rdo Teixeira 

de Carvalho Ba.s-
. tos •.•••.•.•.• , •. 
C. Guigon & Comp. 
Me~quittl Bastos & 

Guer1·a .•.• • •.•• 
Manoel An'onio Ne

wington · Camello. 
Silvà Monteiro & 

·comp ...• . ..••.. 
Bas tos & Para nhos. 
Jo~é de Carvalho :Mo-

rl3if'a. ~ ........... . 

Gratitica'}Ões a.ddi
cion!\es, na. l'!l.zão 
de 400$ annuaee, 
coÍl.eedidas por de
cretos Je 28 da 
:Maio, 1.6 de Julho 
c 23 1e Setembro 
de 1881, a.os lentes 
da faculdade de 
medicina d'1. Bahio., 
sdiante relac.iona.
dos. por contarem 
mais de 20 annos 
de effec ti v o exer~ 
e~do no ma.giste
rlo: 

Coil.Belheiro Domin
gos Rodrigues Sei
:S:II.:>, de i9 ú& Maio 
de 1873 a · 18 de 

f6:125$296 
8:i90$100 

1:577$600 . 

1:082$482 

90()$060 

498$500 

482$240 
400$601) 

445$28& 

270$800 

120$000 
63$000 

50$00() 
--- 30:955$900 

-Maio de 1880. . .. 2:000$00() 
Conselheiro José Ro· . . 
·· drigu ·s·ae F'reitii,··-··· · · ····- -·· 

i:iem, idem. • • . .. 2 :000$00(} 
CoJUjllheiro l.o1 

1' a n• 
: e'Tieo Uoddguas àa. 

Silva, de i5 de 
Agosto de 1.879 e. 
30 de Junho de 
1880 ..... , •••••• : a51$6U· 
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Conselheiro Rõzendd 
.ApTigio Pel•eira. 
Gatimar\ie~, 'de 19 
de SetembTo de -
1879 a· 30 de J unb 
de 1880......... 313$332 

Credito pl·eciso . . . . 

4:684$943 

i62:i74$8~ -----·--
O Sa. PRll:SJDENTE dá a seguinte ordem do 

dia parn iB. do corrente : 
A do regimento ; apresentação d3 projectos, 

indic:~ções e req_u~~imentos. -
Discussão dos requerimentos. a.diJidos. · · 
Levant. -se a sessão às 5 horas da ta.rde. 

ACTA ·D:Z l8 ])~ AGOSTO Dll: i.88l 

Pre$id1mcict do Sr. -Lima Duarte 

A'fl. H boras, :feila a chamada, acham-se 
'QJ:\lsentes, os Srs: Lima. Duarte, Ribeiro de 
Menezes, Vieira de Andrade, Gonçalves de Car
valho, Ulhôa Cint1'j)..Barão de Araç:tgy, Antonio 
daSLrueira, FHraira Vianna, Augusto Fleury, 
SOuza. Qneiroz F.lho, Joaquim Tavares, Rego 
:sr.r1·oe, Alphea. Monjardim, Carneiro da Cunha, 
.An-lrs :e Figueira, Escrllgnolle Taunay,.An
tero, Alfr~do _.. Chaves, Coelho C!lmpos, CruT. 
Goaveia, João Penido, Martim Francisco Fillío, 
Pliula Souza, .Mnrtim Francisco, Barão da Es
t:~.ueitt, Barão da. Leopoldina. e Lacerda. Werneck. · 

. Comparecem depois da chamada, os Sr3: 

de Albuquerque, Olympio Valladão, Pereira Ih 
Silva, Prad& Pimen~el, Ribfts. Ruy Barboaa~ 
Ratisbona, ftojolpho Dantas• SilviaDo Brandão~ 
Sernpbico, Salustíano,-Soares, Souza Carvalho, 
Theophilo, Caatello Branco, Ulysses Vianna, e 
Vaz da Mello. 

O Sa. · 2° SECRETARIO dá conta do ~guintl). 

EXPEDIÉNTE 

Offieio do ministro da marinha de 16 deste 
mez, ·· em resposb. ao de n. 253 de 25 do me~ 
.ultimo, rem:~ttendo S:s.cópias dos telegrammas
offi.cios do cap~tão do porto da provinda de 
Santa Catha.rina, sobre a barra da Ara.rangaa. 
-A quem fez á requisição (o Sr. depu.ta.do Es-
cr~gnvlla Taunay.) · 

Requerimento de D. Maria. Izabel da Silva. 
viuva de Antonio Joa~ da Silva, pedindo que á 
seu iilb.o de nome Eduardo Miranda. d&. Silva 
seja faeultado . &, matricula 1UI. escola de mari~ 
nha, independente de ter sido aluo:ino do eoUe. 
gio naval.- A' commissão de marinha. e 
guerra. 

Dito do engPnheiro Lu~ :Montei.:_o_ Cami
nhoá, .offe_recendo om trabalho de seu punho 
(ma.nuscripto) e pedindo pal'a. qlte saja. o mesm[) 
publieado a. expensas do Estado, relativo ae> 
ensino agricola.- A' commissão de instrucção 
publica. ' 

Vüo a. imprimir as seguintes 

llli:D.\CÇÕES 

Para a aa discussüo do projecfo n . 91. de 1.889, 
· o!ferecido como eme~da ao de n. 74 A do 

rnesmo anno -
Gonçalves Feu·eira, Barão do Guahy, Cantão, 
GOmes de C:tstro, Araujo Pinho, Barão de Ca
nindê, Pereira Cabral, lllorâra de§ Barros, 
1\fac-Dowell, Manoel Porlelh, Hanriqne Mar- Assem.bléa. ge;-alreaolve : 
q.aee, B:.1.rão da Villa. da Barra, Polretti, Aristides 
S"pinol:l., Calll3.rgo, T:m1uinio de Souza., Cruz, Artigo unieo. E' au.torizad.o o governo a. 
Souza Le:<o, Darão de Ana lia, Alv:l.ro Ca':llinha, ·cooc.:da!", ao bacha-rel Antonio José de Souza. 
P.ássos l\Iiramla, Francisco Sodró, Severino Ri- Freitas, júiz d~ direito da comarca doAho lta.. 
beiro, Ah•cs de Araujo, Mauo~l Carlo3, Fran- picurú, n" p1•ovinci.a do Maranhão, 1,Ull anno 
klin Dori;\, Bulhõa:;;, Sil\':l. Maia, Rodrigues . de licença com o respectivo ordenado, pa.ra. 
Eima, -Z:.un ?., F. B:;liza.rio, Juvencio .Alves e tratar de sua saude onde lhe convi~:r ; r evo-
Candi.!o ele Oliveirn. ., gadas as disposições em contrario. 

Ao me~·dia, não hav~nda numero. legal, 0 Sala das commissões, em i8 de Agosto de 
Sr~· presidente declara não haver .sessão . , !883.- IZde(onio de Al·aujo.- Josê Ma~ 

rianno. 
Faltam, com C:lusa participada, os Srs .: 

Ba·saoo, Contagem, Duque-Estrada Tei:teira., 
:Ma.tta Machado, Leopoldo Cunha, Meton, Mon
tnnd!)n, Paulino de Souza, .Pompeu, Rodrigues 
P'eixoto, Sinval, Silra Matra, Tertuliano Hen
r.iques; José l\iarianno, Vianna Vaz, Affon.so 
P~na, Prisco Parai:zo e Ignacio Martins. 

Faltalll, sem ·cau;a particip~d:t, os Srs.: Abe
lardo de_ Bri!o, Atlriauo Pimentel, Almoi1a 
Nogueira, A!J'onsoCe]E;o Junior,Amaro Bezerra, 
Ant:Jnio Pinto,Aleoforado; Bezerra da Menezes, 
Carusir,-, dn. Cunha, Carloa A!l'onso,Co~ta Pinto, 
Diana, Espindola, Feli•:io dos Santos, Fernan
de~ de· Oli vti!·a , Ferreira. de Moura, Felisberto, 
Seminiano, Generoso Marques, Ildefonso de 
Araujo, Jo ;é Pompen, João C&.etsno, I.ourenço 

Para a 33. discussão do pojecto n. 83 de i883. 
o!ferecido como emenda ao àe n. 74.A do 
mesmo anao. · 

Assembléa gera:l res_olve : 

Artigo unico. E' autorizado o govel'no a. con· 
cl!der, ao baeb.arel Josê Thom& da. Silva, jniz"de 
direito da comarca do Ipu, na. provinda do Ceará, 

·um anno do licença com · o resp--ctivo ordena :lo. 
para trntar de soa. saudo onde lhe convier; re- . 
vog1das o.s dieposiçúes em conLr:~.l'io. 

Sab tlás commissões, em !8 de Agoato dG 
1883.- nde(onso d~ A1·a1-'ja.- Jost Ma-
1'ianno. · · 
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Pcrra a 3,. disc~.tsscTo elo projecto 11. 84 d e 1883, 
o,ferecido como emenda ao de n. 74 A do 
mesmo armo · 

A a~sombléa geral resolve!· 
Al'tigo u oieo. E' aut.oriza.do·o gover!lo r. con

ced~r, ao Dr. Albino Gonçalves Meira de Vas
eoneeU~.:;. lente ~ubstituto d!l faculdade de 
direito do Recife, · · um. anno de licença com o 
t(!Spectivo ordenado, para tratar de sua. saudc 
onle lhe convier ; revDgadas as disposições 
em con.tra.:-io . 

Sala . das com missões, em 1B de Agosto de 
1883.- Ildefonso ele Arattjo. - Jose .Ma
,.,anno. 

o Sn. Pn.ESIDEN'Il'! dà a. seglrinte ord~ dia 
para 20 do corrente : 

· 1.• parie 

f a discussão do .projecto u.. 89 d~ 18B3, ma
tricula do estudante José Gomes de Villa.r. · 

ContinuaÇão da 2~> discussão do projeeto n . 54 
de 1883, reforma. jaiiciaria, no art. ao e se-
guinles. ' · - · 

3" discussão "do pro jacto n. 65 de~i833, sobre 
e~ecuções eommerciaea. ': . . 

.i .. discussão dos projectos ns. i6 de 1883 e 
24.1 A de 1882, .sobre locação de serviçoa. 

~ parte (ds 3 noras) 

CoriHnu~Qão da 2• discussão do or~mento da. 
gue;:-ra. 

· 3• di.~cussão dos projeetos llS. 74 A, 83, 85 e 
91 de 1883, licençs. a diversos ftmccion~rjos. 

2~ discass§:o do orçr.m.ento.da jus~A. 

Sl!lSBÃO EM 20 Dll ,AGOS'l'O D::!! 1883 

Prcsidencia do . Sr. Lima :Duarte 
·. 

~;,::;~m.\RlO!...:::Loílura o :~ppronç.1o d~s .;~el~~ d3 sass~o ao 
l7 o olo di~ l8 <.lo corronLc, -EIP~DI~Nn.-RutlHeçüoa.l'a· 
rocores. ltoqucrimentoa. O Sr,(",:~rnairo da Roeba. on"b. :\ 
m~s;t :~.l,ttns doeanlor:toa rcforenles :\ Jlrer.onc~o ~ou~cio· 
nist:\S da Cl:tiht:ta tourpanhia Pan.gaafati.O Sr. Za111n ro
nucr c .obtcm a publicação de um~ ro~ro•en~o>~o do Sr. -~ 
.&or;JarJh~o de Moura. O Sr: Jrlartlm .Franabco jnslifica· 
vo.riOS p.rdidos À tnC>:l. . o Sr. c~rnotro· da Cunha trat~ 

F.ranci.sro, 1oa.quim Tavares, Pompeu, Riba11, 
Generoso Marques, Jnvencio .Alves, :M a.-c
Dowell, Souza. Qtleiroz Filho, ·Ulhóe. Cintr<'l., 
Theophllo, Silva Me.\a, Eseragn,,lle Taunay, 
João Penido, Affonso Celso .1un ior, Candido d.e 
Oliveira, . Rodrigues Lima., Alphêo Monja1-.iim 
e lgnac.io Martins. (39.) · · 

Compareceram di!po!s da chamRrla, osSrs. 
Lacerda Vl erneck, Ferreira. de !tlourn, lldé· 
fonso de ArauJo, .A.ristiles Spiuob, Perelt.i, 
Francisco Sodrá. Tertuliano Henriqués, Prado 
Pimentel, Cruz · Gouvêa, Barão do Guahj;~ 
Camargo, Diana, Affonso Penli~, Barão de C:~
nindé, Paula. e Sou ta.,". Abelardo de· B;ito," Barão. 
da Estanci~. José Pompeu, Cantão, Rego Barras, · 
Barão da Vil h da. B~rra, Yaz de Mello, Ail.tarúo. 
de Siqueil•a, Barão de Araçagy e Ba:·ão da Loo~ 
poldina. (25.) 

1 
• . • 

A's H horas e 45 minoto3, aebando-sc pr!=
sentes 64 Sra. deputs.doa, o Sr. presideule abr-e· 
a sassão. 

Comparecem de;:ois de ~berla :t se5S:W, -cs 
Sr:i. Manoel Portella, Olympi.o V;l.lhdão, Zn~, 
F1•anklin. Doria, P~s ;os .Miranda, Ruy Barbózn, 
Hentiqu1 Marques, Prisco Pnrai:w, Felis"ber.tb, 

. Bulhões, José .Mari!l.nuo, Cruz, Silviano Br.ai).
d:io, G~miniauo, 1:arquinb de ·souz1, Gon~l
ves Ferrú ra, Araujo Pinho, Severino Rib·e~. 
Go~s de Castro, Pereira Cabral, ·And~:~,ae ll'.l
gue:ra, Aliriano PimenLel, Co;b Pinto; F :~ 
li!lario, F ernande3 de Oliveira, l\b nq :1 C).rlOE •. 
A.l\~aro Caminha, Pe:·eir:J. da. S ilva, Ca~lOiiA-:f
fonso, F~licio do:; Santos, Amaro Beio1•ra e.á.l-
fredoCba-ç-es. (32. ) . . : . ' · . 

Fnltam com causa. pa.r:ícipada, . os ~. 
Augusto Fleury, Basson, Contagem. Duque&
tnda Teixeira, Fel't'eira Vb.nna, Lourt:nço .ao 
Alb11qaerque, L-~opold) Cnnba., Pauli~G .d~ 
SollZa, Roarigues Peixoto, Serjl.phico e Sinv.al .· 
(U.) 

Fdtam sem C3Uo:>. pa.t\Hpath, os Sra .. 61-
meida Nogueira, Antonio P into, · Akofor.a:io, 
Be.rão de Anadia, Eapindob, Joiio Caeta!lo; 
Rodolpho Dantas. Souza Leão, Sil~a 1\bfr.s: ·e 
Souzu. Carvaiho. {i O.) 

São lidas e a.pprovadasas a.ct.as d:. ses:;IG.ae· 
17 e do-dia 18 do corrente, . · 

O Sn. io SECll.l'~·u.ruo di contn. do segai11te 

EXPEDIBNTE : . , 
do quo st1 ostã passando na aiCaociG~a .da Parahyba. 
-_oMu oo Dt•.-ta õisenssão do projoelo n. 89 (nu- Officios : 
tru~ula de es~adanto). P.ob. orJ~m. o Sr. ParoUi, rc· · 
quor 'lua o Jlrojoeto·to"flb7:um2 Si\ discussão. Loitnr"- do · Do ministerio do imper io de {8 de -Agos~ .. de 

. omonda. Obsorv:a~il'os. ãO.s Sl'll •. Mat-tim Fr.,nciseo. Gomas 18.83, em resnosta ao de 1i do_mcz findo _re..met-
clo Castra, Ruy Barhosa e Manoel Porlllll.a. • .!ppro\'~ção 1: 
do projceto o C!llonda.s. Dise!l.<s&o do arl. 3" o sogninlos tendo informações sobre a~ - e.;:colas .ngr!lla!tS 
da rororw ;~. judieiari~. Disc.nrsos dos Srs. ministro da existentes "D.o· linperio, ereadii.s ae conformidade 
ju>licy3. o ihli!>llon:. .• ·.:..Orvamento da gncrra • .Dl~ur:>o com 0 art. 9~ do decreto n . ·7:247 "de t9 .d~· 
ilo Sr. Carlos Affonso. . · · · 

Abril de 1879. A quem Jez a requisição':(o 
A'a H horaR, feita. ~~o chamada, acham-se pre~· · Sx.-. deputado Gorrçalves de Carvalho.) · . 

sentes, os Srs. Lima. Dnarte, Matta Machado, Idem dâ. gllerra, de 17 deste m~:&, eoyi!llldo 
Ribeiro de:l\f.!ln~zes,. .. Coelho Campos, Vieira· d-e informadO" o requeriinento · em que o capitão 
An"dndci, Carneiro da Cunha, Soares, Antero, grndnado do 1° reginl"ento de artilhari& a ca-. 
Ca.t•neiro da Roeb.a, Ulysses Vi;o11na., ~tiabona, va.lb Antonio Fern1Uldes 3arboza. pede dia-pensa. 
Gonçàhes de Carvalho, caa1ello Branco, Be· de· excesso de idade para no aulio pro~im{) vin
zerl'a de :M:en3zes, .Viánna Vat.,. Salostiano, douro se matricular ná. eacola -miülat ria t~m
Mon.ta.ndon~ .Alves de : A:ra.úio, Meton, . . Martim. vincia do RiO Grande do Sul, -A' commi<;são.de 
Franciseo,Filho, Moreira. ·de B:uros, Martim marinha e g11erta , ·· . :: · 
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ld"m dn f:>.zenda, de :18 deste mez, pedindo is~nta.ndo do pagamento do5 ·impostos ge!'aes 
designação d~hlia e hora para apre~entar uma. as loterias concedidas pela. lei provinciàl de . 
propos ta do poder executivo.-Marca-se ama- Pernambuco, sol) n. 17~8 de i5 de Ma r;. do 
nhã. :i.. 1 hol'S. da tarde. corrente anno, para. a: crea.ção de um fundo cs~ 

· Id~m do Sr. Dr ;José Ayrea do Nascimento. pecial .!e emancipação, e permittiado na córta 
participando ter aSsumido no dia 7 deate mez, o a -venda do:; re:;ptlctivos l!ilhetes, att"'ndeudo ao 
exercício do cargo de presidente da provincia fim a que é Jestinado o producto dessas loterias, 
da Para.hyba do Norte.- Inteirada. é de parecer que soja a.doptaJo o mesmo pro-
- Requeriro•mto de Josê Francisco _ de Pa.ula, · jecto. 

Prazeres, porteiro dos auditorioa da capital da Paço da camara. dos deputados, 20 de Agosto 
prov.~n..,indo Rio G1'1.\ndc do Sal, pelindo aug- de 1883.-l'raào Pim.en.lt&.-Va.; .de Meteo. 
mento de vencimentos.-A:' comm;ssão de pen~ 1883-N. 87 
sõ•s e ordenados. · 

· Officio do Sr. Seraphieo commanicando não A assembléa gerc~(resolve: 
comparecer as sessõ.s porincommo.:o de saude. Art. i. o· Ficam isenta~· dos impostos geraes 
-Inteirada. as lotP.rias concedidas pela ·.lei provinda,! de 

Sio liJos e approvados sem d.i'!cussão os a~- Pernambnt:o, n. 1138 . de i5 de Maio do cor-:
guintes requerimentos do Sr. Escra.gonolle · rente anuo, para a creação de hm f11ndo espe
Ta.unay. cial de emanei pa~~l!o, e permittida na córte ·a. 

·R~queiro s:e peç!un ao governo os proçoo do.s 
e!apas das praças não só da guarnição da cóL·te, 
como das de todas as provinc'as, nos quatro 
ultimo3 s~mrstres em que fu.acciouaram os an
tigos conselhos economico' e do.; quatros pri
m~iroa do a~tual syst-'mo. de fot·necimflntos G 

bem assim os preços das rações de forragem 
do'! animaes pertencent.; s aos. cor pos mon~ 
t~os do exercito, durant~ o mesmo pP.rio lo . 

. ~la das eessõ ' S, 20 de Agosto de 1883.·-
E :icragnoUt Tatmay. ·-

R.P.queiro se )Jeçam ao gov"rno cópia das fo
lh:ls de pagam,., nto 4a. repartição tisc:-~1 di côrte 
D() ultimo ex~;rcicio': · · 

Sala dD.s.ileSI!Ões; 20 de Agosto de 1883.-
Esc"'"agnoZZr: Taunay. · · 

Re:weiro se peçam ao governo os preços por 
que foi arremata.da pelo conselho de compras do 
:arsenal de guerra da Bahia, durante o anno 
proximo findo a mate ria prima. emprPga la na 
fehlp"õ1 do i'ar .amento e bem assim a. <iuanti
dade d~s:;a materia prima p:Lra. o forne~1mento 
do dito arsenal durante o ex •rcieio findo. 

Sa.la das sessões, 20 do Agosto de 1883.
Eacragnor le Ta1.may. 

B"lido. apoiado e a discussã~ adiada por ~r 
}!9<lido a p:~.layra o Sr. CaDdido de Oliveirl\, o 
seguinte requerimento : 

RequeiL'O qun pelo miniaterio do imperio se 
~~m ao governo informações sobre as pa·ovi
deneias que pretende tomar a.fim de evitar que 
o munle1pio neutro e3teja priyado de seu go· 
verno municipal, v.isto o estado anomalo. em que 
se a '•ha a r~spectiva cam~ra . . 

&la. das 11es~ões, 20 do Agas to de 1889. -
3o~es. 

.-E• approva.da .a redacção do projecto n. 93 de 
1883-{emendas do senado.) · 

São lido~ e -vão a imprimir oa eeguintes' pro-
jectos: · 

N. 87 A-i883 
Ise~ito de impodos ge,·aes para u loterias 
co~cedida.s p ela assemblia pro,incie1l elo 
Pernambuco, para um f~.;'tldo . especial ele 

. •. ematiCipaçilo. . · . 
.Á. .Çoi;umisaão.!le fa:r.~nda, a quem foi presente 

o _proje~t~ do _Sr. de_putado José Matianno, 

venda :lOS NSpeetiVOS b 'lhetes. 
Art. 2 ... Ficam revogadas. as disposi~ões em 

contrario. · 
S. R.-Em:'? de Agosto de 1883.-lose :Jla

rianno. 
Lei n. i738 

O bacharel Antonio Epaminondas de , Barros 
Correia, f o vice-presidente tia provincia de Pe-r~ 
nambuco: 

Fa~o saber a ·todos os seus habitante·s que a 
as:sembléa legislativa provincial decretou, e cu 
sanccionei a resolução seg uinte : . 

Art. i. o Fica. creaJo um funrlo da emanei· 
pação P-rovincial, que será formado pelo pro
dueto de seis grandes loterias .to valor de 
2.000:000~ ea.da uma, conforme o plano appro
vedo pelo uecl·eto n. 8880, de' 24 do Fevereiro 
de 1883: 

Pangrapho unico. Durante cada exere1c10 
deverão extrahir-se, pelo ·menos, ttua.s d.,ssas 
lutarias, cujo producto será de prefel'encia. a.p. 
plicado é. libertação dos escravos do ml!nicipio 
do RecifG. 

Art. 2.o Os beneficios dessas lot•rias serão 
~ntregues sómeo.te á..~ sociedades que se orga
nizarem n··sta provineia, de accôrdo e p~ua · os 
fins ,e que tratam a. lei de 28 de S tembro ds 
i871, ar~'l. 2• e 5o e regulamento n. 5135~ de · 
i3 de Novembro de 1872, arLS. 6~ e 74. 

Art. 3.o O presidente da provinllia darã 
o regulamento para a boa execução da pre-
sente lei. · . 

Art. 4,o Ficam revogadas as.disposições em 
contrario. · 

Mando, po~tanto, a todaa ss autoridades, ·a 
quem o conhe~imento e eucuçiQ da presente 
resolução pertencer, que a cum·pram e fa.
çam cumprir tão enatalllente como nella. s~ 
contem. . 

O secretl).rio da prooidcncia de11ta proTiueia. A 
faç~ imprim~, pa~licar. e correr. · 

Palacio da prea1denc1a de Perns.m.buco, :15 de 
Maio de i883, 62° da lridependencia e do Im.
perio.- L. S.~ Antonió Epaminonda& de_ 
B~rros Correia. : . 

Sellada e. J?ll blicada. a . presente resoluçio, 
nesta secretana. da presidencia de Pernambuco 
eoi 15 de Maio de· 1883 .• -0 secretario, 7os~ 
A:ustreyesiZo Rodrig~Aes Lima~ 



CarTlara dOS OepliadOS- lm~esso em 0310212015 15 47- Página 3 de48 
----~,. ,- · , - - · ·tc·~~·.~~p '~~"~??IPtl!?e ; , ~-••• ::Sci.~:';,"? !J " ~;,;;:."""' 

Sessão em 20 de Agosto -de 1883 149 

N. 99 -f883 

Licença' ao Dr.Joaquim Pinto NettoMaclw.do, 
dir ecto1• da 2"' clirectoria da secretaria elo 
imperio 

Foi presente ã eommissão de pensões .e orde
nados, ·por deliberação da cam:~.ra dos Srs. deP.U· 
ta:dos, uma emenda. apresentad& p lo deputado 
José Mariano o, na sessão •le 17 do corrente, ao 
projecto n. 74, concedendo um anno de liéeuçs. 
ao Ur. Joaq'uim Pinto Netto Machado, director 
da 2& dire.ctorta da secretaria do imperio, e bem 
assim o requ-rimento documentado do mesmo 
douto1·, solicitando aqllelle favor. · · . 
. Para jutltificar sua pretenção, junta o peti

cionaria tres attestados Jos Dt·s. Vicente C. F. 
de Saboia, Nnno de Andrade e Motta Maia, que 
affit•mam soft'rer elle de dys11epsia g.:u;tro-intes
tina.L chronica, com pertc~rbações refiexas ·car-

'- dia-vasculares; sendo concordes em que para 
seu r·3Stabelecimento se retire por al.:{um tempo 
desta côrte, e se abstenha das suas occupa.ções 
prvfissionaes por espaço de um anno; pelo 
menos. ' 

A com missão, tendo em vista as consideraçõ2B 
feitas no debat•! havido na sessão de 17 d~ cor
rente solp-e a pretenção dosapplicante, e atten
dendo que, pelos attnstados medicos, em menos 
de um anuo não poderà. elle r•·st·1belecer-se, 
é de parecer que · se lll"l defira favoravelm·:nte, 
para o que Off.!rece o seguinte projecto: · 

A assembléa. geral resolve : 

qllllea papeis di2 elle ach:lrern.,.se no Lheaol.ll'o 
nacional. 

Paço da camaradas deputados, -i7 de Agosto 
de i883.- p ,·ado Pimen~el.-V. ele M eUo. 

N. 94-1883 

Isençcro de di1·eitos d : companltia fia estrada 
de ferro de Juiz de Fora ao P íau, em 
114 ÍH(.I$ 

A coau:nis•ão de fazenua é d~ parec~r qae se 
ouça o governo a ·re!lpeito da-pet ição em que a 
compa.nbia da estrada de ferro de Jui.z de Fóra 
ao Piau requer i<enção dos diroitos de impor
tação e do pagamento ..f e fNte na es~rad -~ de 
ferro D. Pedro !I para o mat~:rial furo e rodante 
destinado á m~ sma. estraJa, e. bem assim res
titaição das quantias já pagas. 

Pn.;o do. camara Jos deputado::~, 17 {le Agosto 
de f883.- Prado Pimentel .-V. de Mello. 

N. 95~ 1883 

Terras de-colufas para a estrada de ferto 
D. There:oa. Ch,l·istina, na pl·ovincia do 
Espirito Santo 

A commbsi'io de fazenda é de parecer q l.le se 
ouça. o gov.erno a respeito da petição . em que 
João do Prado Lemos & c~. e Galdino José de 
Bessa, r..oneessionarios da urna _eetrada de f·Jrro 
denominada o·. Thereza. Chr istina. na provincia 
do Espírito Santo, !'àquere~ seja autorizado o 
mesmo governo a vcnJ.e~lhes seis kilometros 
de terras devolutas em eada latio da. referida 
aatrada. e pelo pre90 minimo do. l ei . 
. Paço da camara dos deputados, i i de Agosto 

de 1883.- Prado Pimentel.- V. ele Mello. 

N. 96- i883 

. Artigo unico. O governo é -autorizado a 
conceder ao Dr. Joaqotm Pinto NettO Machado, 
director da 2a directoria. d11o secretaria do im
perio, UM anno de licença COill O respectivo 
ordenado, para trahr de · sua. saude onde lhe 
convi~r ; revogadas as ~bposições em con-
trario. Loten'as para obras da matriz de AU~andra, 
·&la das eommissões em 18 de .Agosto de · na prouincia da Para]!yba. do Norte 

1883.- Itde(onso de Araujo.- Josê Jfa- A<lommiss'io .de f.uenda. á de pa.1·eccr que se 
}'icmno. ·;,;:'· · · · ouça o governo a respeitu da pe~içâo em que 

São liJoseapprõvadosos segointosparocerea: ·alguns habitantes de Alhandra., na p rovincia. 
da Parahvba do Norte, requerem um auxilio 
pecuniarío correspondente ao producto liquido 
de quo.tro loterias pelo plano das da cõrte, para 
.as obras necel5aa.riaa á conclusão da igreja ma
triz daquella parocbia. 

N. 92-1883 

L:·cença ao Sr. deputado Lourenço UaiJalcanti 
de Al~U!JU61"~e 

A' eommiss!o de · eonstituiç~ e poderes foi 
· preSente o requerimento do Sr. deputade> Loa
. renço Cavalcanti de . Alburluerque pBdindo oro 
mez · dP. licença para retit'al'-se para íóra da 
cõrte, por motivos de molestia: · : · 

A commissão, attendendo aos motivos ex
postos, é tle parecer que se conceda a licença 
pedida. · 

Sala. das com missões em 17 de .Agosto da 
-1883.~ F. Soilrê .- L~ .Ratisbona. 

N. 93·.,..... {883 
. ·. ' 

PTetenção de J'osê Antonio ãe 'Araujo · 

A eommissio de' fazeilda d de parece:L:· que 
Bêjam requisitados os papei!'. a que ae refere 
José Antonio de Araujo n& . petição juntaJ ·os 

Paço da camara dos deputados, i7 da Agosto 
de i883.- Prado Pime,~teL.:-V. de M eUo; 

O Sr. Carneiro da Rocha 
(sobre o ea;pediente) :-Sr. pr• sidente; pende 
da commisaão de · fazenda uma. petição de 
alguns .accionistas da compsnhia de estr11da de 
fet·ro centl'al da. Bahia, solicitando · ga.r.:.ntia de 
juros · para parte do capital empréga:lo .. na.: 
mesma egtrada. A comzuiasiio estA de posse 
de ·aigona dooumentos a Teapeito dea~e ~ssum":' 
p1o ; mas eu aeabo de receber de ~1nha pro~· 
vincia ·outros pue esclarecem perfe~t:iznente a.· 
questão, · e por -isso· peço a V.: Ex; que ae· 
digne remettél-os a mesma eommissão. · · 

() principal accionista d'lass. companhia é 
a minha provinClia, que subscreveu einco mil 
acç~~s, na imp0rt&11cia ' de mil eont.Je, das 
quaes_. estão apenaa ga.rantid~ · ~uas mil. 
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A provineia . da. Bahia. está. eom um~ div:ida. O SR. · Pa."EstDENTJ: :-Mas V. Ei. dcelarou 
d~ oito mil e tantos contos, sendo sets mtl e que era sobre o expediente. · 
tantos do divi:a fundada e mil e tantos de o SR. M.An.T~M Fn.\NCISCO :-N-aodem·Jro tres 
divida fiuc tuante, e,. uma. vez g:ira.!ltido pelo minutos. O m~u :fim é justamente propor algum~ 
govE::no o re~to ~o e&.iillal.da companhta c:ntral, ·j cous!l. de util e chama.l' a attenç~o d? governo 
:fica_ra a pr?':mcu e~m m1.l contos do acçoes, de p.~ra dous a.ssumptos q.ue me parecem II!l j)O!' Laa

facll mobihsa.ção, 1~t? .e. poderá de uma. hora. j tissimos. O priineiro, é a exposição pedagogica. 
p_ara _.olltt•a. .pagar a dmda. iluctuante e _amor- ,i Sei-qae ella. é devida a esforço ~e alg·umas pes
ttzat• n_lgtJma c?uõa a fundad~. 1 soas, esforço muito- louvavel e d1gno de apphu• 

Dalu vem o tuleressc que tomo ne~ta. q?-~.t3.o, ; so do paiz ; creio, porém, quf:l, chamando a. 
e, remmettcndo 9._ mes~ est(!l:' p:~.pe1s, · du:JJO :i I altonção do governo para a. necessidade de que 
c·Jmmiss]o d~ faz n ·!a. um ped1do, e e. q_ue . esta e::tposição t :mha. quem a explique, faço set•-
apr_esse o 8C~:! illust~ado ps.racer fl<lbre ·a P?tit.ao, viço relevac.t!! :i publica instrucção. _ 
s. que alludt. -· ! · De facto, ha as3umpto3 impo1·hntcs a que a 

O Sa. P.IIESI~E::.TE :-0 p~dido do nobre dep:.t..: \ mesma exposição~ sa .l'efere ; m:~s pe:gunto : a 
tado sar:i. S!ltisfeito. · . masm da. popolaçao que concorre a ver a r.xp~-

Os · docurn<:>nloll a que se refere o orador são 
1
: sição, em que lucra, si n~o t~m q~em lhe. e:s:ph-

rem-:ttidus â commissão de fazenda. , · que a. natareza e a appllcaça.o uh~ dos (Üversos 
. · ·1 objectos e1põatos 1 · · 

· O Sr. Za1n.a (-~t>bre o eNpedie1~:e) :- ~- Cada uma daquellas stJcções precisa ter um 
Euvio ;í. mesa !-un. r_eq~~riru~nto, peJind~ qu? .a pralector, pessoa ('O~venientement'; p_reparada, 
meSll. manrie 1rupnmu• uma representa~ao dtrt- que expliqu·~ ao publico. o que contem a mesma 
gida à assembiea gerJl pelo cid3.dio Carlos Ber:.. secção. · · · · 
nardi.no rle .Moura, sobre Rssumpto que o nobre o s n. PaEsiDENT.J!;:-Lembro nov:~ment'l ao 
:to ~e.crelarto conhece b~m_; ao ~eS!Jl.O t~~po nobre deputado que pediu a palavra. sobre o ex
solicito dA. nobre Mmmtssao Ele Jlt~tlÇil. cml o · ~ediente e que está p1·etedndo outros nobres 
f;.wor de 4:1.r p!\r.;cer sobre· semelhante ns- ~e-puta.do~ inscriptos. · ,_ ._ . 
sampto. O Sn. MARTIM FlUNCisco:-V. E;~;. iia.be g.ue 

Vai à mesa e é approvado o seguinte n§'o tenho occup~do a attenção da. caM por mutt~s 
vezes e ha ·muito tempo e ailuelles que por _maiS 
de·doas vezes têm usado da p:üavra, não pode:n 
e.nbaraça,r que eu venhg, á. t~ibuna tratar _de . 
um as~umpto qtte mo pareça importa.nt3, mutlo 
mais importante do que as quest.ões do pessoal 
da alfandega. h Para.hyb.1. (Protesto do S1·. 
Car11eiro rla Cunha.) A quo~tiio do pessoal das 
alfandegaa é menos importante (in.terrupç6es) , 

Requerimento 

. Re:~ueiro seja 1m;>ressa a repre·sentaç!ío do 
cidadão Cado.s Bernardino de Mour9. enviada a 
esta eamarã. . 

·sala dls sessões, 20 de .Ago~to de !883.-C. 
Z ama. 

o s 1•. Soar,es (sob,-e 0 expediente) :- é menos imports.nte (elevando a 1lO:), do que a. 
Solicito de V. E~. -a sua in~err;enção para com exposição pedagogica. 
a respectiva commiss~, afim de que. esta tlê O Sa. CAI\NEtao D.\. CuNHA dá diversos apartes. 
parecar sobre uma l'epresont.llçiill . !etta peh\ O Sl\. 1\:IA.ttTI~l Fur;ctaco:-Em matt:ria de 
associação commerci::tl da Côrte, sobre o imposto elevar a. voz é difficil e::s:e<:der-me, porqu3 tenho 
de al'mazenagem· do> generas de impo-rtação. ·o orgão vocal muito fot'te. (Continuam as re-

clama-çifes elo Sr. Ca/'nciro da Cunha c o Sr. 
O Sr.l\furtim Francisco (~ob;·e p1·csiclcnte reclama a a.Wmção.) . 

o <':t:petlicnte):-A reaolu~llo que tomou a. <!amara Nas diver&.!s secções da expostç.ão pedagogtca. 
de conceder os 3/4 de hora ·do ex}lediente aos devo haver ·quem e xplique a.03 vi,üllmb~ 01 
clepotados, para f:t.llarem sobre o assumpto que objectos expostos, para que se po~sa compre• 
lhe3 foss~ agrada,·el. pa.rece ter tido em mira hender e tirar proveito . aa. obaervaçílo úellcs . 
que· cada um de nós tronx..;sss â tribuna. aquillo 0 SR. PRESillENTE :-Pe~>o a v. Ex, · que at-
q_ue fosse conveniente ao paiz. ..-

. ·tenda: ha oradores inscriptoa para. os tres pri-
. Não é consequencia de tomar a . palavra. e meiro3 quart.os de hor:t.. · · 

uzar deUa d"urant~ oli 3/4 de h_o~a,,q~e os d<:!pn- o nobre deputado p 3diu a llalav.rn sobro o 
ta.dos se .queiram ruaniJ~sta~:.;"·~al'~, opposição r.· ·expediente, e não tem dito couss. algama a res· 
situação politica existente ·ou ·ao gabiMte q_ ue peito. . 
dir.ige os negocioa pu~licos. Nlo _yai pois m-
i:luido n asbs minhas palo.vras 0 desejo de ·crear , O Sa. MARTIM FaANCJe_co :-Qaer me p are
-diilica:ldade~;~ ao gabinete actu;!l, porque, . .::.n ; cer que fo i concedido pela caaa que, durante os 
minil.a opinião, elle gore oi negocias do p~iz tres·primeiros quartos de hora , lê pudesse . \ra
de perfeito accórdo com os leg ítimos intereàses tar de assumptos desta ordem,- e os oradoras se 
do mesmó 

1 
ma.s pura e sia~plesment_e qilerc:t d P.vem aucceder na- ordeDl GJ:!I que pediram a 

chamar a. . atte.nção dt> governo }lua assompt.os pal&vra. · · . · 
qUGJ'ulgo de intereijse pu. bli~. · · . ·· ··· - O nobre deputado, o·Sr-. 'Zama.,pediu a · pa.: 

lavra e eu ta.mbem; · · 
O Sa. ·Pn.ESrDENTE :-1\fas V. Ex. pedi11:::a o Sr. Zama fa.llou. e eu "devia ter a. pre-

pe.l.a:vr~ sobre· o expedie~te. feroncia.. . . · . . . · 
· ~() sa: .. ,MaTJM Fa.ANctsco :-Pedi a pa1~~.vra Nií.o queria ~clalllàr, .mas como 83 me C!)IÍ-
em. segundo logar, l~go depoisil.o S1·. Zama: teata o direito de.e~ na tribuna, declaro que 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 03/0212015 15:47- Página 5 de48 

Sessüo em 20 de Agosto de 1883 151 

flli preterido. A ordem é esta. ; ma.s ai v-: E :r. qae deve seguir, para reprimir os abttsos e des• 
decide o contrario, declino da palavra e tomo affrontar a eua adminietração . 
o compromis!o de nunea ma.is f~llar nesta Esse inquori to pacifico da tribuna veiu sub-
sessão. st.ituir.rio re5imon parlamentar as antigas lu~ 

O Sa. Pa-.::sroiNTE:-Reapeito o direito de tas arnwlu dos partidos, que ensanguentavam 
todos 08 Sra. deputados. ·opaiz. · A illustre.maioria deve sor mais bene-

. vola e condescendente com a oppoaição conser~ 
O SR. MARTll! FRANCisco: - Chamo a. at- vadora, porque os membro~ da maioria são os 

tenção do governo para a. necessidade ·de ·um beati possidenti do poder, os distribuidores das 
e~plicador D.&3 divet:s&8 secções da exposiçio graçaB e dos empregos, e os oppoaicionistas são 
·pedagogiea.. · •• . oa que sentem as injustiças e os q11c soffrem aa · 

Exporei agora em -dous minutos ,o se- pers ·gaições, J.lrincipa.Imenb nas províncias, 
gundo ponto de qae me €Laero occnpar : e elle onde a politie:i- e aindn. csmpo Je baulha, onde 
relativo ao · processo das discussões ' do orça~ ainda se despojam até os vencidos. Entretanto, 
menta nesta casa . E' sabido quo em to la.s as a maioria procura opprimir a o;1posição com a 
.situações, libernes ou conservadoras, e não vai tyrannia do numer<), Yotando encerrament011 
nisto censura a nenhum doa parti .os, o the- antecipados, recusando fazer c •sa nos sabba.dos, 
souro envh as tabelhs e balanços no BGgundo e aproveitmdo os mingt~ados tre ~ quartos do 
xnez de eeasão. E' pl'êeisc tempo para que hora, para preterir os oradol'es da opposição. 
est~ trabalho do·thesouro possa sel' tomado em Ainda ba dias um membro da maioria dirigi11 
consideração pelas commissil2s :1. quem cumpre uma interpdlação ao governo, o~eupando 
tratar do assumpto, e .o l'<sultado ó que só co- toe~& a seasão. Faz isto a ma:oria q ue regateia. 
meçamos a discutir -o orçamento no l'.lrceiro a um merobr.> da opposição o pequ~no tempo 
mez de seiiSão. Torna-se impossível dar · conta. que precisa p~ra ooneloir o seu discurso. 
desse t~ab lho, o que é um grande mal. (Ap_oia- A maioria, diz o orador, está. eendo muito 
dos. ) E' coiivenie!lte procurar alterar este pro-; mal dirigida .. O seu leq,der esquece-s~ que 
ce5so, subsLitnindM pol' Ci11tro seguido em ou- não teria numero para f:lzer cai!A e votar as 
troacpaizes e que consiste em enviar o thesou~o. resoluções legiala.tivas, si a oppQsição, dirigida 
logo ::lO prin~ipio de sessão ps.damentar, um por um espírito superior, não o au:til\assao 
Ol'çamento e 'balanço a.pproximados,de modo que constitucionalmente. Entre tanto, a intolera.n~ 
possam as com~issões formular os seus pro· cia da maioria póle p1•ovo:ar a nsietancía 
jectos o~çamentaTios e mais tarde, ,!indo do da minoria . 
thes<iurJ os balançOs eomplatos, as eommis.~oa., ó orador p&dira urgeneia para ooncluir a 
por meio de emendas, modüiqnem as verbas ~ fundamentação do . re1ueri.mento, qile fez neata 
aeaim se obtenha um pl'Oeellllo mais rapido parJ. occasilo. 
& eonfeeção dos orçamentos. Não é levado por espírito pJrtida.rio, pois 

Creio q_ue t enho, sinda que muito perfuneto- vem pug n:lr pelos direiloa d<l lunccionarios 
-riamente, tratado de doua aaeumptoa que iut~ publicas, adheaos ao pntido _liberal, que aio 
ressam ao pa.iz (apoiados) : UJll melhoramento violentados por um cbafa levi a.no, quoai in~ 
para. a. instrucção putliea e a indicação ·de um sen~~&to. Na primeira vez \jUS fo.llou, r() fG

. -proc"sso mais rn.pido para. o. di.a~ussio doe orça- riu-se n um officio re!!arvJdo , em q11& o 
mantos. inspector d~ alfa.ndega faz uma. nccu3açllo ge. 
- Si nilo eonsegai o mGo fim peb. inPnfficion~ ral a.ca aou!i empregado'~, a . onl!ndo o' como 
eia. -lo minhas forças (na o· a.po:a.J.os) e pel:~. prevllricadoroa, r.lefraudallor~j~ d ~ fa~enlla pu-
pouca attenção com qile fni onvido por alguns hlití:l. _ 
dos meus collegaa, tica~me ao menos a ~nvicç«o Nesse documento, po~óm, n:io d"clint>u factos 
de tê r p~o_curado realizar melhoramentos muito q_uo j ualillcnasem n accull3ção, ofl'erulando ape~ 
superiores á tli~nssiio de . pequenlls qneatõ.)a. uns et~.ractorca da f11ncciooarios, crrj o. lrll
pollsoae~ . ( Mtnlo belT!:_!) dicção ara honrou naquell:í. repartiçãa . E~· 

0 Sr. Carneir~dà Cunha não sea empr:?gado•, aasim lesalos em sua r !l-
putação, dirigiram ~o sen chefol !l~·n: resp~J~osa 

pó le dei:ur de f~lir;itar :."Sr. presid.;nte, pelo representação, pedmc::·. a d1scnmmação· ·d'l5 
r eabbelecimento de sua. !lattda. Si ·S. Ex. ·esti- factos ou dos act'Js cl'iríimo::os que h.avi~m pia· 
vesae presente á ultima $eÉ;são,. terEI. sido· teste~ tieado, e o inspectOL' respJndeu-lhas que alto ti~ 
munba. d:t. inaudita violenci.a que a. !"Qaioria da .nh a que dar utisfações. : · :· . 
c:unar.t praticou com o orador, negando-lhe .Aecenluaudo a inconveniencia de tal,respos· 
i 5 mino tos de u rgencis. para _concluir o seu tn. · nota 0 or ador que o insp~ctor com~etteu 
discur.>o. - éesae ·modo crime de prev:~rrcação, po1a tlão. 

Ne"t e regimen pi~rbrlten~ · ~'> maio.r ia da ca~ mandou· proeeasar, responsa.bilia&l' os ernpre
mnra. deve da.r todas as garanti&a de~li~rdade. ga.dos prevarir.adorea, rco::no era obrigado pela 
de tribun& á opposição eonstitúeion~l, a q_oe.o lei. Os accoSádoa não· temiam aliás o procesi!IO 
orador tem a honra. de·perteneer. S1 a. malOrla 4 luz do dia;, o que receiam, do ·que temem, 
entGndG que prestt. bom serviço ao governo, são das trevas de um re11erva.do, que não per~ 
apoiando- o 'e v~tando as medidas por elle al?re· initte defesa. . 
sentadas, n~ e menoa ·verdade ~ae a opPQ8iç5o A opin.i.lo pnblica ·na provineia, jnstament3 
presta relevante serTiço no pai!, fazand_o a cri~ impressionada <:cal essa. queatão, acompanha· 
tica. d~>as mooiaN e danunciando 03 abosoa corn an!!iP.dade a. àua marcha. Espera. que os 
dos ·agentéa do poder~ publico." Presta ~mbem emprcgadôe aeensaâos e reconbeeilos calpadoa 
acrviço ao govemo. inài_Qndo-lhe o ca-minho eejam p~nidos, e que; si não forem culpado~, o 
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inspector da alfandega seja retirado a ... quella 
repartição. 

Esse funccional"io suscitou ain la luta coro. 
os seus subordinados, e por motivo della.,vai 
armado para a repartição, colloenndo oaten
toeameo.Le um· revolver na aua mee" de traba
lho. Em4uanto nã.o chegam à provincia. as 
remoc;'ões e demissões que propo~, vai elle sua
pendendo aos empl"egados. O esta lo v alento, 
pois, <h.. · al!audega exige a attenção do go-
verno . . , : 

Pede; pois, o orador ao governo que ma.u~e a 
·província um e1npr~gado do theso!).ro aynd1car 
dos factos deuunciados, euminar quaes as 
pl'eva.ric• ÇÕ'!s _ comrnettidas e quaes ~s pr~va
ric:adore.s, seJam conservadores, SeJam libe~ 
ra.es. 

O illustre ministro da fazenda não deve ea~ 
tisfazer~se com um rese'l'VadO em que os accu
sados não são ouvid08 ; S. Ex. não deve c.ondem
nar sem ouvir :!1. rlefesa.. 

Durante a calamilade da secaa do norte, o 
ministro da f~zenda, qne era então o Sr. con
selheiro Affonso Celso, manJou um emprega.Jo 
do ihesouro examinar as repartições das pro
víncias, on :e s · ha.v am feito grandes despezas. 
Nada. foi averiguado na alfa.ndega em des
abono dos seus emprega. tos ; as ac.cusações 
cahir~m &obre a tbeaour,.ria de faLenda. · · 

Quiz o Or!Ldor extmiuar esses documentos, 
mas não lh'os quizeram mostr>l.r no thesooro, a 
pre.texiO de que oram r eserva ;os. Não o foram, · 
entretanto, para se r virem a accoaação. 

o SR.. PRESIDI!:l\'TE lembra ao orador ~ue 
faltam tres minutos para o tempo concedido 
pelo ·regimento. 

O Sa. CAitNEmo D.-1. CuslLI.. declara que vai 
concluir. 

Esta inspector pt•incipiou a sua administração 
pelo crime de pecula.to, ompragaudo os moveis 
da repartição, propriedade do Estado, no seu 
serviço pn.rticufar. A imprensa, aliás. ja de
nuncion es~o;;s e outr.ts pJ•evaric~>çlieB do mesmo 
funcciooario, citando factoõ e não em rc:11erva to, 
como ~lle accúsou ao~ emprégido>. 

O gove1·no, portanto, .de_ve exam:na.r bem 
dessas accul'açO&s, mandando um emp egad? de 
sua. eonfi~~onça à província ouvir ao• aecu~ los . 
Os boatos que eor l'8m na província a.nnuncia.m 
a remoçlio ou demis-ão dos empregados, mas o 
orado1• não acr' düa. gue o nobre Llllini~tro hou· 
vesse commettido tal violenci.a sem ouvi!' s. de .. 
fesa.. 

Si o nobre miuistro. pore1n, deixar a estrada 
larga da justiç~ e do direito, para. fulminar 
a.quellas pena~, restará. apenas ao orador, soltar 
da tribuna uin protesto bem alto, para ser 
ouvido na. sua. prov;nciâ. Aconselhará ás vi
ctímas a. resignação, na certeza de que o dia da 
repa.t·ação está proxiroo, para feliciuade do pa.i~ 
que tanto já tem · soft'tido com tão nef&l3ta · ai· 
tuaçâ:o ~ . - ··- --·--- --- -- ------ ··· · · 

ORDEM DO DlA 

estudante Manoel de Freitas Paranhos a ft:~:er 
exame das matarias do 5o a.nno da f.a.culdad ~ de 
dil·eito .de S. Paulo. . 

Sala das se ~sões, 20 de Agosto do 1883.
F~ancisco Bodi'ê."""': Affonsu Celso J unior. 

O Sa . PnETTI requer e obtem que o proje
cto tenha uwa só discu!Bio. · 

Offereço o de n . 88, de 1883, relativo ao es· 
tudante Ma.rtinho Carlos de Arruda Botelho. 

Sala das · s essões, 20 de Agosto de 1883 •-
11! artim Francisco. 

Peço a d ·sposição. do projecto a favor do 
P.Studante Thowaz da Lemos Duarte, afim de que 
possa. matricular--se no 1• anno da faculdade 
de direito do Recife. 

Sa.lJ. das sess<les, 20 de Agosto de 1883.
M anoel PoreeUa. 
· Propomos ign.al favor pal'& o estudante · 
Manfre o Barata. de Almeida para. 'fazer acto 
das rnaterias do fo a.nno do Cl!rso juridico da 
fa,.,uld.ad·e· do Reeifê, mostraudo·se habili tado 
no eume de philosopaia que lhe f.a.ha para. a. 
referida matri ula.. 

Sala das sessõ3s, '20 de Agosto de i883.
J ose llfarianno .-Theóphilo.-.Adriano Pi -
m!mte~. · 

Propomos . igual fa.vor para o _estudante 
Emilio Pereira de Araujo pat:.t ?~er aclo ~as 
matarias do f o anno do curso JDrlJlCO da facul• 
dade do Recife, mostrando-se appr ovado nos 
exames exigidos para a resp ·ctiva. matricul3.. 

Sala. dae sessões, 20 d~ Agosto d • !883.
Jose 11{ arianno.- Theophilo.- M a1·tim F··an• 
cisco Junior.- Adria~o Pimentel. 

Propomos isual favor para o eatudant.e J~sé 
de Sá Lima para fazer acto das materHa do 
to anno do curso juridico da. faculdade do 
Recife, mostranda:-se habilitado, com certidlo 
de approvaçlo, no exame Je \)hilosophia, que 
lhe falta pa.ra a referi,-ta matr1cula. 

Sala. das ae•aõea, 20 de Ago~to de 1883.
José M arianno.-T /r.eophito.- M art im Frun• 
ciscn Junior .- Adr"ano Pimentel . 

Propomor~ igual f~~.vor p&ra o estnda.nte 
F1rtunato Raphael Alvea de Carvalho para. 
fazer &elo das matarias do to anno juridic.o 
d:l facnlJade !lo Reci'fe, visiO aehar-se habilitado 
corn oa examea e:s:igidoo para a referid11. ma~ 
tricnla.. : 

Sala. das sesslSes, 20 de Agosto de 1883.
José ·Jfaria.nno. - Theophilo . - Martim 
F1·ancisco Junior.- Adr·iano Pimen'el. 

Offereço o projecto n . 95 de 18BJ, relativo á 
concessão ao teneme Hen rique Affonso de 
Araujo }tacedo para fazer. e::<::ame na escola 
militar dn Rio Grande do Sul. 

Sala das smõr!S, 20 de Agosto de 1883.
Goncal,es de Ca:rrH.Itho. 

Offereçó os de ns. 6'l de !883, pret"nçào do 
f o .tenente ·Antonio Maria de. Al •nquerque 
O'Conuell_Jersey p 1ra t'azer e~me do 4° an TIO 
da eacciia militar, e o de n. 9[) de 1883 

DJSOUSsÃo DO PR.OJECTo N. 89 Dx i883 relMivo á licença ao estudante Joio Ft•anciaco 
Matricula ao estudaute Jose Gomes Villar' dos R.~is JunioP para se matriculnr na escola. 

v.fferocemos como emenda._ao projecto q11e 
ae discute. o de n. 58 de i8S8, que autoriza o 

da marinha. 
Sala das •~•sões, 20 de Agosto de !883.

M atta M acllado. 
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Propomos igu:Ll f<~.vor para. os estudan~es 
Arthur I:tibeiro de Oliveira e Vicente de. Paula 
Có'sta, para fazerém acto das materias do 1° 
anno do curso jurídico na faculdade de S. Paulo, 
depois de apresentarem certidão de ex:ame dP. 
arithmetica.. . · 

Sala das sessões, 20 de Agosto d9 1883.
Carlos Atfon~o.- V a.; de M ello.- Fran cisco 
Sod1·e.- R . .1.11 enezes.- Candido ele Oliveira. 

habilitado com as ma.t~rhs, ch~~.ma:las de pre
I~aratorios, a requerer exame vago 110 fim 
do anno. · 

A respeito da idade, ent~nde a nec~ssidaie do 
estudante vir a.o p:trlamento pedh· dispensa, por 
que não se póde matricular sem ter :16 annos ; 
mas com relação a e:s:ame de prepara.torios, elle 
oe póde f1zer na occasião em que puder e re
quere~ depois à congreg-ação en.me vago dQ.· 
matena. do cu1·so . · 
· .O Sa . . MAR"irM Frur.cxs-co:- Ha ques tão da 
ps.gamento da. t:u;a. . . 

O S!l. Golil!:S Dm. CAsTRO observa que essa 
objecção não pode prevalecer. Nada mais facil 
de que o tbesouro mandar às repartições com

O Sr. Mar"tim. Francisco; _ petentes orJem para receber oss:ls quantias.· 
Pretendo apenas dizer duas palavras, relaHva.- Antig-amente, aind!L isso seria. um olntac.~Io ; 
mente a uma emenda. que enviei 811 projecto. mas hoje, no regimen da. liberdade, o estudante 

PeJi· ctispensa para um estudante 'lUe t 9m nem precisa e.>tudar perante as escolas do go
todos os examos, menos 0 de latim ; não peço, ver no: estuda direito em S. Pauio, como pro
porem, dispensa deste e:ume, [porque issojria motor no Espírito Santo e direito no Recife,como 
alterar a lei,quero simplesmente que este e"stu- promotor em Piauhy, P arà ou Maranhão e, no 
dante, frequentando as ma terias da. cadeira do fim do anno, vem o candidato perante a. congre
primeiro a.nno. possa fazer no .fim. do anno o gação requerer exame vago. . 

Propomos igual favot• ao estudante Ca~los 
Peixoto . de Mello Filho paro. ser dispensado · de 
idade legal, afim de ser matriclllado em qual
quer faco.ldado do lmperio. 

Sala das se~sões, 20 de Agcsto (lo f883. 
Soares.- 1lfontanclon .- Antero. 

exame de todas ellas, depois de haver feito o Ai?lda n:Io ha muito ~empo, leu o a·rador em 
de latim. . um jornal, que o promotor da capital do Espirito 

Este rensamento está em harmonia com as Santo á estuJante em· S. Paulo. 
disposições que existem hojfl , relativa.mente ao Não ha. nadn mail'l proprio do qae estodar 
nosso pro(:esso de instl'ucção sup~rior. direito como promotor ! 

Si urn indivHuo qualquer, tendo feito os Quanto, porém, :i idade, bem que ella seja 
exames de preporatol'ios póde fa.zer exame da ·.uma exigencia da. o1·ganização do ensiM,"P.oT
materia. dos annos juridico" em sua sequencia, que os e;,tudos ch:1ma.dos de humanidades, pre
é claro q11e aquelle para quem peço a dispensa, param n~ estudante, dP.senvolvem-lhe a intel
fazendo() eume de latim e sendo approvado, ligencia pa1·a os estudos superiores, não vê o 
póde t:lml>cm faze'{' exa.n1e · da ma teria do 1o orador inconvenient~ em fazer dessas conces
anoo d? mesmo curso. · sões.Deve, poréru,nellashaTermuito eacrupulo, 
~ E' isto jnstament·~ o que peço e o que estava porque a condição de id:1de eatã ligada li dispo
consignado no proj ecto enviado á mesa. por um sição const itucional,que abro a po1·ta 11 todos o~ 
dos dignos deputados. e tu llregoe e a todos os direitos nos individuoa 

Qu!ria explicar unicamente a mnteria da que tiverem sido graduad(IS em qual<J..uer fu· 
minha .emenda. e cre:o te l-o feito de modo a :culda.le, e aindE~o hoje a maioridade politlea ó de 
utistiuer qualquer ClSCJ'llpulo que pudesse 25 ~nnos. 
aasalt.'lr a camara · · O Sn.. CANDID:l DE OLITl:ll\.\: - Agora é d<a 

21 aunos. O Sr. GoJU.es de Castro deseja 
que a illnstre commissão que deu parecer sobre O .SR. Go!IIES DE C,\STR.> disse Ele propoaito 
o projecto.preste uma informação. 25 annos, porque admirou eempro o. sabe-

Em m:\teria d, instrueção publica está a doris. com que s~ violava a di1posição e::s:preaea 
administraçlto em perfeit:\ desordem.; ninguem da constituição, em actos tão importantes, o o 
mais sabe quem rege tlio importante serviço . · respeito Sllpor.>tieiosó com que. se con'iervava. 
Ainda ha dias os jornaes noticiaram que o a. maioridade política da constituição, que não 
Sr. ministro do imperio incumbiu a. um lente era. senão a consagração da ordenação que mar
da. faculdade de direito de S. Paulo de canso- cava a. maioridndo de 25 anuas . 
lidar todos os actos do governo : sobre sem e~ . A~sim, não pretende o orador impugnar 
lhnnt~ assumpto . E' um professor de S. Paulo. absolutamente es tas medida!i, mas sim pe:iir 
que se acha na côrte,· não .sabe o orador si explicações do motivo por que nind:t é neecs
com licença ou sem elb, que é incumbido sario que esteja o_. parlamento vo tando clispen
de consolida!' :~c tos qu.;~ dizem respeito a as- sas de lei em. mataria de instrucção puolica, 
sampto dependente de resolução .do corpo le- quando hoje a-liberclade dispensa a frequeneia 
gislativo. Mas, a informação qae deseja ó e ha exame vágo para quem se:julga habilita(io .. 
esta: · antes do decretode . iiJ de Abril, cq~ .. a .pr.estal-o ... - .. .. . ·~·· . ·. · .. ......... · · · . . 
prehen:iia-se ·a ·necessidade"de· ilmii.' rii.édida 
de excepção que habilitB.ase ~ estudP.nte a. fazer O Sr. Ruy Barbosa :-LimitaÍ-
acto no firn do anno lectivo,· depois de prestar me-hei a esclar.ccer· o ponto que fez objecto da. 
e:~:ame dos preparatorio~ que lhe f&ltavam; pergunta do nobre d<;!putado. S. E::: ,tem r~ão 
mas depoi_a daquell~ de!lr~~ nio Eabe ei ainda naquillo que diaae, a. respeito do.· decr~to d3 iiJ 
ha neceiSldade dessa med1da, porque o decreto de Abr:il. So!.l o regimon desse decreto é co~ 
permi.tte a qualquer i:ndiviauo que ee mostre eft'eito -licito a qualquer estudante, indepeJOl• 

v rv .. -20 

:;:: ... 
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dentemente da frequencis. e assiduidade, fdzer : paratorios e haver freq ttenLo.do assid•.tat11ente 
acto v:l.{;l'O em .9ualquer dos· ramos de estudos ~ as aulas, não descubro inconveniente pelo 
dos cursos supenores. O nobre deputado, como 

1
• quallbes devamos negar permissão. Parece·me 

quem quer que seja que se tenha dado ao tr-•- esh concessão.. um acto de cquid~e ; a exi
balho de ler os pr~j··ctos dá commissão d!t in- i gencia do acto vago seria um pouco excessiva, 
strucção 1'-u hlica, a respeito da reform ' do en• uma vez que as condições em que ellea se 
sino, s1b3 que o orador, que neste momento acham são p(!Tfeitamente identicas às daquelles 
tem a. honra de se dirigir à. ea·mara, não á 11po- que se matri eularam. · -
logista <lo decreto de 19 de Abril nesta parte. E' esta, Sr. presidente, o fundamento daa 
~p.ge de a.approv!'-r, cuconside;o comoumn.das I p!l~cas e~cepções que a comroissão da inat ru
ldeas fata.es á ser1edade. d~. ens1n0 <lntre nós a cl}ao pubhca tem aberto nesta. questão. 
disposição que estabele.cêu essa pNtenàida li-
berd·lde de ensino. (Muito-~ apo 'ad<>~) Devo . O Sr. ~:noel Portella nrío quer 
acrescentar que a applic~o deste titulo ao t1rar tempo a ca.mara. Offereceu uma. emen?a 
direito de frequenuu·· ou. nllo fre:t u~nla.r os e vem apenas _p$Clarec;r a t'llmàra. a respe1to 
cursos superiores; especialmente os col.'sos pra- dessa . emenia, qu )_tem pare~er favoravel d.ado 
ticos, ~ue a applica.ção deste nome d ' liberdade pela tlkstre eomm1ssão do •nstrucção p ubbca. 
de ensmo a esse direito é uma invénção nos- O nerbrc relator que acaba de falbr, certa· 
sa, eu croaçio da :dl.a sabedoria. do nosso paiz . mente cornprebendeu ~ssa pre tenção na. justi• 
Ern nenhum paiz do mundo alé hoje SI! enten- fica.çio que f~z das duas ou tres emendas que 
deu que fosse digna desse nome a liberdade que . foram offereCJ.Jas cJm o parecer da. mesma com
a pbrase escolastiea classifica. com o nome de mi~são. 
cabula. Ainda nos Estados Unidos, ainda. nas A emenda do orador trata do est udante 
faculdad ~s norte-americ,.nas ·que h~> pou<'O fo· Thomaz de Lemos Duarte que f requenta. a fa• 
ram invocadas em um escriptn publicado em uma culdade do Recife, mas qoe, por motivo inde· 
folha. da ca.pit:tl, como exemplo contra aquelles pendente da._sua. vontade; n~ pôde matricuh:r-se 
que entendem de necessidade a frequencia es- na época legal. A frequenc1a collo_ea.-o nas con
colar obrigaloria nos cursos superiores; ainda dições dos qu~ em tempo se matncularam ; e, 
nas universidades !lorte-aruericaua~ se procura portanto,o qu_e se pre_tende é apeRas a dispens.a 
h.o~~ adoptar medidas eontra o antigo syttemn do exame ngo que o decreto de f9 de Abnl 
cUJOS resultados foram fabes. (Apoiados.) E estabeleceu para. os qu~ não frequentassem oa 
depois, todos sabem g_ue, em materia de ensin1 cnrsos. . 
superior não póde invocar a autoridade do Espera, p 'lis, que a. ca.maJ•a se digna.rá. sppro-
Estados Unido~ (apoiados), onde, por assim di- va.r a sua emenda. . .- . . . · , 
zer, a cultura superior só agora é que começa Não have.ndo ma1s mnguem mscr1pto e en• 
estabelecer-se sobre bases sórias. . c?rra:la. a d1scussão. · 

Portanto, a commiasão de instrucçio publica E' approva.do e a:!optado o projecto n. 89 
ou pelo menos o seu relato!', não é addita ao - :1883; e tambem todas as emendai r emetti
que entre nós se chama liberdade de ensino. daa á commiasã'o de redaeção. 
A liberdade de ensino, a nosso ver, consiste na Continuaçllo da diseusaio do art. 3o o seguin-
liber.hde de <.'nsinar a 'Jpiniã:o que e11da. um tBI d!l projecto da reforma jadiciaria., 

O Sr. Prisco Para1111o (mÚliat l'O 
da. jv.stiça) vem responder aoa nobres daputadoa j 
oa Sra. Andrade Figueira a Mac-Dowell. 

Sempre qn'l ouve discutir o nobre deputado 
o Sr. Andrade l.<'iguoira, lemhra-s'l de alguna 
patriarch11s do seu pa.rtido, porque s, Ex. g11al"• 
aa ú olmente a. tradioçlto, a doutrina, (l8 princi
pio& dn velh& ascola, a. que se filiou e da qual é 
orn;~.mento. 

O Sn. ANDRADJ!l Fxou:a:ntA :-E' bondade de 
V. Ex. 

professa, conforme o progra.mma que lhe pa
r ecer preferivel e o methodo que se lhe 
afigura r mais conveniente, e a liberdade de 

·apprender, que é como divers1 da liberdade 
do ensino, ess·l , por seu lado, consiste no di
reito de escolha. do pr.1gra.mma, do methodo 
e do profesaor em quem ae vai beber a ine
trucção. A commisslo de iutrucçito publica, 
de accürdo com estae idé31, tem sido muito 
severa. na conce~são das dispensas contiuu::~.
mente solicitadas ao parla.neuto ; e creio que 
dentre os pretendentes a cujõ respeito a.. ca.
m~ra vai resolver, . apenas duas pretenç1S?I 
ex1atem com o par..:cer fav-:-~rave! &!, eommissão . O Sa. PRISCO PARA.IBO (ministro da justiça): 
de instrucção pu'!)lica.; e o euo destes doua pre~ -Por r.eeasião de discutir o art. So di~- proposta, 

· tendentes é o s >gninte::· Fizeram exame de pre- mostrou S. Ex. a maior veneração , pelas leia 
para.torios e assistem :regula.rm~nte ãs aulas; antigas e até pelo estylo deaeas leis. 

' e não ha. portanto tazão nenhuma pela qual, O paiz sabe que&. Ex. não é espirito refor-
a.ch.ando-~e elles em condições perfeitamente I mador, e g:•arda. na. memoris os combates. que 
id .. e. nticas às daquelles que jã.. se matricularam, tem dirigido contra as proprias re(or .. m.as .. sabidas 
não: fiquem, como estes, dispensados do a ctl) do s eio do seu partido. O governo talvrz fosse. . · 

. vago. . . . . . . ... . . agradavel ao nobra deputado, Si, ·porventiirà; · ·-· - -· - · 
O acto vago, estabelecido pelo decreto' de t9 ,

1 

viesse reviver o antigo desembargo do PaçO, si .. 
,de Abril, 8 uma ensanc:hs., õ um& porta. aberta se padess~ ater · ás 'leis de f8 de :::'etembro e ás 
para que as peaaoas que não frequentaram as- que lho'l Blleeederam, ainda explicadas nos di-
aulas possam com tudo ser ex-anunadas no fim I versos termos da éarta de lei de 1768, em ma-
do anno; mas desde que os pl'atendentes mos- !' ta:ia de ·revista. Mu S. E:t. desculparA que o 
tr..Tam haver prestado todos os exames de prC- orador lhe diga que o direito ~i vil, h erdado ao 
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antigo regimen, não estã müs ao nivel da so
ciedade em 'lue vivemos, que não póde ser mais 
regula !a. p~l&.s Ord. XV, mdhorada.s no se-
9eclllo XVI; temos a:!).dado algum t cousa. 
(Apoiados.) 

Em matet•ia de t•evista. S. Ex. representA 
entre nós o papel de Henrion do Pensey, na 
França, ainda mesmo depois de e:rtincto o an
tigo Conseil des Parties •. qu~ foi substituído 
pel~ Cõrte de Cassação ; S. Ex. ca.racteriaon 
perfeitamente esse papel. 

Henrion, para e::pücar os casos elo cassação 
diant~da Cõrte cj_ue su.ccedeu· ao antigo Conseil 
des Parties, figurou exemplo tão significativo, 
como o ofi'et'ecido pol." S. ·Ex. Só admittia a 
cassação da ser> tença no caso da violação ex
nresu da lei·~ n:1da maia. 
' Esta ;loutrina tem sido muito debatida no 
direito francez:, e S. Ex., que é hornem in
struido, fll'à justiça quo a. doutrina da p~oposta. 
é a lll3is adiantada, é a mesma dout1·ina se
guida. em paizes os mais civilisadoe. 

O Sa. ANDRADE FtGUEraA:- Não apoiado; 
& nossa é muito mais liberal, muito mais adian
taJa. 

O Sa. PB.!BCO PARAISO (millistro dajzestiça); 
-Ha. de mostrar que é parfeit&mente a doutrina 
franceza, explicada de um modo i!'respond:vel 
pm.· Dalloz ; os casos de revista.. indicados na 
propost<t do poder executivo, siío os sujeit.os à 
competencia da COrte de Cassação em França. 

Dlz que a org:J.nização do supr~mo tribunal 
não à muito differente da da Côl'te de Cassação ; 
nestn. h a. diversas secções, e o llminente j uns
consulto Pimenta Bueno já pedia que no nosso 
sa.pretno tribllna.l houvesse ma.i~ de uma secção. 
M.'l~ o fim á identico-a unidade da lei, a não 
diversi:la.iJ.o da jnrisprudencia. Porque, havendo 
mais de uma.s?cção, nã:o se segue que seja. alte
rada a. n!l.tureza. d:~. instituição; esse mecanis!IlO 
condu~ sempre para o grande fim. 1\ão é uma 
3& instancia. ; o fim da .Cõ-r~e de Cassação é fixar 
o sentido da lei. ~· 

O nobre deput;~.do a quem t"eS?OIIde o orador, 
~ assegurou que o supr~mo tribuna.l de justiça, 

entre nós, s uma instituição mais pohtica. do 
11u~ judieial"ia. E' uma e outra. cousa; é tão po
litica como judiciaria. Sabe S. Ex.. que ê judi~ 
cial'ia, quando julga. os delictoa dos altos fune
eion::trios do Estado, dos proprio; membros do 
supremo tribunal, dos desembargadores,· •los 
membros do corpo diplomatico, ete. 

O supt•ero.o tribunal tem sido considerado até 
como uma dependeucia do corpo legirsb.tivo, e 
como politico em ma teria de revista. 

Por mais rigorosas que !;ejam as dontrina.s 
do nobre deputa lo. os casos" de revista incl nidos 
na proposta -do poder executivo liito desfigu
ram, não desuat;!.;:l!PL.o .. su.premo tribunaL O 

-··ore;dórsaõe-·perfei tamente qu.e o ::ftm de seme
lhante instituição é o d() cen!or, é o de 
guarda. d'ls le!s; mas o qu~ ae nGo póde ad
mittir é q u' seja. esl.a. exclaiiÍ'"I.!Il'!Dte a. •ua. 
acção. Oa caaoe indicados n& pNpoata Jtão in
diapensav<>is. · 

Quaud:> em Fra.n<;a •e agitou a queatio da. 
competencia da Cô~te de Caaaaçlo, oa jnria
conaaltoa dividiram-se, mas a doutrino. trium• 

phante fui ·a que permitte casos analogoa aos 
qu.e se a·~ham. na proposta do poder executivo, 
todos os qua.es motivam a cassação, 

A doutrina que apenns permitte a cassação 
no oa.so uni co dt1. violação do te~to da lei, está 
condemna ia, como attentatoria d~ to:!os os 
bons pt•incipios e do direito. 

Dalloz, diz o orador, llffirma que, limitar a 
cassaçito dlJ. s .. 1ntença ao casl> da violação ex
pressa da lei, é e:rpor á. dGSConsi<Jeração rublica 
todos O'ljuizes. A razão é capital; o que aconte
oe.-á para os ca1>0s ·em qn'~ o legislador ni\o se 
tem explicado ou o t'-!m fcáto de nm modo 
obscuro ; o c:;~.so nlio previstn pelo legi~Jado t•, . 
mas qne ollc tinh., em vi~ta., desd ! qlle impoz" 
a.o juiz a. ol:)l:-iga.çfio de julgar, não obstante a 
obscuridade da lei 1 O que hão de fazer os 
juizes ante· a obrigação imperiosa de julgar ~ 

Pelfl. doutrina rsstrictiva, o q_u~ acontecel'ia 1 
Todos os julgado~ em que o JUiz não pude,se 
invoc:w ttma lei exprsss~<; em que tivcss'· d'l 
decidir, r~ correnrlo-se dos principias deduzHos 
do~ teKtos das leis,· doB principias de direít.,, 
todas essas sentenças podiam ser pt·oferid~fl 
pelos tribunaes d•.) f o. e 2• instancia, sem um 
~ó correetivo, e ist•) seria um triumpb:J de todas 
as injusti~aa. 

Faz ainda varias con; i.der:tÇÕ3s sobre os di. 
versos caso3 de revista, e que não d ;sfiguràm 
o supl."~mo tribtu.al de ju>O<ti<_;a. · 
· O Sa. PR~SIDli:NT.I!l dá a palàvra ao Sr. Ratis

bona· 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA observa que pediu 

a palavra p ,u•a. I'esponder. · 

O Sa. PaEsmENT.I!: diz que o art. 155 do ~e
gimento dispõe o aeguinte: 

c. No debate entre dous opin?.nte3, a.quelle 
que primeiro tiver fallado, terá. a prioridade na. 
réplica ; e nito entrará. outro na discussão, sem
pre que o~ dous opinantes (quereado) tenh!Lm 
fallado as vezes que lhes são permi ttidas pm· 
esta regim'3nto. A prefe reucia. só t.era lagar , ~i 
fôr pedid:\ a. pala-vra. emquanto e!!tiver fall.ando 
o orador a quem se pret~nde responder. ~> 

A' vista desta. disposição nito póde dar a pa
lavra ao nobre di:'put:tdo, porque, entre o discur~ 
so de S. Ex. e o do Sr. ministro da. justiça, 
foram pronnn~hdos diversos outros. 

O Sa. ANDRADE FcGUEIRA. protesta contra a 
intelligenci~ .que o Sr. pl'esidente dá ao regi
mento, e que é contra os estylos da casa. · 

O Sr. R$"tiebo:na. proferiu um di.s
f!Ul'SO que se aeb a no a.ppendice. 

Continua a discussão do orçamento da guerra. 

O Sr. Carlos A.iron.so prevale
.ctwn· da.-anl"p"11tude·-ao-ãebatã ··pam dar uma 
1ig-eir& 1'9sposta ao dis~arao proferido em uma 
das ultimas seB!Iões pelo nobre deputado pelo 
i9o diatric to da •na provi ncia. e ptlla menos. 
n~ parte q~&. ~~~orador cabe n&s c~n.snra~ que 
S. Es. ih•·,gta 11.0< seua correhlfllliU1!'108 e 
collega• de dapa.taeio que t~m oecull&ÀO lagar 
no! conselho• dn. corOa.. . 

O orador já. 11abia que aquell• q M alio mi
nutro!!l têm na,ea,mara uma misi!Io potthuma·, 
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mais espinhosa to.hoz do que aquella q_ue manto vigente autoriza o governo a fazer ope~ 
lhes aeurvam os hombros duránte a ox1s- rações tle c:redito para esse prolongamento até 
tencia dos gabinetes. . a. mesma quantia. Po~tanto, longe de se h~ ver 

Pelindo por minutos emp1•estada ao nobre diminuido :1 verba. votada para o prolonga.m~nto, 
deputado pOL' Sergipe a sua plwase imaginosa pelCJ contr:~rio a ella te consignou a.ma1or qnan
e ani,maua., dir á. que elles constituem uma as- tia que era. possível consignar. 
pecie de carneiro empalhaclo destinado a en- E' verdade que houve na sessão passada uma 
treter a voracidade dos lobos opposicionistas, tcmtativa de augmento da. consignação desti
emquanto o novo gove rno se <list meia n~ nada ao prolongam<'! nto da estrada em questão ; 
s~nda que começou a trilhar e a. opposição essa. tentativa., porem, malogrou-a:), não foi 
a.ugmenta. a provisão d~ pro.j,ttctis nos seu;; culpa. do governo,. nem do e:s:-ministro da 
arsel!aGs. O orador, porem, estava bem longe guer1·a, mas em vista do ~odo ir~e~o.lar po: 
de esperar censuras e tão gra.ves quaes a.s que se buscou leval-:t a efl'e1to. A tdea não fol 
que foram dil'igidns peio seu illustre com- saggerida durante os deba.t~s do orçamento da. 
provinciano. a<>ricultura.; entendm-se que seria. suffidente 

.As palavras de S- Ex. vt~rbcrc~.ndo os mi- cÕnsignur 0 augm~nto da tabella C, que, se
neiros q_ue nos conselhos da coroa eequecem os zun-:io a: legislação de fa~enda, deve acompa- · 
verdadeiros interesses da. sua pr.wincia, magoa- ~bar 05 orçamentos, tendo a limitação du di
ra.m prvfundamente ao orndor, porque vão versas qoantias,.pa.ra as quaes é o governo 
talvez ser.vir de alimento e abrir novos campos autorizado a effectuar as operações de cJ'edito. 
de e::s.plornçõBS, embora conln< vontade mani- Votado aseim na. camara o orçamento, no senado 
festa de S. Ex. e seus intuitos sempre gene- a commissãodaorçamento r. ntendca que se tra
rosos, a certo espírito· de iatrigllo que infeliz- tava de um equivoco, e por iniciativa sua foi a 
mente vai grassando n:~. província de Minas. v2rba reduzida de· 4.500:000$ a. 3.000:eOO.S, de 

Esta. província, diz o oradol', em seu seio -conformidade com a legislação que jã então 
::.:npb e gcnêt'cllo, offerece logar para todos os vigorava. 
seus filhos e mesmo para alguns que não o são, Não oro. um a.ttcntado contra ocs interesses le
mas que alli procuram abrigo; entretanto, de g-itimos da. provincia de Minas, porquanto 
certo t~rnpo a esta parte, parece que alguem · nessa mesma occasião, iguaes, si não maiores 
ólha vesgamente para o pe.1uenJ espa.ço que é reducções se faziam tambem nas verbas desti
occupaQ.o pelo orador e pelo seu illustre amigo, nnd~s ãs estradas de ferro de. Bahia e Pernam
:;:, Sr. Ignacio Martin~. bu:;o, porque de outro modo c.ssa. reducçiio não 

Cont1•a. este alleg-a-se haver votado contra o teria sido a.pprovada. no senado pelos tres distin
gabinete 2i da JanP.iJ·o, do qual faziam parte ctos mineiros, o~ Sra. conselheiros Ribeiro d11. 
dous distin:!tOS mineiros, e contra o Ol'Bdor por Luz, Antão e Affonso Celso, e porque aquella 
não havei sabido, nos COIUie>lhos da corOa, ter corpora\'ão não podia acc.mpanhara camara. em 
uma voz bastante pode1·osa pal'a a defeza dos alterar consignações de creditas especiMs por 
interesses mineiros. meio de uma altera\.ãO na propria lei, pela re-

N:'J.o ha sinceridad~ neoo justiça na aceusação vogação explícita. da lei de 1873, que até então 
dirigida a· seu illustre correligionario. Votando vigorava. ~tobre a materia. · 
contra aquelle gabinete, exerceu elle um direito d das 
legitimo, qu:o 0 proprio Sr. comelheiro Mar- Só quem não conhece a ma1•cha as eslra 
tinho Ci\mpos e 0 acta11 Sr. ministro da. agri- de ferro, as obras de seu prolongamento, pc
cultura haviam amplamente exercido contra 0 derã sustentar que deste facto resultou .atrazo 
gabinete 5 de Janeil·o, primeiro ministerio li- ou retardamento da mesma e;;trada. 
bera.l de que iglla.lmente fa:~;iam parte dous Toda. a linha. n.té a pa.rochia do ltabira. do 
distinctissimoa mineiros: Campo està contratada. e os reapeetivos tra-

Não ha tão pouco nam since~idade nem jus- balhoo e acham em começo; não e~tá Il&S mlos 
tiça na. o.ccusa.ç!o que pol",vezes se tom feito ao do governo nem augmentar nem diminuir os 
ora :lo r de haver, primeiro,conseutido que no par· prazo~ em que elles têm de se~ realizados ou 
lamento fo~s) diminuid:l a verba destinada. ao concluidos, visto que·isto está estipulado nos 
proloDgamcnto da e;trada. de fer~o de Pedro li, res ;Jectivos contratos. 
e maia tarde, que se distra.hisse dessa. verbn, De ltabirn .:o Campo atê Saba.rà, nem esses 
e.asim reduzida, uma Mrta quota para as desa- trabalhos podiam · ser a.c::elerado:; :e.em siquer 
propriações de terreno5 e predios necessarios iniciados, porque ai~d;;; hoje a. administração 
para. u obras campl~mentares da estaçllo da da. estrada de ferro D ,, P.~dro n ·não dispoem 
Ga.mbôa.. · dos precisos elementos. -

A estrada. de ferro de Pedro li não tem uma Não é por falta. dé recursos que as ob1•as não 
verba especial nos o1·~~m~mtos nnnualmgnte tem proseguido Do ·credito votado pelo parla• 
votados pela camarn dos deputados; ella. tem mento ainda existe grande aomma no thesouro; 
um credito especial vota4Q..P.!!l~J.e.LA· .~6.7:0~1)- _si..._oa . trabalhos .nã.o .têm proseguido..-com a 

· 20 de Outubro de i873, a.rt . 18; e, para as celeridade desejada, é por falta de estudos que 
-:: obras construi~las em vi.rtude de creditas espe- devem ser feitos sobre o terreno. 

eiaes, o que annur.lmente se f:u no orçamento O oMdor acreditando ter-se justificado da· cen• 
é limitar ·a quantia, pa.ra. cuja acquisiçâo póde o aura. dh·igida ao ministerio de que fez parte, 
governo effectna.r operações de credito . ·: pa.~ . a. occupar·s~. dos n_egocios •·ela.tivos á 

'Ora,, a citada lei, observa. o orado!', abriu admimstra.ção da guerra. .· 
para o prolongamento clesta estrada um credito · Começa.ri pela. ultima oliservaçil:o com que o 
especiàl de 3.000:000$ e a ta.bella C do orça- nobre deputado pelo Pará fechou a série dos 
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seus reparos, :icerca de actos praticados; pelo Entrá.ndo em mateL"ia er11. de esperar que o 
orador, quando UI\ pasto. da. guerra. nobt"e depu.~do prodnziosc n.rgumento.çiío dcsso 

Mostra. que niio houve a r.on~r:dicção que o seu asserto, m~s S. Ex. limito·u-s \ a repetir 
nobre deputado notou entre as suss palavras, as censuras fei~s pelo nobr~ deputado do i• 
coru relação á transí~rencia de corpos entre o àistricto do Rio do Janeiro. 
Pará e o Ccnrã, e o que se Lê no selt rela torio, O nobredepo~ado, que á sem duvida um es-
0 orador disse qu2, o qne havia influido para pirito culto, não gosta ue a:s:ploraçtles, prefere 
transferi t• o 11° bátalhiio pat'.'l a pl'Vvincia do trilhll.r os caminhos já. abertos por outrem ; e é 
Ceará. fóra :1. circumstanch de achat·-se elle assim que se explica a reproducça:o qlla deu a 
muito' desfale:~do e ser aquella. provincia uma tudo quanto hav-ia dito o Sr. Duqu~ Estrada. 
das .q~e maiores fn.c~lidades offerecia.m para Teixeira, como ta.rnbem á. alguma.s pilherias do 
3cqmstç:lo de volunt:lrlOS; no passo que no rela.- Sr. Fen·cira Vianna.. 
torio acha-se no seu estado quasi completo, visto · O nobre deputado pelo i • districto do muni
apenas faltarJm~l~e 28 praças. <:i pio n ellt ro dis~e que o orador pre tendera fa.:. 

Ba.,ta confrontar as datas do acto do governo zer calar a impreo.sa assignalando os esforços 
relativo à transfereneia, que é de principio de que empregara. . 
Fevereiro, e a do mapp!l. que vem ann~xo ao Debo~. lde o orador provou que o se11 procedi
relato rio, par<J. se ver que durante esse tempo, mento se :filiara em·outl'a causa e que na.d1 ti
o corpo q11e se achava. desfalcado tica.sss quasi nha. de eommum com os artigos da. imprensa. 
completo; a.ttendendo--se a que foi preciu- Mostrou que .. esees artigos a. princípio sõ cen
mente durante essa. época maior numero devo- surava.m os actos do a.jujante generiil e elogia
luntarios a.fiu ira:m á pro\•iaciado Cearâ. vam os do ministro, e que só mais tarde dos 

Respondida assim a ultima das censuras do a~toa que o orador praticoll foi que se v-oltaram 
nobre deputado pelo Pal'á., vai o orador occupar- con tra si toda~ as iras. 
se com os discursos proferidos pelo illustre r e- O nobre deputado, apezar disto insietio em 
presentante de Santa. Catharina.. dizer que ·os artigos continuaram até o fim da. 

O nobre deputado, diz o orador, começou o ldministr~ç~ do mintstrn da guerra,.r.om pro
primeiro delles declarando que si fosse a seguir funda offensa do decoro do cargo que o orador 
os estímulos de sua. classe e aos seus íntimos ·occupa.va. e da sua dignidade pessoal. 
desejos, daria o debate uma toni>.lidade acre, S. Ex. engana-se completamente. A digni-
desusaila. no parlamento. dade do homem é felizmente uma cousa muilo 

O orador começa com uma declaração inteira.~ nobre, m\Üto elev!lda para pairar acima da ver
mente -contraria, não se afastará uma só linha dada e do esforço dos ontt•os homens. 
da mais sev~ra polide~ . São os proprio.~ actos que po:Jem macular a 

O n •bre depotado linha alguma oouss. que o digniiade da cada um, desd3 que o orador 
impellia pS.ra a tril)una e o or.,dor é profanda· conseguia manter-se no terreno da. honra e 
mente grato á S. E:s::., por haver lhe pon- do dever, a sua dignidade ficava salva como 
pado a sua ironia. que deve ser terrível, deve ficou. . 
aer aquiUo para que os latinos empregavam o O illu!tre deputado, diz o orador, e o pri-
horresco referens. meiro a confessar que os homens mais illustres 
. Cast•··lla.r disse q\\9, ]iOl' felicidad$, no paria· deste pa1z, co mo Caxias a Oso~io, fora.m preci

Diento tedos são iguMs: os ma.i~ distinctos n.un- sa.ment'.l os que mais soffret•am com os a h usos 
ea o sã'l t'lnto como o povo qne os fa~ seus da imprensa., si a.;sim é, estão orador em muito 
ma.ndatarios; o)S mais humildes, crescem na boa. companhia, c o proprio uobre deputado quo 
l'&Zão dos que mclis se elevam ; os m1tis il- tambem já occupou um alto cargo n a adminis
lustrea s e obscurecem e i>s · mi~is humildes tração deste paiz, foi violentamente !\t'icado 
&e· abrilhantam diante da. rnagestade da pe.tria. desde o primeiro dia de sua a.dwiaistra~.ão. 

O nobre depnkado, com maior cxactidão e Logo que foL uorueado presidente de S!lnla 
mator eloquencia, já noto11 é1ue na camara Catbarina, dizem os adversa.rios do nobre de
e:xistem deputados, que occupam po11ições e:>- putado, que S. E:t. tomara ao pó da lettra o 
cepeionaes e até apontou duas importa.ntis- titulo de delegado imperial e tratou p01.' isso de 
simas ex.cepçõ3s nas pe,;.soas dos Srs. conselheiro imitar os actos.do chef~ da nnç!io . 
Paulino e Andrade Figueu·a. · E' sabido, diz o orador, qu e Sua Magestade 

O orador eatáàe accót'do com o nobre depu~ anda. sempre adianb de ·todos que o acompa.
tado : ha depu~dos excepcionaes e S. Ex. é nha.m, porq11e é da etiqueta que ninguem hom-
aem duvida um deHes . breie eom o Imperador. 

·Ao occu par-se com os: actoa praticados pelo O nobre deputado fez o mesmo. Apell3s das-
orador decl11.rou. o nobre depu tado que vinha ·embarcou p:trliu á desfilada. para. o palacio da 
fazel-o ·d~Laixu tlo elevado ponto d~ vil'ita da.11 preeidencia, sem· esperar os co•uprimentos da. 
:~oo:veniencias publieas para. fazer justiça ao respútavél corporação burocratica que o agu:J.r
el:-ministro da guerra .e censura l-o daquillo dava. ao desembarque. · 
que julgasse que e.e ha.via aftàotado das normas Um sol eiplendido illumina.va. a. balla cidade 
elo dever. do Deatet•ro; no ro&to de to:ios os habitantes 

Entretanto, o nob•·e d~pub.do começou de- notavam-se inoquivocoa sig-wes de alegria:; 
clarando q11e o ex.-ministro da. guerra se havia_ pelaa j·1nellaa o bello se_xo ostentava. as ~uas 
c.ompletamente de3viado da.linhB:de sell d~ver, galas e pelas ruas algnnaempr$gados publlCOB 
pra.tica.ndo act.oa de bmanho arbitrio e vio- o militares reformados corriam ao som de uma 
lencia que para jizstifi.cai'-ss teve de recorrer a j·chopiniarul. S. Ex. armado da ponto em branco, 
verda.deiros subterfugios; · · com o seu ' uoiforme de roajor de Gnganheirot, 
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emplu.:oa: !o com um grande penn~cho vermelho, •

1 

e Santa Ca.tharina. que, sob prete:~:to algum, 
que fel-o desde logo tornaHe conh~ido pelo conse.n~sP.m que o coro:tel de que se trata 
hometa do penacho, seguiu para palacto. pudease interromper su 1 v1a.gom. 

Aas~rninrio a gover!l~nça, expediu ·logo suas 'j Esta medida, 0 prJprio nobre deputado juati
portanas : uma, proh1bl11do que o~ ~avaJloa an- :ficou plenamente, declarando que os factos oc
dass~m pelas ru~s, e outr~, pr;)hllnodo que .os r corr:dos com. e~ae officiallinham pr.?movi<lo UIUa 
moleques Jog-t.ssem o bo.sto pelas rua.s; mas. agitação especial e altam·~nte perigosa na força · 
como achasse IJ.Ue a palavra moleque não era.· de linha. 
~oito ll.?equada, substitui a· a· pela palw~a- ·Si assim era, diz 0 orador, sem duvida que 
c1d:dãos1nho . ao <>overno corria o dev r do tomar todas as 

Ora, pergunta .o orado~ : porveu~urn so[re- pro~ilenc:as para que cessasse o motivo dessa. 
ram com esses arttgos o amor propr1o do nobre agi!aç<io. 
deputa~o. o. decoro do alto cargo que occupn.va Declarou 0 nobre depu tado que o>e t.>nche•J de 
e que tão d1gname~ie d~•empenhou ~ ~ã..,, res- pasmo e a.lmirac;ão, pela ciraumst tlneia. de n
ponde o orador. Pr>1s mu1to m_•ni)s podta. ooifrer carem 08 batalhões nos seus quarteis, e chegou 
o seu, q~e erJ UIJ? a,mor propno ~em_p~nnacho. a. pedir ao parlamento, homenagem de a.pplau-

Refq.!'lndo-se am ,a á 1mprensa, dt~se o no~t·e so~ para a guarnição da côrte, por ter-se con
deputa.:lo que o orador ost~ntav:J. ponc? respelto servado quieta. enueus quarteis. 
por elh. O orador r~spe1ta. tanto a 1mprensa, . ., d 
como aquellcs que ma15 a prez~tm. O. orador o.dt~nra-s .• que o nobre deputa o, 

O que entend·~ 0 nobre deputado por essas offietal do. ex<>t'CJto e membrod9. u~ r.arhdo qlle 
palavras -respeito á imprensa ~ se den~roma mantenedor dos p~ulclploS Ja ar-

Refere-se S. Ex. _ aos préloa, aos typos , 40 dern, v1es.;e ao pal'la.mento p:_!tr ap.pla?~S !?ara 
pap,!l ~São obj<Jctos mate riaes. como quaesgner os bat tlhões ~a cOrte, que. n~o ~e tndlSCtphna
outros. Refere-se ~- Ex. aos redactor~s 'I Não, · rama. p:-o~ostto de actos 1nstgmfican~es. 
porqM o individuo não ganha superioriua.de I o ora.do1· já teve occasião de demonstrar 

_ moral nenhuma pela ci-rcumsta.nci'l de lançar que.e.~ as medidas de violonch que dizem ter 
sobre umas tiras _de pa.pel aquillo que lhe soft'rido alguns officiaes do exercito ; ella.s ae 
occ _,rre ou squiUo qufl recebeu das mãos de limita.ram a algumas transferenci.as de o:fliciaes 
outre11r. Respeito pelas opiniões dosr~dactores 1 para as provindas. 
Ta.mbem oii:o, p1rqua o facto de s~r·uma opinião Si nesse proce<limento o orador delinquiu, 
indefini<hmente reproduzida em milhar~ de era o p:~.rls.mento que devia promover o oeu 
exempla1'e~ ~~~ im~rensa., póde aagmentar o proc~5so, a opinião publica é que devia, victi
poder de mttm1daçao ao seu autor sobre os mal-o e não os batalhões. 
eepiritoa fracos, ma11 certamente não augmea.t!l Si fossem reaes os receios do nobre deputado, 
em nada s. justiça. e a. verdade em que porven- era forçoso confessar que o nosso exercito tinha 
tura ella se b:~sêa.. descido ao ultimo gráu de desmora.lisa.ção. 

PGlo re~peito ó. imprensa o ~rador e~ tende. a N- • tanto ela pessoa do 84- ministro da 
manutençao das suas g4rant1as na !Dte.:srt- ao 9 P · a s ·n i i ~ ue 
dade em que a lei as tenha decretndo : o orador guc~ra e em constd~r çio ao pr1 c P o,. q 
as quer puras 8 intactas. Si, porventura, e lias dom1nam e;~ta materta, ~ue o orador levJ'nta n~ 
corressem perigo solicitaria com enlhusiasmo ~rotesto contra a~ pa_lav, as d.o nobre deputa.~o' 
·um legar na filei;n de seus d~fensores. ~ am c.om-~ do pro;:ll'lo exere: to que S. Ex. lU-

Quer que a imprens·l seja libeuirna., que Justament~ .offend_cu. Poderta. S . ~:l~ s~~:r 
c ·}nsurc t•ldo quA.nto quizer . mas o orador re- que o exercito ~na ~paz de actos ~ a.l . -
eerv.1- se simplesmente 0 di;eito de afustar-s~ v?ltant~ cob:trdta, sar1a. .capaz do m~1or dos rt
da. impren~a, ~uando ella fól' de encontro ã sua dtc~los. Para que quer1a o nobre depu~do qo.e 
propr1a coo.sc:encia e aos estimulas de sua. sahtsse do quartel a for~~ Para all;Basstnar os 
di~nidade p~ssoal. . transeuntes 1 Ps.ra. ds.r va.1aa e assob1os Y 

Não e sómente quanto ao~ prin:cipios que -o Não ~ra uma mo.nifosto.çii:o proprio. daquel-
nobre deputado se enganao.; S. Ex. tambem les que são irmãos do nobre deputado, nas ar
cng-auou-s~ quanto ao~ fac!\)s, quando disse mll.& e nos esquadrões do fero Mavcrte . Para 
que a in1pre:asa da cOrte levantou-e~ para esti- irem a casa do ministro 1 
gmati!ar o prcx:edimento do orador. Iinagine-se. diz o orador, uma. casa. modesta, 

. E' inexaeto ; apena1 douB ou tres jorna.es. d!!ntro della um homem encanecido no ser
dos menos impot•tant,,·s, levantaram censuras ao viço publico. alqu'3bra.do de forças, rôdea.do . 
orador. . de pessoas inermes, tendo apenas .'J 11eu cosi- : 

O Jor'Yill.l do Comme1·cio não diss~ uma pa.- nhg;ro, que tet'á viato o s~ngue âe a.lguus 
lavra aceroa de seus aetos ; o Cr?.'zeiro os de" frangos: fóra da ca.sa cs tambores a rufare~ 
fendeu n a Ga;eta de Noticias disse qae 11. os regimentos a desenvolverem-se em pelotões 
legalidade os sustentava. e a formarem guadradoa e; no meio de tudo i~to, 

_Ref~r.iu-se .o_.nobr.e~depu.ta.do-a . telegrammas algum heroe dtrigind) a ácção. 
expedidos pelo orador, prohibindo o desem- Si esta fadlidade de revoluyõe.~ cprreapon
ba.rqqe de um coronel que seguia para o sul, desse a maior severidade no cumprimento do 
e que foram. publicados no JornaL do Com- dever, ainda se poieria. .comprehender ; infeliz
merc_io. - S. Ex. està enganado; o Jornal não mente, reina moita desinoralisação em diversos 
podia- .publicar telegrammas á J>9lieia., r:orque \ramos da aiministl'ação militar e a.penaa o 
o orador nnnca os expediu. O que fez foi de- orador enumerará. dons factos para confirDl8.r a. 
terminar aos preaidentes de S. Paulo, Paraná. , sua asserção. 
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Diz qu.e era crença geral que a. fé á~ offi:io I d~ ~aueiro de 1874, que org-anisou as escolas 
era 1!- ultima. ~a lavra S':lbre a verdade htstorwa I uultta.res ; o corpo de a.lumno:o ó cre11çllo do de
da. Vld!l' do .m1l!tar. • crel? de 18i9, referendado pelo Sr. cons •!beiro 

Detnlludtu-6,e quando, tendo de :.lehb3rar sobre Don:1.. Mostra. o orador as differen~s not!l.veis 
a ~e~orma pedt,la pelo ~oNnel de que se trah, que ha entre um e outrv. 
extglU a sua fe de officLO para conhecer-lhe os Com a. lei do orçamento o orador moatra que 
prec~dente~. Co.mo respost.a.,o mt0or ~o 7.o, que não e::o~:cedea o numero de alumnos fixados para 
serv1a de commanda.nte, declarou que aquelle a escola militar. 
coronel, ao retirar-se, lhe entregara. algun> pe- O orador d '!Senvolve largamente a sua nrgu-
~aços de papel com assentamentos esparsos. Si mentação sobre ~' ste assurnptQ, · 
1~to ~e dá na. córte, o qne acontecerá nas pro- lasslndo a occupar-se um pouco de ta.tica • 
vtnczas longrnqua.s 1 mihta.-, o orador aventurou uma propo>~ção 

O outro facto, é o seguinte : o nobre depu- sustentando o princ' pio de que um MO\ma.n~ 
tado por S . Pa.ulo, quando~~~ ach::wa·na presi- dante qualqu"lr de força, no catnpo da batalha, 
dencia. da provincia do Espirito Sant \ officiou não póde retrocaier em. hyp:>thase nenhuma. 
ao Ol"ador, dQcbra.ndo ·que corria naq11ella. O nobre deput 1do o.coimou o or<l.dor de in
provinda o boato de se haver matriculado na trometter-se "m seá~a alheio.; mas entr,)tanto o 
escola militw, com atteeta.do · de exames de orador nlto fez mais do q11e socoorrer-se a 
!lrepar.>torios, .prestados ante a delegacia de historia e ao~ taticos. Ex~mpli1ic11. a ~ua ~sscr
lnstrucção pubhca atLestados falsos, um offbial çao com muttos f:~ctos hrados da hlStor;a ro
do exercito. mana, da moierna historia da Austria e da de 

Immedia.t'!l.mente o O!'ador exigiu informa- outros paizes a.di&ntados·na arte ~a guerra.. 
ções ao commandante da escola, e a. resposta. Tratando 'dos factos occorridos com o capitão 
não só_ foi :'-ffir!Daliva, com? acrescentava qué Do.arte, _a que o nobra dep~tado so. reíeri u, o 
o offic1al Já tinha conclu1do o curso da sua orador dlZ que es;es facLos sao antenores 11. sua 
arma . administraç~o; nem sertuer tinha. li lo a. longa. 
· Mandando o orador chamai-o á s ua presença carta que ess~ capitão escreveu, sobre um a.s
e pergunta.nio-lhe peb facto de que Ara accu- sum.pto estranho aos estudos do orador. 
sado, teve em re3posta. a mais plens. confirma- D1z que Sua 'Alteza o Sr. Cnnde d 'F.u nro~ 
çio daquelle feio ac:to. O orador mandoo.~-o curou o orador n'l. s<!cretaJ•ia da goarra e· de
submetter a eons~lho de guerra, mas não eabel cl11.rou-lhe que a commissio de melhoramentos 
qu~ solução teve este ne;roGio. Aproveita a oc- se a~hav:a . Il;lagoada com o capitão Duarte e 
catnão para dealnrar :tne o alferes Salles a que a d1r1g1r uma rep1•esentaçã:o c:>ntra esse 
quem se 11ttribne a. denuncia deate fac to, ~ a otliéial, por ter otrendido á disciplina e a 
quem pór i~o se prJpa.rarn p~reiguições, ns- membrol daquella. com~são, d~ patente mais 
nhuma. part13 teve na accuaa.çilo e llli&Das foi olevad:t. do que a d.., roúrtdo c&Jntilo. 
portador de . umofficio para. a presidencia. do O oradcr responde~. á Su" Alleza que, si a 
Espu•ito Santo rJlativamente a este as~umpto. commissão de m~lhora.ment~s ou qualquer de 

Passando a. occupar-s~ com a parte do dia~ se11s me~bri)a de patente m~18 elevada. do q_ne 
curso do nobre deput9.do por Santa Catharina, a. do ca.?ttã~ Duart':l entendi!!. que esse officta.l 
concernente ao rela.torio · do ministerio da. não cumpru1 com os deveres da disciplina mi
guarra, o orador diz, que 05 grandes exercitos lita~, fizess~ B: repr~sentação que o ~rador to
permanentes são mais fataes ás nações, que se mana as provt:lenc:us que o ca.so.padlSse. 
eagotam por mantel-os, do que aqu~Ua.s contra Accr.escentou qu~ outro não podia ser o seu 
as quaes tem de operal'; e attendendo as con- procedtmen.to, por 1sso que pouco tempo antes, 
dições peculiarP.S do .nosso paiz. reputa a mai11 tendo reeebz~o reclamaçio deli!Ja na.taréza con
fa.tal de to:ias as med1das áquella ·que tend~e trs ·o:procedtment.o de um _oflie1al que ee achava 
a. augmeD,ta.r. demasiadamente o nosso exêrcito- no Ru~ ~rande do Su~, ma.ndara-o :admoestar e 

O nobra deputado perguntou onde o millistro o dAmltttra da comm1ssão em qM ~e achava. 
da guerra viu cordõee militares. Acredit~ o S11o. Altczo. respondeu que conhecta o capitão 
orador, q~e o nobre deputado eatá. um pouco Duarte, apr~ciavaro e sabia do seu mereci
esqueciáo do qo.e diz a historia. a essa res- mento, e portanto, não queria medida slgnma 
pei.to. Em i8~ já ~ ~rande Napoleão se re- co!ltr~ elle ; . mas que tendo-se . pilblicado no 
fer1a aos cordoee militares e conaecendo o Dtano Officaaf. nma carta escr1pta pelo -re• 
orador essa opinião, podia vi'r sus~entar opinião ferido capitllo, a co~missão se co~t~ntava com 
contraria. ~ ·- uma defesa na propna -folha offictal . 

Referindo-se ao m~o porque o nobre depu. lm.mediata~ente o orador respon:len: que-. 
ta.do tem se dirigido aos miiiistros da guerra e achava. de ma10r justiça a reclama~ão, e qne 
da marinha, diz o o~ador, que S. E:r.. deve ser .tão depre~sa ~ti!esse Pf?mpta .mandaria es-
benevolo para com os paisanos que oceupam tampar no ptarto O fficaal. _ 
aqaellas putas, porqu~ aquillo a que S. E:~:. Dtu de.~ols, o orl!.dor recebeu a con~eata~ 
cliama m:\teria militar é realmente uma cousa. e um offic10 em que e'! reclamava proVIdenctas 
muito importante e difficilima; tão di.fficil e tão contra o m!!smo ot!ieial. - ·· 
imp~rta.ute,que ~ propr~o nobre deputa??• que é · 'Lendo o offioio e a carta do capiti':l Dnarte, 
o:f6c1al do exercito e le.nte da éscola. mihta.r, ali viu o orador . q~_te esse offic:ia:l não podia se.r 
vezes, é de nma. igr.oraneia completa em a.lgumas censurado pela. pnblicação dil. carta, porqu'3·era 
queat~es. S. Ex. não dU,tinlfue entre corpo de ella dirigida w Sr. se:aador Correia, em d~fesa 
alumnoa ~ corpo escolar como o proveio. em !eu de actos seus, que baviam sido canauradós. no 
discurso. O corpo escolar é e-reaçA:o do decreto senado. Al&m diaso, a carta em si não continha. 
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nada de censuravel, porque era uma simples l da obrigaç<'io sem p:ecisar o es~1·ipto injur~oso, 
exposição das vantagans comparativas de duas de ?-ma l:esponsablltdade futm·a, tornando tll.u
especies de l"evolver;, e a refutação de parecer~s I sor10 o J.u1gado, segunl~ a. boa. hermeneut!ca 
~a commissã? de melhoramen_t~s, em contrarlO granuna t1cal >), como ex1ge o :u t. 8° do codtgo 
a J:lreferencta, que o caplta') Due.rte dera , pen,tl. . . . . . 
a uma certa. e determinada especie de re- Chega-se ate a empr_estar a le1 ~~u pens~-
wolYers. mento de «fraude», pots a tanto equtvale, apos 

:Muitas conside1·açõ·'s desem·ol v e o orador a um artigo difamatot'io publicado ~um o «alarde 
respeito desse facto com os quaes termina o seu d.:t. assignatura do autor por batxo, sem pro-
discurso. ' t·~ sto ·tle que foi falsamente ~s~d<;l a :firm~, e 

. - . . por qu(:m, facto que constttmr1a o crtme 
A dlscussao fica ad1a la pela hora. public? de falsida!le» st:b~tituir-~e ~ ~ssignà-

Reprcsentaçao do cidadao Carlos Berna1·dino 
de Mou,.a, reclamando intc1pretaçao do 
§ 2o do cwt. 7o do codigo penal 1'elativa
mente á libe;·dade de imprensa. 

A esta au(!'usta camara, fundando-se nas dis
posições dos casos: 9° do art. 15, e 22 do art. 
179 da constituição politica brazile:ra, vem o 
cidadão Carlos Bernndin:> de Moura, redactor 
do jornal politico « Patria », que conta um 
quarto de seculo de ex:istencia, apresGnta:- re
clamação, afim r!o poder legislativo, a quem 
pe:·tence a facul~a_d~ legal, interpretar autheJ?-
ticamente o esp1r1to, para l'egular c harmoni
sar a applicação aos c:t.sos occurrentes do § 2° 
do art. 7° do codigo penal, a estabelecer co
hesão e ha'!.'monh nos julgados criminaes, pelo 
typo a definir << positiva e juridica~ente, do 
editor ou autor responsavel >) nos crimes por 
abuso de liberdade de communicar o pensa
mento pela imprtmsa. 

Não é sem fundamento, interessando a mo
ral social e politica, e os cr·editos e utilidade 
da instituição nobilíssima da imprensa a re
clamação. 

Jul••ados na ia. e 2a. instancia variam e di
videm" os julgadores, embora os mesmo'3 ele
mentos offerecidos quanto à noção juridica de 
imputabilidade do responsavel legal pelos de
lictos fle abuso de libe!'dade de imprensa, to
mando exemplificação na publicidade, (!Onfun
dindo-se os casos ou hypotheses de crimes po
lici.aes ou contra. o pudor e decencia do art. 
279 do codigo penal, referente á « pornogi'a.
phia >), com as hypotheses dos §§ 1°, 2o, 3°, 
etc., do art. 7° do me:;mo coligo. 

Aind:t mai.,;. 

Entendem, e .neste sentido est<tbelcceram e 
funiaNm uma especie de «'direito consuetu
dinario » pa:-a o inicio, marcha e julgamento 
dos processos por delictos de « communicar o 
pensamento p::la imprensa », uns m:1gistrados 
que: 

P<~ra iniciar o processo é necessaria e fatal 
a « exhibição do a.utl)grapho oa escripto pu
blicado>); 

Outros exigem apenas a apresentação de 
«uma obrigação escJ•ipta d~ responsabilidade», 
a mais eorrecta cogitação da lei penal si « a 
responsabilidade inscripta e assignada no pro
prio autographo do escripto »; não uma obd
gação (< escripta fóra. do autographo, anterior 
ou posteriormente dataia, e apenas do punho 
do responsavel (testa de ferr.), chamado), só
mente tendo o nome lanÇado, e o «contexto 

tura, 1sto à, a Tesponsabthuade 1ndtv1dual do 
signatario «pela d3 terceiro mal sabendo as
sig-nat· o nome>) e que não póde moralmente 
ser imputavel e ~< excusat• o editor» em face ~as 
disposições dos§§ 2o e 3o do art. 7° do codtgo 
penul. 

Um julgado recente jusLifica q u'.1 nto est:i e::s:
posto, e não pórle conceituar um crit~l'ium ju-
ridico de jnlgador , 

Injuriadu o cidadão reclamante como o e toda. 
a soe iedade fi uminense,q ue não obedece a «finta» 
da in :ustri:l da diíttmação «elevada a. profissão 
habitual» com «inaudito escandalo para os era
ditos das instituições, homens e C(lusas no meio 
social existente,» pratica criminosa à que «se 
mostra indifferente a policia na sua acção 
legal e competente»; procurou a vindicta . legal 
abrindo inquerito policial para conhecimento 
d' quem fosse o «impressor, editot• (proprietario 
ou não de officina de impressilo) ou autor da 
industt·ia pasquin ' ir,n) em condições legaes 
imputaveis ; visto como a «d'stribuição e pregão 
do impresso pasquim se fazia e f1z em plena 
cidade contra o disposto no art. 304 do co
digo penal.» 

Conclnitlo o inquerit ~ . no qual «uma das 
testemunhas» offerecidas para deposição-Apul
cho de Castl'o,• voluntaria e expontaneamente,» 
jurando, Lz ostentação de : (<Ser r.ile o dono» 
da typographia ào impt•esso, o Cm·sario M 
seu impres~::')r, unico redactor, revisor, compo
sitot, distrib11idor em cópia superior a mil, em 
di.::.s certos e fataes, accrescentancJ.o nomear-se, 
na officina em gyria garotal- o comman
da.nte do Corsa,·io;-julgado o inquerito, pare
ceu, c crê que juridicam~nte, em face do dis4 

p'osto no espirito e letr., dos§§ io, 2o, 3o e 4o 
do art. 7° do codigo penal, « reunir Apulcho 
de Castro todas as condições multiplicas men
cionaJas como constituindo-o UNICO RESPONSA· 
YEL <ia publicaçib e- distribuição consciente e 
volnn taria do pasquim. 

Nessa convicçãc- deu SU'\ queixa. ao juizo cri
minal respectivo, que, pl'Ocr> ssada, foi julgada. 
improceàente porque: «á ultima hora allega.ra 
o reu come excusativa de sua re3ponsabilidade 
legal uma decláração obrigatoria firmala só
mente por terceiro, :uão impressor, nem editor 
do impresso, constituindo-se.-- responsavel por 
todos os artigos que se publicassem no Corsario 
responsabilidade de futuro.:. 

Appellada a sentença. na i"' instancia. pelo re
clamante foi conii.rmada na. 2a. por 6 votos 
contra. 4, opinando pela reforma, para con
demnação do confessado «impres'>or, · eiitor, re
daetor _e distribuidor do Corsario que não podia 
substituir-se por um testa de ferro.>) 
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Qunnto éstà expo~to fidmeilte, e n~ dominio 
da publicidade :1utoriza o re!'bmo de uma iu ter
pr·Gtação da pod •r leg-islativo par:1. classificar 
positiva e l itteralmente a <r. P.ntidade impressor, 
editor, a trt,•r• responsn·;el, tornnndo im
possivel a substituição de responsabili !ade 
de um at·tigo assignado e as-im publicad·.>, 
s·.>tn prot., · to immo>d ato de falsida .<l pot• ur.o 
testa d' f C"ri'o . sem imputabilidade morf\l '1>, e 
mais impossível julgados contradictorio~ con
for,ne os ju;zes da i" in~taacia ent-~udem a 
a pplicação da lei ou as c turmas -s. de j ulgadores 
n;~ 2 .. in•tancia. · 

Não ha quem mn.is qu") o redactm· da. o~~.Patria:& 
queira a absoluta e inteira liberdale de<~ com
.muntcar o pensamento pela impt•ensa »; mas 

. tamuem nenhum outro cidadão desej<ll"á maia 
c. Unl!\ responsabilidaril} etficaz, uma impútabi
Jida le con$cientCl 'e legahMnte aLtiugid •-pJra o 
communicante l> em houra ela. propria tnsti
tuição. 

Nos termos o~p_o•lo~, confia o cidadão !'cela-· 
manté que o pc.der legislativo aLten:!erá a. sua 
justa aspiração, intere•sando a soci•lda-le bra.
zileíra., a mol'al da. farnilín, a. honra dos cida
dãos e o mel"ito das intituições e se.us -poderes 
publicos. . 

Rio de J:meiro, H de Agosto de i 883. -
0 cid:tdão, Carlos Bernardino de }.f ou r a. 

O Sa. PRESIDESTE dó. a. s~guinte ordem do 
clia r-.ara 21 do corrente .. 

-Primeira 11arte 

Continuação a·a 2~ discussão do orçamento da. 
gu~rra.. 

Discussão unica do projecto n. 23 A, de 1880, 
(emenda do o:enado) :fi~ando a força do t•Jrra. para 
o exe1·dcio de 1884-1885. 

Discussão unica do p~~iecto · n. 8 A do fsgo 
. (emenda_ .lo se na lo), mandando "Xe utar· a lei 
provincial doS. Paulo, n . 45, de 1872. 

2<> discussão da. r, formajudiciarht uo art: 3• 
e seguintes. 

3" dise<Jssã'l do projecto n. 65, ele i883, ex
ecuções commel'ciaes. 

1" discussão dos pr~jectos na. iG, de 1833, e 
241 A de 1882, sobre locn,ão de s Clrviço. 

1 .. discus'!ilo c!o pr,,j~cto n ; 40 A, de iSSO, 
concedendo diver:>os favores a em:prezas fet·ro-
earris. · 

i"' discussão do projecto n.· 67 de 1883'; Jlre
tençito do baoh<.~rel Moreira Pin to. 

. 1 .. di-cussão do de n. 8.1 A, de iS80, &obre 
limpezas de chaminés. ' . -· 

As materi~s dadas para. a i" parte da ordem 
do dia. !7. 

S egunda parte}!s 3 ho;·as) 

3•.discussão dos proje'\toS os. 74 A, 83. :84 .e 
91 de 1883, lic~nça~ a diversos funccionarios. 

2~ discussão do orçamento ela justiç1 . 

Vmmta-s~ a. SO''SàO âs 6 horas e 45 minutos. 

V.- IY • ..,.. 21 

• 

Slii5SÃO E:ll 21 DE AGOSTO DE i 883 

Presidencia do Sr. Lima Duarte ,, 
SUmfARIO ·- Leitora o opproroção da leia da scssiio da 

:'!U uo ~Or!ont~.- ''!••o.'cue.- llcqu~ri• nontos . Pore
coros I rov ctos. O ::>r. :S;•aros fu ndamenta um rcquc
~illlunto. O Sr. Eser~J:OOIIo Tauno.y l··rc;on l.>. um ~ro· 
JCCtO. l) Sr •. ~lmci<la ~oguoira mo li;·;, doas requeri· 
m~ntos .-Pr.U.ti::tnA I'.AftTE DA Oallv.ll o u Dll.- Oi5enssão 
d~ orç•meuto da. gu~rro. O Sr. C:onJi•IO do Oli~dr;L re
quer c obtetu o ouearrumcnto . Vo~ .• r.ã o. Di~cussio Qniea 
da omonua do sen~un , projeelo o. \ÍJ .A ,•to 1 ~83.0i~:u•·•• 

.. do Sr. Eser~gnolle 1'a~n:oy. ObserYatilo.s do.Sr . t::orlas 
Afr"'!s~.-Approraçiio .r., J•r~jeeto n. 8 A, de t 8R0.-1Jl<· 
eu~s:oo do art. 3° da refor •n~ ju ~ i c i<•ril. Votação 
d~ arl . 2o. j)lacussfio llos ~r ligos ~~ ~pu inta~: Discur:io 
<lo Sr. Ar.olrade Jo' ; guoi r~.-S&ea••• .~~n o• """"" oo 
DIA:-3·• discussão uoq·~Oj•!CLOS r.s. H A, 8~ . S> e ~1, ào 
!88.1. Eucorramontu.-CIIItmada.-Diseu>süu "' '·' o 1·t.~ 
'!'euto da jnstip. Discur>o do :;,-. Tarqui :>io. ·do 
Sou.a . 

~'~-'s.i l h~ras, fe i ~a a chámada, acham-se pre. 
sentes 03 Srs.: L una Dn::~rre, Mat ta Machado 
kibeiro d-~ Menezes, Codho o. Campos, Sollres: 
Escragnol!Cl Taunay, F~rnandes de Oüveil'a 
Vieira de An:iraie. Bezerra •!e Menezes, AI: 
meida Nogue ra, Lacer·la 'Verneck, · Joaquim· 
Tav >res, Ulhóa Cintra, Barão da Estanéia, 
Juvencio Alves,Gonçalvea dCl Carvalho, Martirn 
Fr~ncis ·o Filho, Meton. P1·ado Pimentel, Es· 
pindola, ~ouza Q11eiroz Filho, Araujo Pinho, 
Antero Ctcero, Clllllargo, Josó Marianno, Mar
tim Franci $~0, Theopbilo, Sa.lu~tiano e Paula 
Souza. . (29) 

·cornp:trecem, depois da chamada, · os Srs. : 
Moreira de Barros, Franklin D.>ria, Penido, 
Ferreira de· ·Moura, Barão da Le:>Jloldina, 
Rego Barros, Carneiro da. C11nha, Ca.ndido de 
Oliveira, Diana., Cruz, Antonio de Siqueira, 
P8ssos Mirnnda, Josó Pompeu, C!'Uz Gonvêa, 
Pómpeu, Igno.eio Martins, Roclolpho Dantas, 
Rn.ti~bona, Castello Branco, Montandoxi, Barão 
de Anadia, Alphe11 Monj ,lrdim, Atronso Celso 
Ja n or, Manoel Portella. Alcoforado, Antonio 
Pinto, Vianna V11z, Silviano Brandão, Barão 
do Gttahy, Ba1·ão da Vilh da Barra, Alves · de 
Araujc:, Bat·ão de Canindõ, Ma.c-Dowell, Hen
riqt<G Martttres, Cantão, Ulysse$ Vianna, Olym
pio V'alladão, Tertuliano"'Honriques, Zaáía, 
Abela!·do de Brito e P aulino de Sou1.a. (41) 

A's i1 horas () 50 lllinutos, achando-se pre
s~ntes 70 Sre. deputados, o Sr. president e abra 
a ses-;ào. 

Cornparecam, depois de ab :<rt:1 a sessão, 
os Srs. ; Barão de Araçagy, P ••roira Cabr·al, · 
Silva 1\laft a, Aristidos Spinola, Rodrignes 
Lima, Souza LE~ão, Gonçab P.s Ferr~ira, Al
fredo Chaves. Carneiro da Rocha., Ruy Bat·
bosa, Fr •ncisco Sodré, Tarqoinio do Souza, 
Per}tti, lldeíonso de Annjo, Carlo~ Affonso, 
Affonso Penna, Fclisbe•·to, P risco Par .. izo, 
Adriano Pimentel, Alvare Caminha, .Andrad·e 
Fign~:ira., Cosfu. Pinto, Ril!as, Genct•oso Mar.
·~ues, Gomes de Castro, Se1•er;no Ri boiro, 
F. Belisa.r!o, Felicio~dos Santos, Manoel Car-

· Ios e Geminiano. (3l) -· . 

Faltam, com causa participada, os Srs.: 
-Auguslo Fleury, Basson, C< ntagem, Duq'>le
Estra ;a Teixeira, 'Ferreira ;ylanna, . Le~_pPld~ . 
Gttnha:, Lourenço do AlbuquerquQ, Rodrtgnes · 
P cix?to, _Sin,al e Seraphico •. (10) 
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Faltam, sêm causa participada, os Srs. : 1 Cons:d •ran:io que o ~stud3nt 1 Ed as.rlo Mi-
Amaro Bezerra, Bulhões, Souza Ca•·valho, João ran :a Ja Sil "a tem. além do:~ p t·epal·atorios oxi
Caetano, Vaz d~:~ Mello e Silva. Maia. (6) gidos para a motdcula, os e~ame.~ .ie latim, 

E' lida e approvada. a acta. da sessii:o de 20 do d1etori~a e allem•<o, devendo_ pre~t<\r o d e. ma-
corrente. - them:ttJcas, na fór.ua. ~a lcgtsl:iç:,o em v1got·, 

.pera11te a escol. d3 marutha.·; 
O SR. f o SECI\E-r .. uuo d:.í. conta do seguinte Consiiterando que ne:1hum inconvenien te ha-

EXPEDIENTE 

Oflicios: 
Do · ministerio da ngricultura, do hoje, 

em resposta ao de 11 de Junho ultimo, re
mettendo informações sobre a cunstruc<;ã~ da 
estr<~d:l Je ferro d~ I\1ad~i ra. e .Marn•Jró • .,-A 
quem fez a requisição. (Commissão de obras 
pu',licas :) 

Idem, da mesma procedencia e d~ta. p~din· 
do designação de dia e hora, para apr ·senblr 
uma pr.>r.osta. d' credito para diversas verba.s 
de.quelle ministerio. -Marca-se o di a 2 1, á 1/2 
l!ora da tarde. 

lder.n, do · minisLerio da. faz~uda, de 20 do 
corrente, enviando o aut .grapho, .a.neciona
do, da resolução da asseml>lea.g ·ral, que mau
da contar para a· a.posmtatloria do ex-in· 
spector da thesouraria de fezenda da provin· 
cia de Minas G ,raes, Francis~o do P oula e 
Sou~a. o tetnpo tom que serviu int•·rina.mente 
aquelle carg().- Officiando-se ao senado, a ar
chivar.· 

·Idem. idem, de i8 deste mez, devolvendo 
informado o J'equerimonto em que D. lguez 
Emerich pede a assemb!éa ger:il " <"oncossã~ 
do meio soldo de seu marido, o fina-:Jo ·m>~jo:· 
honon>rio do exerl!ilo Mni.milia.no Emerich.
A que1n fez a requisição. (Commissão de f~
zenda.) 
· Idem, idem, da mssma. datll, remettendo 
cópia. do reL.torio do hnç~dor da rece . .edori~ 
do Rio de Janeiro. Dr. F1'aJ;lci~eo A·•gusto de 
Almeida, relativo á falta de pagam~>nto de 
sel1o nos recibos passado; por di versas compa
nhias de estrada d·t forro.-A quem f6Z a re · 
quiaiç!·>; (:.-\r. deputado Soar,.s . ) 
Reqaerim~nto de Vicente Fe~reira da Silva 

Couto, pedindo gar ntia. de juros de 6 °/o ató 
a. qur.mia. de 23.000!000$, por e!paço d•1 .30 
annos, para. ~ con~truc«ãr:- de u1ua. • ·stra~a do 
Í •'rt'O entre a. Barra. do Corda e :a Cidade •ir• c~ro· 

· lina, na província d., Maranhão.-A' commissão 
d~ commercio, inrlustria e ~<rles 

São lidos e vão a· ir.~p·imir, para entrar na. 
ordem dos t~ab:.dhos, cs seguintes projectos : 

N. iOO. ~ 1883 

Matricula na ~scola de mal'inha ao eslu
da1lte Eduardo Mii·cnda da S itua 

A' commissão de rnarinh-ri ·e-gti'errá: foi pre
sente o rllquo~i'imento ·de D. !lh "ria lsaael da. 
Silva, l'i11va do negoc.ante Antonio Jose da 
Silva, pe.lindo que seu~filbo Eduardo Miranda 
da· Sil~2.; . ...te i () annos· .til idade, s~ja a.dmiLlido 
à matr1cuh da e;,cola ·ie marinha·no .pro~lroo 

. anno viadouro, in!epend~nte do numero .de 
.,;- alumnoa qua 1 Ol)l!am passar do collegio naval 
' . ·.para a ref<~rida escola ; e .. 

~·. · ... .. ~- . 

·: ·· "' 

vei•ó. na adn.issão do mesmo estu .iante, indepen
dent~wente do numero de alumnos quo se 
promptificar no collegio naval para a . referi .a 
mat dcula, é de paree ·r a commissao CJ.Ue se 
adopLe o segnint" projecto : 

A . :s~embléa ge1·al re>olvil : 
Art . {.o E' autor zado o gov·~rno a rnanflar 

adm' tth· á m <tricula na escola de tnarinha, no 
pro:s:imo anuo le 18{4, qnnlqn<1r qoG s"ja o nu· 
mero do alumno> habilit~dos pelo collegio 
naval, o e .tudante Ed •ardo Mir .• nda da Silva, 
pro,·ando a11tes ter p rcs lado os c:s:am)& exi
giJos pat·a ;~. ra ~·erida matric:1la. 

Ar't. 2.0 ReYogaw.-se as disposic:.ões: em con· 
trario. 

Sala da~ commissõ~s em 21 d~ Agosto de 
i883.- Pau la S ouzá .- Fmnh!in Do1·ia. 

N. 102- i883 

Licença ao dese-mbargador Victorino do Rego. 
Tosccmo BarJ'.Jlo 

A' comrnis ;ão de pensões e ord~nados ten lo 
sido pr•sente a. eltlencla apre.>enta.!a pelo 
Sr. dep!!tn. :o Jose Ma1·ianno, <·oncedenJo um 
a uno de licença no dcsem Jnrgo:i.dor Victot•ino.do 
Rego To~cano B:•rreto, para tral:tr de ~ua 
saude onde lhe convi(·r, e tenJo ouvido o go
verno soure o re·1uerimento do 1ues:uo d~sembar~ 
gador. e m que p~de a e~la augusta camar.L um 
llnno d • !i<'en~.a para trat:J.r de sua ss.u .e, com
prumettiãa. por accessos de congestão C"t·ebral, 
como provou com att •stn.dos me.dcos, ·ó d.~ pa· 
recer q11e seja deferido o requerim··nto do des
embargadvr Toscano Barreto, para o que 
ofl'ercce o soguinte vr •jecto ! 

A a,.sewbléa g P.ral resolve : 
Ar t·. i. 0 E' autot•;zado o ; o"l"erno para con

cede,· ao desembargador da r lnçüo de Per
nambuco Victorino do R ·go Toscnno Barreto 
•Jm ~nuo do licença com ord •nado, Jll<ra tt·atnr 
de sua. saude on<lclhe convier. 

Art. 2. ·· Ficam revo;;nuns as disposiçtlos em 
contl'·•rio. · 

Sal11 das commia~ões em 21 de Agosto de 1883. 
-ItdefuMo de Al·t.rnjo.-Jose llfwian11o. 

N.i03-1883 

Matricula p ttl'a o eslwlan~c 
L~mos Duarte 

Tlwma: de 

A commissão de instr ttcção publica: examinoll 
o requeriménto em que· Thvwaz de Le'•uoa 
Duarte pede permissão par•l ser 11dmit~ido na 
fa.c nlda1e de direito do l~· cife, alle;.rando nlo' 
só estar ouvindo.as·aulas do 1•· nnno. cowo uão 
ter podido matricular-s :. qua.ndo completara 011 

exames de pre aratorios, po1· s e achar em encer
r .•das as r"-~pecti vas watricula~ ; e 

Couside~ando de eqnid:lle o que pede o s ttp
plicl\nte, uma vez quo se cviJend c 'lua o RUp-
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plicnnte te:n todo5 os pr~Fara_torios .o tem fro
g.uenlado com assiduida.de as respectivas auhs, 
o de pareeJr que se adopte o seg uinte pro~ 
je~to : 

A assemt,lóa geral resohe: 
Art. 1. <> ~· autor izado o gov,.rno po.i"a man-

dat• desde já a.dtuittir :i matl'i<!u'l~ no f~ anno 
ela f:Lculclade d~ direito do lleciie, e a exame das 
mate1·ias do 1• .. nno na época legal •. o <"studante 
Thoma z de Lomos DuaJ•t ·, p"ova.ndo ant ·~ c1ue 
tem todo~ 98 pt•eparatot•ios e qui} f•·equenta 
rogularmcub as aulas do referido ;tnÍlo. 

At•t. ~. 0 Hev,.gam--;e as disposições em con
trario. 

S:tla das c~mmi<sões, de 20 Agosto de 1883. 
-Ruy Bo.r'.Josa.- D1·. T . B . E spindola. 

E' lido e approvado o seguinte parec~r: 

N. 97-1883 

Tem o govP.rno conhecimento do estado Ppi
dezuico da casa d , deteuçio da. c: da i.l! do Re
cife, onde grass11. forL-•mente o beri-:beri, '' de 
ach~r- se · já- contaminado o pro> i .i • d~ Fer• 
nan<lo, para onde contimía-se entretâirro a 
rem•,ver improficua P fat. J me11te os deteut .. s, · 
ern grand:~ num1lro. affectados de!;se m .J t 

N. caf!O affirmativo, o ã vista das reclamações 
dos medicos do serviço da .. u-·lle • stab l ·ci
mento, q u • es a.9 pt·ovidencias tomadas par:~. re
me liar lào de pior• v 1 estado de_ eousas, e ao 
me;;mo ternpo prevenir maiores males para a 
saude publica 1 · . 

Saladas s s500s,21 de Agosto de 1883.-Hen
. ique ~~ a1·ques.~ 

O s .. ·. Soa:1.•es t- Sr. presiclent~. 
hontern tive a honra de apresentai' a e~ta. au~ 
gusu~ cam:na um requerimento cone bido nos 
seguinte.~ :et'Ulos. tL§.) 

Pe tiu immediatamente a p3lavra ;SObre ~ste 
Ensino a f} ·ico!a com app·'icaç 'ío ao Brazil, req•Jerimento o 111eu c.omprovincinno, o nobro 

pelo Dr. Lttiz i1f ontei1•o Oaminlroá teadct da maioria. S. Ex. viu ~I vez neste re

A comrnissão de instrttcçi!i:o publica. a qnem 
foi prcs ·ate o requ ·riment<J do engenheiro 
Luiz Mol nt ·ira Caminho:i, peiin !o a pablic!>ção, 
a e~pensas do E;~tado, ,-(e um trnbal'lo sobre o 
onsioo agl'i•.·ola em diver;os paizes da. Europa, 
·cnm 3-i>plicnç:to ao Brnit, j11lgando que o •IS
sumpto a qu l ~e refere o allndldo escripto eom
))ete á COatmissào do ap;ricahura, é de 1-1arocer 
que á ID'!Sm:l. sej:t. elle rllmetliJo para tomar na. 
consideração <JUO merecer . . 

querim, nto alguma 'tr!ca politica. 

O Sa . CAxomo DE 0LIYEIRA.:-Não apoiado, 
q_ ueria apenas discutir. 

O Sa. So.-I.REs:-Eu vou declarar á camat-a 
qu<~ a. minha int~n:ção não foi nenhuma trica po. 
lit ca. 

O e<tr~do anr>rmal em quo se tom oolloeado a 
camara municipal da côrte exige prom;Jt:\s e 
imu11diatas p;•ovid·~n ·ias do governo im 1erial. 
Entt•etanto, com o maio de ;goeto, esta· popu
lação vê que o nobre minis~t·~;~ do imper io tem 
cruzalo os braços e nada tem feito. 

O Sn. CANt>too n:z: OLIVEIRA :-Eis a raz'o 
São lidos, a poiados e app1•ovados os segtlintes por que eu vedi a palavra, ni:ío é G:tacto. 

requerinicmtos, apresentados pelo Sr. Escra- O ~R . Soo-~.Rts:- V. E~. póJc fiear conve_n-

, ... Sala d~s com.mi~sões em 20 de Agosto d'l 
i S-<3 .- R.tty Ba,·bosa .- Dr. T. Bomji.m 
E sp wliJla. 

gnollo Taunay : cido d-~ q1te eu sou daqueHo~ que acro-iita.m 
4. R~queit"<• se peçam informa~õe~ ao governo que os nossos parlidos se acham conf•1ndidos, 

sobro a convenienoia. ou não Ja. a ·,plicaçã'l do e, st V. Ex. não tem out1·a prova dia ;;o, pode 
art i2t! do reg.tla.men!IJ dos arsenaes Je gu·•t~·a, vel-a :~.gora. nas eleições 11. q_ue se vai pro :eder 
que baixou com o decreto de iB ele Outubro na · nos:;~ nrovincia. V. Ex. vê que os de
de 1di2. . puta !os liberaes reunidos :~presentaram um:~. 

~ala dal ~essões, 21 de Agosto c!o f883.- chv.pa dll Mn .idatoa e quo osaa ch:lp~ foi 
Escragnotle Tau.n<~y . » immedi:1t~m·~nta róta na província de Minas. 

c Requei ro s , s ·l licito do governo a remessa O partido conservador acha-·& de br!lÇO!!' 
do relato do ultimamente apreoontr • .'.Jo aJ dir-:·ctor crm:a lus, nãô apresenw.nclo c ha14 alguma, 
ela.· e c:~l 1 polytechnicL pelo Sr. Dt. Luiz niln tar.to 110r culpa dos chefes, como llela 
Couty e intitulado Est•~do biolngit;? sobre " sofr guidil'> daquelle' I(UO se &lll':!sentam, antes 
car-.J, afiru de ser dhtribuido pelos membros do de q)lalquer C<>mbinação. Isto ó uma prova evi.
parlo.-rnento. dent·J de que us nosso!t pat•tidos sa acham am-

Sala d~s sessões, 21 de Agosto de 1883.- •!uilaólos e de que é necossario ·um . grande 
Esc a!]no! le Taunay . .,. esforço pa_N os r afundh· e cre!'l-os d~ n:lVo. 

H vê V. Ex. que, com estn convicção, nãu 
" R.o·1u ·il'o se peçam informações ao governo p"r-·o tempo em tr:c ,8 politica.s. · 

s!lbro ae '(lrovi.leneias tomarias para r"g 1lo.r. na Mas, como in dizen-lo, a camara municipal .da 
emergencill- ur ~cisa., a. boa di:<tribui!Lão das mo· côrto ~cha-se · 001 um e <tado ano mo. lo e é n&
niçõe; d•1 infantaria na linha de fogo, B si oxisw cosMrio quo 0 gov-~rno irnp~rial tome pro
org"l\r..izado um serYiço do transporte po.ra. as viden1)j ~~cs ene~gicas, afim ele ·que este muni-·_ 
m ·' smas ·muuiçõ~s. de accôrd•, com as n•ce11si- cipio . tenha unta camara que se -- re!Jna ao 
dsdeB Í•nposc •s pelo armam •llto. menos pa.ra man lar pagllr as ~uas .dividas. 

Sala · dns se<sÕes, 2F'de Ago3to de 1833 • ....,. o fim qu3 me tro.z á. tr!b 11n 1 maia es~ecial• 
Esc-·agnoUt! Taunay · » . mente é cb.amar a. atlenção do ~:obre mtntBtrO' 

E' a pprwado o seguinte roqu,rimento; ap~e- . do im11erio para o ·que se estã danJo no ma. !.a-
seu t··do pelo Sr. H>Jnrique Marqnes : -. __ .. douro . A cama r a transacta, pela su·a · com-
.«' R ~quairo sejam tolicitadas.aa scz,uiutea-in·:: missão de ilando a.utorizada. pela c;~:niara-,:·mau~ . 

i01;iuá"Çõcs : • · ~ · ilã."à imm~aiat\lnümte 'q'11e ôs cranãô.r'e1:1 ~;. 
· ... ~·;. .i .. : .. --.:.-: 

:~ 
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sem para o matadouro com ~s rezes que tinh:~m I O Sn. SoARES :-Ao cont1·ario, foi uma sim
a abater, ao passo que a camara actual não plicidadc~ Eu lcrú as palavr<IS d·! S. E:s:. (Lê.) 
despacha.nenhuUJa petição dos ,:riadores . N··ste Como desejava S. Ex. firmar o cambio não 
m:)mento acham-se no matadouro al:.;umas n:il sacan lo sob1 e o empr,,stiuiO '? S. Ex. devia. 
rezes de criadores ·mineiros: entretanto a I inicial' os saques, pl'Oc.edon.do ~om o criterio 
camara não despacha uma só petição. preciso, de modo que o ca.mb10 se ebvasse 

Si . o criador abale a~ ~uas rezes em concur- muito n:~turalm ~nte, p .dando então o th ' SOlll'O 
rcncia aberta com os mat·c1lantes. estes eievP.m se ap1·~sontar no merc~do com as cau Lelas · ne
a matança a um tal exagero, que os cl"iadores cessarnas,. tomar" cambtaes quando fo.:,:;e o,1por
tôm sido obrig~dós :~. ret:tlha1• a carne, 'llo tu!lo, ret1rar-se tambem !las occas10es a~ro
tendal, .~m s. D_iogo, ao pr.:ço de 40 rs. (qua.- prn>;as, ~· ~ittandJ o publ~co su:~puze~se quo 
renta re1s) por kdo ! · ell~ des<>~ava to_:nar cam~11:1es, vender as suaro. 

Calcule-s~:- 0 prejuízo que recahe sohru 08 Estes e que sao os rn~1os . moraes de qul3 sa 
criadorfs, e que não aproveita ao publico, dave cercar .o nosso melO ctrcula~te. 
note- s'l isto, pois quo nos açoug-ues a carne . S. Ex.:., de1xando em Londres toc.o o empre~-
continüa a vendel'-s·J aos pl·e~os anti•,.os. ttmo, nao S-lcando sobre ~ll~· como quo ve~u 

. . "' concorrei· para a deprec1açao do nosso mow 
Pe_ço, P<?rtanto, ao nobre nnmstro quo adapte circulantB. Além disto, S. Ex. devia ter muito 

lH',Ov~denc1as prompta~, ou nomeando uma com- em vista. que quf)m lança pa.pel-n1oeda ll!t cir
nuss~o que attenda a este assumpto com .a ur- cula~ão tem obrigação r..;stricta de cereal-o de 
geucu. que ~lle .reclamn, ?U . apr?v~1t:mdo tolo~ o~ meios moraes de que f:tlla. Ora, é o 
mesmo.~ experiencJ_a do propt'IO o.dnnu1strado1' nobre ex-ministro quem diz, no seu relatorio, 
?o m~talouro, quo e um ~~preg:~do honesto e que nós não podemos r ' sgatar, nem de chofre 
1nt .~lhgento, e que suppru·a. a camara que con- nem lent11 monte o nosso meio circulante e 
tinu~ a dar o triste espe:taculo conhecldo do ped1l ao mesmo tempo ao pocler legislativo p'ro
pubhco. . . _ . . . yiJancia.s ! Que providencias pódo to 1•ar o pode'l" 

Os pobres ~mn~iros nao poaem contmu.ar aqUI legislativo, si 0 ministro que acompanha os 
a perder dwhe1ros s:us ~ de t~l'Ce1ros ; o n Pgocios diz que o resgate não se póde faze!' 
estado do matadout·o nao pode contmuar como de chofre nem lentament, ~ . 
esl:i.. (.4poiados) \ 'enho, pois, pedi~ ao actualSr. presidente elo 

Ditas estas pouc~s palavras, peço Hcença a conselho que ligue seu nome a esta magna 
V. Ex., Sr. presidente, para pa&sar a outro as- ' questão. Não :falta talento neill capacidade a 
sumpto. S. E.x. . 

Tenho a supposição- não sei se se;-á bem Um deput te o isola.lo, s~ja da· maioria ou da 
fundad:1- de que o thesouz·o nacional tem sa.caJo minoria, n : o põde Lrat ' r d sto Mgncio ; é pre
contra o ult:mo emprestimo contra.hido em c1so i .. roposta do poder execut vo, e quo S. Ex:. 
Londres, e desejava que o governo me infor· promwa a pas>agem de uma lei que venha. 
mas~e si esta miuha supposiçiio tem algum r ·guiar o nosso pau.rão monetal.'io. (~1po;adus.) 
fundamonto. Segundo um arti;ro do nosso principal orgão 

O ·nobre ex-ministro da. far.enda no s eu reJa- de pubLcid; ~ de n ,sta. côrte, orça por 70 mil 
torio declarou, no que na minha humilde opi- contos o pr·'.i'dzo que s lífl·e o paiz peh ditre
nião fez muito moi, que não sacaria sobre o !'ença de cambio. ~~ paiz não póde continuar 
emprestimo. S. Ex. devia limitar-se a não n•'Sla rontiug-encia; em;•obi·ecemos de dia para. 
sac)\r, mas sem faz e!' doclaração alg-;tma. dia. Já em 1866 o Visconde de Albuqu ·rqtie, 
(t1poiadosJ de s 'udosa memo1•ia, cla~tlava conlr" o nosso 

No <Cu relatorio disse elle que 0 meio · cir- defoituos~ ril!3io ci;·cnlante, e tiuhamos en.t~o 
culante .que infelizroente temos não podia SPI' ~tpen~~ 4o mll contos de pa.pei-moed;.1 em Clr-

convertido já; ma.;; que devia !ier cei·cado de cula.çao. . . . _ 
cert•>s meios moi•aes para a sua estabilidaJe. D1s~e aquelle VISconde , na sessa·J" do senado 
S. Ex., porem, contr;,hindo um emp1·estimG de d:~ 10 de Julh~ ~e 1846 : . . . 
quat1·o milhões d·J li! iras e <1 claraudo iu1me- . « D~r estabtltd~ te no m_:10 c :rculant6 e ob
diatamente que não sacava ,..00 tra. elle, parece JOCto d1gno da ma:Ol' atlençao ,; t•Jdos cs esforç~s 
que mais desrnnr •lisou ainda nosso maio cit·- se d_eve_m faz r p:~ra cons 'gu!l-o; a ~ua reah
cul~nte. (Apoiado s. ) O que !'lO t "m feito ~:té zaçao e U.J.l çranrl;l golpe na ltumoo::lhdade que • 
aqUI? o. thesouro, sempre quo contraho um gra<s t no p:uz. ~ sobre a lluc~u ~~ao da mo ·da. 
empr~stm1o em Londres, saca. soobre elle, 0 que s: fazem multas _esl?rculasoes .lmm~r,. es. » 
call.blO Illuito natnrnimente se eleva, e, uma .HoJe, s~nhores, nao e po·stvcllr ma1s longo 
v.~z Ph•vado o cambio, o thesouro, que infeliz- a uumo~altdade, po.r,lue, des;je que a m:~eda n.ã~ 
mente ent1·e nós representa 0 papel de b~nco tem ft~udP.z, a ~-~·1otagem ~ constante. A~s1m 

·· de ·cil·culação,-v:ti t01'iiífn lo 'cárii biaes . e. 'reiiief:; sabme~to ·a· ·cousTdcraçlto···da ·camara o·s-,gurnte . 
tendo-as á sua agencia financd1·a em Londrt.ls. requenlllento. :(Lê.) . 

Mas b · · . d f: d d H.cpito, Sr. presidente, tenho a supposi.ção de 
.. o no ro mm;st.I o a azen a eciarou qu" 0 th,sour) tem ~acado contra 0 empr·'Slimo • 

posltl\'am~nte no. seu relatorio não sacar sobra . póde nã~ h:1ver fund:1.mento; e, como des~jo in: 
o cmp~estlroo ate. o. fim do n.:l.no d~ H<Sf e o form;~ ções éomplctas, peço ao nobre leader da 
~~e aconteceu fJl que o C:J.m:JlO bal.>:ou lmme- maiorh que d,,:.ixe p:ass~r. :) requerimeiito o não 
_latamente. , peça a palavra para adiar a discussão. 
; , O .Sn.. EsCIHGNOLLE TAUNA Y. :~Foi uma. os- . Peço licença para passar a. óab•o á.ssnmpto_ 

.. pettéza, . . A Mmarà hã dé tMórd.~l'·Sé dó quo _liõ nnno 
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passndo il.presentei um req~et·imento, pedindo !' a~m ele que o cambio s1 manl·,nha. o. 27 d: por 
informações ao thesou ··o sobre a. falL ' de p:>.g::.- 1:), e porta ato o nos!10 padrão wonet:lno _so 
ro nto rl'.l s •llo por parte da companhia Leopol- I estabel.eç!L nos lermos do art. i • da citada l~d 
di õia. Acabo de rceebe;:- as informaçocs pre.>ta- za..-Tom o governo auto!'izado ao tne~ouro 
das pela rcce!Jcdoria do municipio, daa quaes para sacar COtltra o ~ ulLiwo empr,latimo con· 
fica. cabalmente provaJo que a companhia Leo- tr~hiJo ern Londt•cs ~ 
pol :ina nunca p~<gou o -sdlo dos rec bos qae No caso affirwati\•o, a quem se tem vendido 
c:;: pedia, e, conclemna,Ja a. o~se pagaur,,nto, 11s cambiae;,por que ta~a e qual a importancia; 
consta-me que appeUuu para. o mini tro dt\ úl.· pr~cisando· s~ ~s d •tas em qu·~ fo••an\ elhs ven
zeoda; p:~ra o contencioso, e· mais tat•de para o diuus, m ncionando-se vel'bc\ por veriJa, e em 
con~"lllO d • E~l.ado. cada uma 11 taxa do Cl\mllio 1 

Peço a V. Ex .. Sr. pres:dente, que. este re- Sala das ees:;ões, 21 do Agosto de ifl83.-
!atorio " i t.for·maçõc'l (n~ovstranrlo) sejam pu- Soares.» 
blicatl.os n.o Dia1·io O /ficial, afim .e servir~m 
de e:s:eroplo a. outras cowpa~hias, e po.ro. que 
uão procu•·em dol~pida.r p;;r esse modo as ren
das publicas. 

Voltando no n"-gocio do matadouro, acho c1u:J 
a assembl~n do_tuinba provinda tem em suas 
milo~ 011 1neios necessarios par·a libêi·tar os 
po·cos crhdor~s do aço•tgue d~ Saura Crnz. 
Quando ns linhas .le caruiuhos de f~ rro nã? pe· 
netravam no interior de minha provincia, o 
cril\dor flra. obrigado a trazer o g-ado ew pé parA 
o abastecirnanto d ~st.a capital: ma;; hoje que 
f.; liz1uen t : a estrada. de ferro vai, por um lado. 
:los campcs· da in,•ernada e, por ou tro lado, :i 
Conceiçi!o do R'o Verde, a assemblé~~. pód·• ele
var ao durlo o imposto do gado '1 cie tt•tmspuzer 
a front<:it·a da provincia, e Cl'ear fei ras nos 
camp.:>s .da invernad~. em Be:nfica, e na Con
ceição do .Rio Verde_ NP-ssa.s feiras, o ~alo em 
pé pagll.rà ap~!l!IS o itnpo~to actual ds 5$ pu;· 
cada cabeça. Asaim, os compradores de gado 
ir·ão ás feiras e o criador dará o preç:> à s:.ta 
merc·1 doris.. . 

O Sn. MoNTANno~c-E' o unico m~io de evi
t' r grandes prcjaizos. 

O Sn. SoA rtr::s:-l~' o unico meio de evitar as 
fallcncias repetido.~ ultimameut '• que •.êm "tra
zido a desgraça do< criadores e prejuizo Je 
terceiros, sem apr·oveitar aos proprios co::r.su.
midores! 

Documento a que ss 1·c(ere o requerimento 
TJCrbat feito pelo Sr. d •ipulado ::;oareg e ap
p roeac!o pela cama,·c,. 

lllm. S1·. administrador ...... Dando · cumr:ri
mento à portaria. <l<:l V .. S.,de 3· do correu te, que 
me no:ucou .par•a. proc~der a uma iuvestigação 
dos motivos pelos quaes a companhia Estl·,.da 
de Ferro Leopoldina. n:io empr·•ga o sello fixo 
dos inuum,·ros recibos por ella. diariamente pns.
sados, afim de Iilini;trar inf.Jl'tuaçõ~s á c 1 mara 
dos Sr·s. dep,llados, co:no exigiu a. directoria 
g·H·al dll2 rend~s publi-a < do thesouro nacionul, 
venho dar cor1ta da commissão que me fui con- · 
fiada por V. S. 

At'l'es •nta.nd:)·me no escriptol'io da compa
nhia no tl:a 4 do coi·rente mez. dei scienci 1 ao 
seu presidente, Dr. Antonio Paulo d ., Mello 
B .rreto, da incurnbencia. qoe ahi we le>!tra, e 
defo dizer a V. S; que fui rece ui do por· elle mui
to cortezmente. d·{clarando-111e fr.1.ncamente q11e 
·a cotu.panhi:J. niio s · negaria a. prestar-me todas 
as·infvrmaçõ->s que lhe exigisse, bem como que 
s~ sujei~.r•& a todos os exa.u••s 4oe eu enten
desse · precis(l~ para. o bom dea,•mpenho du. mi· 
nha co:nmissão. 

Par•a. d:l.r cump1•imanto â ohrigação com que 
f ai honr ,do p •r V. S., e clevidnmeute co:npene· 
net!•ado 00 p 'U~n.mento quo ll. Ueterm,nou, prc;. 
eu roi vc:•i .cu. r: 

1•. Si a. comoanhia. dava. ou n:\o. rcciho :los 
fretes q 11e era m p:~gos pelo tro.nsporte dos ge
nervs c outros objecto• frue por el la lransitnm, 
e, pela a fil rm 1 tin!.. 

2•. Q t<tl a fór1o:t d 1 ia a e;s 3S recibos. 
3•. Si era.m solbdos. 

Concltlo, Sr. P~'sirlente, fuzeodo llm appello 
ao · aMiotismo do nohr() min··stro à<~ :tgricul
tura.. S. 8x-.• :i. t ·sta do governo, nódo p;·estar 
rel~vanl~s setvicos :i nossa 11rovincia, f,,z .. ndo 
com tJUe.o seu ilfust•·adf} cullega o Sr. ministro 
ch im'pcrio tome provi tencills energ'c.,s pa.ra 
qu~ a c'< rn11'a muni ·ip:~l cu~wa o seu d ·ver ·e Obtive o s ~ gninte resultado: 
(1ue o~ negotiantos de gs.c.lo, que traz·>m ao m:Jr- Do> f,·et s qua são paoros no inte1·ior pclil 
C<'ldo da. corte cerca d' üO O ·o r·•zes, niio te- tl'a:1s1)orte de gene ·os e ,llais objectos com .es
n bam const · ntes prejuil:o$, coro o tomos pro- tino i côrte, a comp:~.nhia di\ siruplasmente um 
s:~nciado, -tudo pq~ culpa da cam~ra l!\un'icipnl, éonhe··irocnto ; dos q~c, f'Oréro, alio pagos na 
qnc descora absol•:ta.1:1Cnte de,se scrvt.;o d9 ta- córte pelos gener:Js e objcctos que cl~eg&m 
manha responsn.bilid~~e ·e mag~itu.cl'!. Si .s. com a dosigna~.i<ó us:tdR.-t'rele.~ a pagllr-di 
Ex . prestar este serviço, a p;ovmcta be:odirá .· qu itação, c <l fórma. dclla ó a cotJSk'\nle do 
o son nom·~-. ( M u tD bon ! ) ···-- · _ .. ... . . <l.Oc!.liD.<~nto n. i. . . . ... .... ..... ···· ·· ···-·· ····- - ...... . -···-·· v em á ... mêaà ij a:.·guilite0 "riqüõiimen to, cuja 
discu siio fiM ndiad ,, pot· ter p.)diclo a pa.lnvra. o 
lSr. c~ ndido de Oliveira: 

· « ReLJueii'O que pelo 'iuinist~ri0 da fnzenda se. 
peçarn ao governo as segui11tes infor.ua.çõas : 

iG.-Pretoode o govet:Uo f:izer o erações de 
credito, como lhe faculta~ art. 2.o dl lei ri. 401 
d~ U de Setembro de . i8!6, pa.ra. r <ltiral" da 
ciicll.laçâó 1\ !(lmmll. ne~o>Sária ãe pápel~móedn, 

~ 

O presidente dJ. companhia teutotl conven
cf!1'-me 11 nB as nota!'< d' pagamento de f:·(tOI:I n:1o 
são recibos ou quitações, e buscou amparar ~ua 
persuasão n 1 pr cedente de ootrn.s:eompanhias, 
cuja e:s.:.islonei~ ora anterior a. qne p_té ;id a, 
e p~rl es<e fim aprt:~sentou-me .dtversot_exern
phres, · do que ent ·ndi tirar cóph, e vão 
annens a es\.3. m"inha.· . esposição, · alle.~ando 

·mii~ élll dofésa; e eõüi o fim 'UG prêst'lr a.ll .. 
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xilio aos productot·e>, que a <'Ompanhi(l, deixa.' rel•çâ? ao ·~onto. offerJce .grande, difficuldade 
de receber o~ fl•et<;.s nos JlOiltos J<> receb:- de ver1ficaçao, por esmr hoJe exttnch, 
menta d:~s cat•,;a.~. pol'qtHl c~s · alvitre lh•r:l Na impossi1.>1lidide de pz•oc ·der ::~: um C3lculo 
os com~1ttent s Je P-tfect':al'e:n tlesoezas, p:<ra. exa:to do sell<:>, de qne llào rez u~o a con~p ::
que mu1t::ts vezes não e~tao p ·epa_r:<ldos. . nhia Leopold:na, pela r!IZÕO dita de não ~~xzst.tr 

A razão q_ ne lllG IM· a a conszd ·ra.r quzta- 0 numero d" talõ~s d L~ quita.ções no e~c ripto:·Jo 
ÇÕCS .as ~ota~ do~ j~i\g':\mentos d~i! fr ·te~, I) cenll'>Jl, t••l'D:l-SC pl'eCÍS:I Í;·•Z •J-0 tljJjlro:d lUll<la
Cj,UC c o?Jccto _ prmctpal d~ "~estao, deduz-se llll!nt·~. to.11anrto por lJaso ,, dist·Jbttiçiio dl.l a 11no 
da~ cona1d ll':>.ç.oas •tuc vou •nàL<!ar. . passa io e tendo "m consi~leraç:lo a. cxtcns!io da. 

A coaJJ1 .nlua, lo.ro q•te n~ "'ercador1as che- est1·adtt •·m 1Si'J e 181)(). -
g m il estrada de fen·o D. Pedro l~, expe~e A esLrala. COlltDÇ·U a funccionnt• com 33 ki lo
uzu aviso (doc11mellto n. ~). a' cons1g-uelotal'lo . rileros, desde 8 d . O<ttl!bro de 18i4, e f.) i o.u
ou col'l'e<pon,lente do commztlont •, no _qu~l. gntet11n 0 !rradualm•)nte até 1877, em que q 
declar nào a ch •fpda do· genel'o ou ObJO t·J, nu:n TO dos kilo .u~tros attin..;itt, 11-1. Só otn 
ta.m~em ~cienti~ca. q~te .evo S)L' pag:o o. frete ll( ) 18:30 f,,i 11ue chegou ao ,1uc hoje es: .a e, 216 k i
cscnpt<•.I'JO cen .. rnl, a rua do ÜtJVldor _n.. 38. lometros. 
O C•)llstgna.t:u• o ou. corres2ondente vat p ogar Vi"' .ranilo alé 15 d' Nov~mb!'O elo 1S7U o 
as deil""'~zas no J·efcl·i lo. es<:ripturio, ~ desse regu'Lmento .0 sello te 9 de A •ril de 1870 , 
pagam·,nto recebe a qmtat;ao, que e o do- co 11cJu ;-s<l qu~ afilzentL; nacional deh:Oll de 
CU1uento n. i. _ . r-·ccbor o. imporlao.cit\ r clt.tiv•t a cinco a.o.n oa, 

Com a. apr1senL1çao do av1so nà es_tr:~da uru m ,:z. e 12 dias. 
de f.•r!'o D. Pedro I~. se PU ttega o ObJerto, ÜJ'a, sa pan .o-se qu, 1ío; partes foi en tt':>o/UC 
ao qu;~l segu -S'~ rec~bo, _ficando em ~ode r d · metade das q11itaçõ~s distz·ibuid s no ulLHllO 
correspond ·nte ~ q Ultaçao, afim d·• JU 't•ficar anno, quando a estra ;:o ti t1ha c~ ta bel •c 'do L L" a
o. p~!.!'a.ntento felto, e cou1 a ~1ual mas tarde f·go compl·to nos seus 2iô lülom ,~,.os, "egu·!..;;O 
hq\Ltd3. suas con~~s c?m o comnnttento. . que a~ad,t uzn do~ llnuos ac !lla vertfic ados t·Jcou 

D sta. deducçao ve-se que. cnt1·e comm1t- 0 numero de 3.G:H q•litaç:ies que, a 200 t•;;., 
fenteR e ~o~·~eS[Jonilentes. cstab(J~~c~m~~ reb- sommatn ern 726$400 e nos cinco r.mus. um 
ções de ~1relt•1 c de fact•', que nao p •d1am es- m~z e 12 di,s na. quantia d•• 2:~~90-S \:!5. E >ta. 
capar ao 1mpostn, e realtuent'! nà.' e-caparam importancia. "obo hoj' a 2Y:90 L~'250, o>m coõls()
até o a~n~ d ~ 18i9, e~ qu; o re:rulam~nt~ de q11Bncia. da r~v"lidaÇão calculada, na. razão de
!5 de N ~embro. no a1 ~· L, n 10, ·u~,nfic m_o cupla. 
pen a1~ento _do ant!lrtor, ~em toda na abt•1r :rvi-t~ bem ~{) cnm prehen leque os ele·o:ent·1s 
!ormal1sençao. do c~tlculo são arbitral'i os . e por isso pracnre i 

Não me f.1i po;sivel obte·r o nnmqro dessas aceitar• os que parac~m mais favora\•eis á com-
quitações, ~esde •tuc_ i\z~~ci~~a a companhi ·, panh_i~. . • 
por t·•rom sdQ os bloes ln·•tÜJza,·los, scg"undo Set que, tend ~-se de faz"ll' c:>b o·anç.a. do Hu
i nfnl'm:u•,1lll·llle, o :lu • não foi pequeno o m-tl ; po~to, é necessario dar a ce r tez<L ;h quawu 1u , 
apenas obtive sU.o anno ultimo, que apr~sen~ pois que, sem cll:t, serã i11 exeqmvel (),U <\ lrpt~z· 
tara este re~ultato : tentativa em juizo; ntllS tnlnh" idé11. capital é 
Quitaçüe~ oxtrahidas •los blõ's.. 9 584 mo>traP que a ta7.eoda ~oifrea os prejz1iZl\S }'C-
AI.Ja.tcado-se as inferiores a 25$... 2.320 sultnntes d .,s • falta dlfisca lisa"ão, com <ltltz

do-lhe tomar as prO\'Í ·t enci t~ <l'le m .i~ puderem 
7. '?.·•, crmcm•re l' par~ fa :lOl' v.~li.los ~ cus J.iJ•· •Í tos, soj:\ Restam ........................ -".. · t ' 

d R 200 em gross:•s, ser~ em [lOiiU nas r1uun zas. Que, se pagaMe ca.u uma s •... 
---- Pela modo por qull tenho e:o:po•to o quo v ;t·i-

Pt•odLtZiriam em utn a.nno.. .. .. • 1 :452$80() fiquei na Comp:lD.il.~ Lcopol l1 na., pJ<Ier-l>e-tt 
Que· a faz··n•ln nac:onal foi .p1·ejur!ic,1dil pela in<lu~i t·, cn) r ! çã.n a ou lr;~s em prezas de c.St!•;z

nãn cobr:J.nça do !O'G!lo, desde quo fuucciono._! 0 elas do ferro, como a U li:To '1\! ineira, Norte do 
trafeq-o atú No\·orubro de 1879. oà<J m() p'1l'CC' : S. Puuln, Uni~i:" Vahn1e i.~n :~, cuja ex is:cncía 

· d' antecerlc á p~ ulica~1io <ir) I'C:tn!amanw tl •J scllo duvid •so, e ten<lo ·m vtsta o l~poslo no a1·t. i3 .,. ~ 
§ 3o do regulamento d<l 9 de Abril de !8i0, de 1870, s(j;;undo me pa!'ccc, as qna'~ tem ll'a 
:.~nt8rior i in (I.U:!'Ul'açf.o da eat1·ad, d::l Lc1pol- f ·ga m•zt'lo · om n. r! c D. Pc·h·o ll, o é n esl•\ 
din·t, c 0 i~tJ~1sto no art. 17 n. s, combinado rec •!lido o frete daquellas, como se vil dm Jo-

cmnentos •1s . 3 o 4. ... com o a ;·t. Si, p,zrcce qu~ nã:J só e4!io Sllj i tas . 
ao 8ello a< quita.çv 1s quG prec·,deraru-n 1870, Pura uma out1'a estr·· ~:J. ta.zn~nm serm c~n-
C'inlO tamb 'm p ~la falt 1 delle e consGquente \'en cote la11~ar- • e a~ n stas; u :1 dQ frlacah~ o 

· inntHttação·; .. na- devlde.-flkflla.,.-4-v.eln. .• pa:;at-:. os.o _C:ül1JW$,_((.U.?~.-Ral·~~_._procerle como as outr:.s, 
rc ~pnn s~Y"is a z·evalida!}àQ, n'l. raziio d· supla do :i vi ~ta da llO~a que vi'i"cêilüõ-ai'lcufil'OJ.l:tcr; .. s"Ob 
>ulor pritnitivo. . n. 5. 

Não posso ~~~tribn.ir a fllta. do o' •servancia. do Re~ta-111e loc,r ~m uma que•ti~o de di!'.1ito, 
roguhmento do scllo :z.tó esse anno senão a,o cuja soluç!to p:)l'tence ao go\•.;rno i:npel'ial : ó 
mo lo erron·~o por que a. primeir<L comp:tnllia, !':i, no domini11 a~ re:r11la ·•ento cita!.lo. M 15 de 
intel'pr.~tan lo-a m I, abriu um preccdent'l q·Je Novembro de 1879, art. 12 n 10, cstf:o Í$ent:ts 
seJ·viu le camin':J.o as outras. ·lo s~Ho :.~s <[Uit-.,çu a~ recibo; qu~ não são p;1s-
Ess~ ~ompanhia foi a Uniã~ "Ind1tstrin, s:~.do, pelos chefes do tr&fi}.:::'O d::.s estradas de 

segundo sou inf<lrmado, cuja. in~La.llaçã'l·data Je ferro, m.• s . pelos a 'mini:;trado rcs das re ·o'Jc· 
1 de ·.Agosto lJ<.l i$52., e cuja. eserip't;ualfã';,; ()tn ·d1Jri!!s !ias c'tlm.(laíthias. 
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Par ce-JU~ rl\tn, si o> chefes d_o ~tllfBgo· polem 1 · Não é n1ai~ ~m principiante que p~diri:J. ao 
deleg:n· ull i'tb · , Jçõe~. e os admlntS·l!'adclres das seu paz au:-.:tlw pü·a d.1r deseuvolv.unentn ás 
receb :dorbs ~ão seus del gados, tem Cilbia1ento suas grandes qualidttdes nativas: é um mestre 
a is~n\~1 •. Si, J>Ot·ém, os chefes do Lraf•lgo não jli, que póde com pouco ir coll.,car-se ·entre os 
po !em ddc!:)a.r, ou não pód! su:.>~nt •nd ·r se grandes mostres do tnUtldo ci vilisa.do, mas pre-
<1 ·le<;ação al.:-uma na. pesso' dos adtnini-tr:~.- c·sa que a pau· ia v~nha •·m s •u auxilio. . 
dores, a i:;ençiío n1ío •e jusLificn, c neste c~>soo Sr. pres1deote, ha algun' annos tomei a ini· 
p 1gam·nto do scllo pot• parte do res •onsnvel ciativ" Je fazer ig-ual pedido em favor do mo.e:· 
irnport~ri <'m qaántia mnito supe~ior no cal~ tr.:> Carlos GoiUG~ . 
culQ f~ilo, porque na companhia Leopoldina L·;m\)ro-rne pe1•feitam~nte l!e que o me11 prêi· 
<tnem da qu•t"'ção é o :~d .. uin strador dil. r ·cebc- je!!lo. foi acolhido có•u grande fri-•2.3; mas, a 
doria, t1uc se acha no escriptorio nesta. corte, e poder dos esforço- de algumas naturezas g n··-: 
11ão o chcf.! do trafego, qu~ deve estar onde se rosas, d-1 algu"1as indo! '"' a.rlislicas que o par
aclu a estrada, d 1·-igindo o tra.\.Jal.lo, e me pa- lamento jà ·ontinha GJU sett se·o,<! &S<l m·;u pro~ 
rece cutL:He di>tincta. je to. passou, e o grau· ;e waestro, essa bella 

N:io de,•cn:l:J ultnpassar o> l'mites estreitos gloria. nacioual q•1•• ~e c)1ama Carlos Gomes p~
qno V. S. t~açou, de confo:mido.de com a or- gou _o pequeno sac:•1fic10 q~e fizera a l_l<>çao 
t:l.l'ia da directoL'la geral das r "nd.,_s publicas, n brazL1e1ra com dn1\s \'e r l :d•nras Ovras pr1wa~, 
com missão q•1e me confiou. aproveito a pena , duas operas. que lhe co!lfirmaram o nome unl~ 
<los poucos elernentos qua obrive os motivos ,1ue versaJ que Jà tom. 
parecem ving•ll' e d.:ve!!l despertar o trov••riiO p,,1s I.Jetu, nut;~ boas · SJierançns que ta.mb~ru 
1ruperial pat•, <letermino.t• ex~~uus que jo:ru m o pequeno. a~:s:tlJO •rue pe;_o em fa.vor do !l
com elelllentos cowphtos, em to 1as :J.S comp:t- l~,tre b:<1.~1lo1r·~ Le•1pold~ l\·hguez h~ d<1 (lrod~
nhias ,;e estr.uhs ue ferro, pl)ia bem põde se~ z1r o.usplciD_·OS fr ·~t~s ,e lue.gr:u;_- a !l.generosl
que n recon:te~a que ellas não . téw procedido dado d_nnaçao ~razLle1r~.o mund-•lc.te:ro conb.e· 
regularmente. ç.a ma1s uma tUnst· açao mus cal no nuw··ro 

. - . . d •qU -lias qu~< concorrem para elevt~r p lo culto 
Crc10 ter assun curnp~tdo meu dever, para.~ ihs b lh~ ,.,· tes a alma e intelligencia do ho

que aó pedt rotH.•lho• nos faclos que ver~fi jU? I m •m n.cima Jn.s tristes; contingonci.~s da ma. 
e a. ve1· tadil que n .. tl!ra~mente oell s contcm~se, terit1. 
e. de tudo que affi.t•mo po•l -.se recoDhe~cr os .mo- o meu ..P.rojecto é concebido nos seguint~8 
hvos 1:o•· l[UG a companlna L~o,oldma deaou termo> (le) :· 
do relhzar o pa :am_ent~ dos sell :'que se COi- « ·, o.ssc.ublé::L geral resolve: 
tuma receber dns qmt:~.ço s e rectbos, ~ue en.· Art. to . Fie, 0 gov··rno auto1·izadn para C1U-

tl"íj.l á~ . artes pelo.Lransporte do'. genor.>s e C'lrler pol· um:~. ve:& a quantia de 5 O):$ ao com~ 
m :\l'! ObJCClOs remetL1doa para e!t.a culade. po~;;it.or L·,opoldo Miguer.. ~fi•n de aj•1dar ao; 
Pcç~ dcacul[in. a v. S. pelas lncuna~ qLle ne~ g.<Stt;S d<~. ooJtecu ão de uma das suas symphonias 

cosswiuucnLa Je1·c:n abunda~ n··sto peqneuo nos collc: rto~ Colonne, em Pariz, 
trnb:.\lho . . Art. 2·•. Re-;ogadas a.s disposições el!l con-

Re ·ebcdori' do Rio da Jan~iro, i8 de No- tL·ario.» · 
ycm\)ro d .• 18-;2. -: o la oça<!Clr, Dr. Pl·~ncÍ<CO o Sn. FI.\ANC{SCO SODRÉ:- V :i CJID vistA ás l .4.umtsto da Almctda. -Confere. J Os6 Seve 

'I da;1o ,Ja il·Jclta. <lCOllomia5. 
O Sa. E >.CRAGNOLLll: TAUNAY: -Sl". pr~· 

O 81•. E$Cragn.olle 'l.~aunay: sid•lnt 1, a c:una.t·a dos Srs. deputadoa já fe:r. 
-Von tomar a li bGl'Jatla do o:rereo-'r i elevado bastantes pro~tl·essog, d~pois d:~.quelles tempos 
considcraç;io dostll o.ugusta cnm:<ra um pt·o- c! a , et·Jadeit•o obscurantis111o, em q Lte não t•nha 
j :c to de lei. S·•i perfeitamente quo o assumpto p ·nHLt· •do fmrlo no sentimento \.JrazilGir.J eSia 
11 'luc sll refar.,, ó.ind:~. nã:> conseguiu n·•~te indeclinavel conveniencia :e <brmo<~ todo o 
pa1r. angsdar todas as vh·as e ard •nt,!s sym1•a· inct·em3nto e apoio ao est•tdo o no cultivo das 
thia:~ J.e L[Ue s :io dignas P.sta~ questões de >'rt:• : b llos artGI. N<to á _nece•s:trio O<t.•ib tr~mCl na 
lll~ls, :lil•·esentando ess J project •, do•1 deseuvol- opinião das incont sta.vcis autorida·les a que 
vim•mto-lio~ idéas que lenho prégo .. dn G d ·J qne alludi ; entreLan·o pedil·ci à ca!Ilara li ·onça., 
me tenho tornado paladino, neste recinto, desdA tod:1. a :ma altençiio p!l.l' L o juizo de Ambroise 
o primeiro dia em que tive ~ honra d a neUe Tho uas. o granda autor do Hamlet e Frq.n.
pene lr<~r. · ce!'ca da Ri n~i ni, nom 'B qne' são pronunciados 

V. ~x. ll:L de, sem duvida al~uma. sab"r que com respeito em toJos os pO\rl:>.mentos d • !uund?• 
um uistiucto compnsiLor brazileir-•, a poder d ·• por 1ue e !las l'e.oresent:un. um<\ prce'n~nenc~a. 
gran.les saCL·i!Lioa,cons guiu ultimam ·nte, pe~ angu~ta nas m:l.lOI"es mautfest~ções da mtelh-

···----,.a.n:t~ ·g~:alldes-mestt'e~·d·• ··art~,--um--~·-erdad e i r o-· .. go n:~Ia_h.!ll):lll,01~ -:- .. ... .... ~-,--,-_-· .... ·--·--)·- · ....... . 
triu•:o.· ,ho. O :cosso compatriota Lo1poldo Mi~ · Te!l~o coM Ul_!o_. (:lwt_o ~em. . 
guez teve a honra. de executar diante d~ Am~ Va1 a mesa e e hdo o segulnte prOJecto: 
brohn Thom;~s e ie Léo Deslibes. duas respei- N; to1 _ 1883 
t:tdas C:l.J.ISC dud s musicaes da França, uma. 
~ymphoni:1. que mereceu d ssea laul'Cados mes
t"es o m·1ior ~~opplanso e provocou a. sun admi-
ração. (Ap:.iarlos.) · . 

Sei perfei tamenta que es~e no~so compatriota 
está lut.1nclo com grandes difficulda:J.es. 

Auxilio ao composito1· Leop:J~do_ -~ligue:; 

A assernbl&a G"l'al r~solva: ·. 
Art. L• Fica o governo autorizado para con

ceder p!>r \lma vez ~ - quantio. de· 5:000.~ ao com,;, 

·: • . 
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positOJ' Leopoldo Miguez. afim a~ ajul:tl' aos 
gastos da exec,Ição de uma das suas symphomas 
nos concertos Golonne, em Paris. 

Art. ~:· São reNgadas as dis,.::sições em ccn
trario. 

Sala das sessões, 21 de Ag·osto d:J i833.
Esc agno!/ e T uunay. 

O proj ~ cto é rcmettido á c:>mmiss:!o de fa
zenda. 

O Sr. Alm.eida Nogu.eira : 
-Sr. pr ~.:;idonte, t~nrlo d:3 submetter à conside
ração da c ma.ra. dous r ••queri mentos sobre 
aS!> li mptos gt•.tvAs, 111e cort•em pela p:tsto. do mi
n ister·io d .~ agricultura, cumpt·o sem constr tn
gi :nento um de\'et• de conscieucia, declaJ'ando 
qtte confio na inteirez:1. c no espiL•ito de jil-<tiça 
do nob~e ministro que or.\ dirige aq'lel!a pltst;t. 
La.mento tão sómente <lU ·• S. r3x. não seja. um 
pouco menos moroso na decisão dns ir:Hporta.n
tis~imos ne;ocios do BJU min!storio. 

Entretanto, a ra~peito do Msumplo com que 
vou occupar a attenço :Io da c:1S3, ju<to e con
fe•sar que não cabe a r~sponsabiEdade da. de
sidia com que tem si,!o tz·atalo unicamente ao 
n.ubre aclu<Ll Sr . mini,; tro da :~gricultura, mas 
Íg'll:.Ütnente tOs seus antecessores. 

hm principio ; do anno pasc;Hlo, tres compa
nht:~s de estt·adas ,ie fe t•t•o de minha provin~ 
cia, as companhias Paul i ta, Mogyll.na. e In
g-leza, attendendo aos l''3cla.mos da lavoura, na 
7.0na. mais importante daquella p ·ovincia., -teli
bera.rJtU reduzir as larif~Ls do trans .a rte do caf~ 
e de g1ner.rs alim · •nticio~. · 

A l'adncção foi immediatamente levad~ a 
efieita err. relaçà'J a:1 café, ,~ a in iustria ;;.griw 
cola d:tqnel!.ts im ,ortn.ntissimas regiões co
meçou .lesde logo a fruir os beneficos resulta
dos des!<a oppOl'tuna reforma, quA, entretanto, 
eru rdaçào aos generos alime r1 ticios, não s • 
põle etf ·ctuar; d~pendia com atreito le accó·
do d. ~ companhia. ing-le ~ a., que p!n' ~U!l parte 
pr.!ctsava para esse fim de cons ~nttmento do 
gov,'rno geral. 

Nesse senLLb foi apresentado um pedido rle 
::l.lltori~açiio a') g-o\"erno, ~ até a,!to:·a pcm te essr> 
11egoc;o de s:•luç:i>), a despeito de tet• Jecorrido 
tão longo lapso de tempo, é ,!e saram irupor
tantissimo3 os int ·res;;cs em;>~nhados nessa. 
dolib•!ração minis~et· i al. ·· 

ConstO\ quo o govet•no cono;nltotl a dirr~·tor:a 
dr·; estrada dr:l fei'ro ele PedJ'O 11, e que até 
agora não foi d•trlo o respectivo parecer ou, 
s o foi, nada o governo ha. deliberado a rcs· 
p r~it1. 

E' de lam9nta.J•, Sr. presidente. ess~ escru
pnlrl do governo, por isso que é ·de presumir 

·---- que aquella -reducção no tran•rporte de ge-
--nêro;s ajl:rire-ntrci~i\~~

dc renda da estradc~ de ferro inglez:l. Essa em
Pi'.eza produz annnatrllente, como se ,;é de pu
blicações officiaes, uma r~nd~1. superior a 30 {0 , 

c co_ncorre annualml)nté C(lm uma part~ desse 
renduuento, parte não inferiol' a 9 •J0 , para os 
cof:·es do E.:;t:ldo. 

Pod ~ · ·-se-ia s :tppor. ao primeiro ~specto, 
que a re-luc:ção d:\s tarifas vit·ia tJ·azel' como 
consequencia a diminuição da. rer.da. 

Não Ôbstarlte, s •nJo c~rto que o preço ele
va Jjssimo do tr·,mspot•te dos cereaes deva so
bremo lo o sP.u custo de pt·oducção n1s m 'lrca
dos consutuidore,., conclte-~e, por u:u prin
cipio ele1ncrltat· de economia p Jlitica, que a 
<timi uu· ção das t:vif •s da transporte vai pro
vocai' aug rneu to de exnortaçào dos mesmos -ge
neros ;o q 11e s r) pederi 1. no l:)reço do transporte, 
se lllcrarh, por Ulll!l. compensação excessiva, 
com o au:.rmento da~ quantilades transj,>ort •das: 
as pat·ccllas seriam meno~ avultad~ s. por.!m 
mais nutuero•as. 

,\ ssim aug-menta.r-se-ia eonsiàer:l.\•elmente 
a som n::t do pt•eço arrecad tdo, e conse-'uinte
mente a renda .In. corn,lanhh. (Apoiarlos . ) 

C ·ust..'\wrne ta.mbe t~ que a estr<\da de ferro .ie 
S. Paulo o Rio de Janeir.J pediu igual cone s
são, em rehção ao transport·3 àe cu fé e cez·ea!Js, 
e qil·:~ ess·1 re•tuerimen.to ainda : end ~ de solução 
do governo, porque a. exportar;ão J.aqnella es
t"ada vindo avolum:n• a ..la. estrada de ferro ele 
Ped1·o li, teve o -go\'erno recero de quo com a. 
solLcitadn. redu ·ção \-i ·s~e a diminuir a. renda 
da e ;trada ele ferro de Pedro li. 

l\IJs V. E~. s:tbe que a estra. [!1. de ferro de 
S. Paulo e Rio de Jaaeit•;, tem lambem g lrantia. 
do g Nerno ger-al ; e •ssim, si por um lado pa
recP. c1ue .·ssa medida. importa uma sangria, a 
r eàucl(ão d" uma fonte de renda. da estrada de 
Í•3rro de Pedr·o H. por outro lado vir~\ a fet·ro
via S. Paulo e Rio <.!e Janeit·o a aúgmentat• o 
seu rendimento: d·'l sorte que, não se f:\d, 
effecti\•a a ~;arantia de juros do govwno geral. 
Ha.vet·a uma coznp nsação à p quen · ;iminni
ção da renda. da. e~trad\ de ferro de Ped1•o li, 
no a.ugmon o das l'en- tas da.s •JStradi<s de S. Paulo 
e Rio d" .Jane:ro e de Sant•JS a Junrliahy; além 
de que a reform·t seria de gt•ande vanta5e::n 
pat·a a. h.vour,\ do nordost•) de minhn. pro
vincia. 

O outro re1_ueri.r.1ento, que von submetter á 
consi.ie :·ação da casa, tem por objecto :t con
stmcção doca~;; na cidade de Sv.n to~. 

Necess to dos documentos, que o1·a. requisito, 
para op.no:·tunamente occupar·l113 mais detid•iw 
mente desta questão. 

Peço a V. Ex. que mande buscar os dous re-
quer·imeutos. · • 

Sã 1 successivamente lidos, n.poiados o postos 
em discussão, a qual fica adi:.\da por haver sohro 
amb:Js pedido :1 p"bvra o Sr. Candido dJ Oli
veira, o~ s:lgu :nt~s 

R.:querim6ítos 

Requeiro que se requisite do govet·no pelo 
minist,Tio da agl'icultura : 
· i 0 -Cópia das r~ presenta.ções que pela as
semblé~~incial de S. Paulo for:1m dirigidls 
ao governo ger;rr.-·:n.>.'\SiYeittn:bq>i'f'ljeeta.dHe-IÍ--·-
strucção do c·1es d.ot cid~td rJ de SanLos. 

2o-R-'p:·esentação da. carna,·a municipal do 
Santos sobro o mesmo assumpto. 

3°-H('látorio e info1·mações, ác~rca. do mes
mo objecto, do acluli l inspector do porto de 
Sanbs. . ~ · 

Salá das ses•õe9, 2J de Agosto de 1883.-
Atmaida N og~éira. · · 
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Requeiro que se requisitem do governo, por 
intermedio do ministerio da agricultura, <W ~e-
guintes informações : . 

Que solução deu o g-overno ll.O pedido de au
torizac;ão que lhe dirigiu a companhia. S. Pcu.&~o 
RaiEway, para Nducção da tarifa de transporte 
de generos alimenticios por aquella ferro-vü ~ 

Sala das sessões, 21 de Agosto de 1883.-Al
meida Nogueira. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DU. 

um tom mais de gracejo do que na verdade ella 
consente. 

Tinha eu, portanto, a resolução formada 
de não acompanhar a S. E::s:. senão nesse 
terreuo. . ; 

Será. sempre verdadeira as~everação contida 
nestas simples mas autorizadas palavras do 
grand<3 Plutarco:-« Sei póde ,pezar o ridiculo 
nas co usas c !ICssOM que se prestam tl.O ridi.
cu.lo ... , 

O SR . PRESlDENTE :-V. Ex. attenda que • 
o que está. em discuseã:õ é a emenda do se~ 

Continua a Z... discus~ão do orçamento· da nado. 
guerro.. O Sa. ANDRADE FIGUEiRA. :-Mas admitte 

O SR. C.o~.NDIDO DE OLivEIRA, obtendo a pala- discussão. 
vra pela ordem, requer o ·encerramento da dis- 0 Sa. CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS SRs. 
ctJ.esão. · 

:OEPOl'ADOS :-Não apoiado, 
Posto a votos este requerimento, é appro-

vado. O ·S:a. ANDRAD:E: FlGoEIRA. :-Pelo regimento 
E' approvado o orçamento do miniaterio da corresponde ã. seg11nda discussão. 

guerra com as emendas da commissio. O Sn. EscR.As-:s'ot.LE TAVNAY :-Não entrei 
o Sa. CA.NDIDO DE OLIVEIRA (pelcr. orclem) ainda em materia, Sr. presidente, estou sim• 

requer dispensa do interstício, para que 0 pro- plesmente fazend:J ligeiras. considerJ.ções sobre 
jecb seja dal<> para ordem do dia de amanhã. a precipitada r~tirada. do additivo. 
E' approvado. V. E:s:. vê que os fa.ctos que se paa~m den-

Entra em discuseão a. emenda do s~nado tro deste recinto devem ser sujeitos á. an.alyse, 
n. 27 A, de 1883, fixação de forças de .terra pois todos elles tem repercursão pelo paiz. 
})ara o exerci cio ue 1884-1885 • · O Sa. PRESIDENTE :-Mas ha tempo para 

O Sa. EscRA.GNOLLE T.I.UNAY pede a pa- tudo. O que está agora. em discnssão é a emen-
lavra. da do senado. -

O Sa. PRESIDENTE declara que tendo esca• O Sa .. EscR.A.GNOLLE TAUNAY:-Vimos e pra-
pado · o artigo additi11o vai submettel-o ã dis- senciá.mos a facilidade com que a commissão 
cussão.. - de :marinha e guerra, sem attender para a van~ 

O S E T d ta.iosa. direcção da. discussãn. apressou-se em 
B.. SORAGNOLL11l AU.NA'Y pe e ti pa- " • 

Iavm, apresentar @Slle addi ti vo. 
Foi necessario que o nobre leader corressG 

O SR. CAMARGO (pe~a ordem) requer a. reti- do seu lado á mesa afim de corrigir. esse verda,.. 
rada do addltivo. deiro e:l'o de tactica.,V. E~.,pelo contrario,deve 

Consultada a. camara, concede a retirada do estimar que eu eateja tecendo elogios ao de-
add.i.tivo • putado que dirige oB trabalhos da maioria. 

O Sn.. PRDsiOENTE : - Està. em discussão a Ainda mais uma vez verificou-se a van.ta.gem 
emenda do senado. de se estro• attento á marcha dos negocias p·a.r-

Tem a. palaVTa o Sr. Taunay. h.ro.entarea. Nãofôra a intenenção inopinada. 
e vexatoria para a eommis>ão, do nobre leacler, 

O Sr. Escratrnolle Taun~y : quo lhe deu uma. positiva lição de parl8.men
- Sr. presidente, em pouco> mimJ.tos o nobre tarismo, fica.ria. o dia de hoje todo á minha dis
~eaàer da maioria. deu provas da sua. aetividade posiçilo, podendo eu, caso tivesse vontade, pro
nas manobra.a parlamentares. (lUso.) A oppo- duzir um discurso tão longo como aquelle 
sição con3Grva.dora não póde deixar de pre~tar que aqui foi proferido hontein pelo nobro ex-mi~ 
homenagens a S. Ex. (Riso.) niatro da guerra.. 

O Sa. CA.~DIDO DJC OLIVEIRA:_ úh! Muito 'De facto, nc. deLeve o nobre deputado na 
agradecido, ausencia. de V. Ex., que, portanto, n«o lhe 

!entiu as coDAequencias dessa intermin:~.vel 
O Sa. EsCRAGNOLL'E TAONA'Y: -Com etfeito, sessão até quELei á11 7 i/2 horas da tarde. 

a apresentação do additivo á. discasaão dava. 0 S:a. CAluos AFFONSO:-v. Ex. está en-
logar a. que eu tomasse todo o tempo mar<:ado 
para a primeira parte da ordem do. dia, visto ganado, o Sr. presidente esteve presente. 
como. me proporcion:~.va o ensejo do responder O Sa. E&cRAGNOLLE TAt.JNAY : - Presidill 
incontinente ao longo discurso de desabafo do quasi aempre o Sr. Moreira de Barros, e 'dizel' 
nobre Sr. n-ministro da. guerra, hontem pro- simplesmente isto é tecer um elogio ã tenaci
ferido nesta. casa. dade e boà. dispoai çiio de animo com que esse 

----~-Pondã~, entre~iinto;-à.-cãiiiim.-;que-nessa· · diguo-:-viec-~PTe!ride'lltrr-1ws-acom-panlrou;··nr .. -· 
.:. minha resposta uão me deixaria ab~»luta- me e inabalavel na sua cadei~a presidencial. 

mente levar por sentimento algnm de despei- (Riso.) . 
to •. Reconheço que o nobre deputado pro~urou Attendeu t!J.mbem o nobre leader da maioria 
conteNe e por vezes fez~me eleudoa elo- para a necessidade que tenho de dar :respo!:ta 

. gioa. Como que tomou a peito dar :A discussão prompta. e não estudada durante largos mezes, 
_Y, IV.- 22 
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como a do nobre e:s:·ministro da guerra, que 
para isso talve<?: teve que estudar mais do que 
jamais o fez: durante o t~mpo da sua admio.i~
traçã.o. 

O SR.. CA.R.LOS AFFONSO :-V. E::s:. está muito 
enganado. 

O Sa. Escn.AGNOLLE TA. UNA. y : - E' facto; 
S. Ex. foi visivelmente obrigado a revolver bi
bliothecas inteiras, a procurar todos aquelles 
exemplos historicos, afim de demonstr.'l.r que 
fallava do cadeira em assumpto~ militares, vo
dendo até. em caso de mais nrgente necessi
dade, it· collocar·se á testa de toda a força ar:
mada do imperio & marchar resoluto contra o 
inimigo. (R'so.) · 

O Sn.. Pru:sroE:->TE :-V. Ex. a.ttenda. Peço 
que se cinja à. materia em discussão. 

O Sa. EscaAG:NOLLI! TAUNAY :- Depois da 
amabilidade do nobre l eader da maiol'ia julgo, 
Sr. presidente, que seria abusar da paciencia 
da cama..ra estar provocando quer apartes do 
nobre e:s:-ministro da. guerl'a quer obsel'vaçilea 
de V. Ex. 

Entro, portanto , na ma.t:~ria em discussão. 
Vejo, senhores, nesta. emenda principal!llente o 
desejo do senado mostrar que costuma imprimir 
direcção ao parlamento. E' h.abito inveterado 
que se manifesta em quasi todas as decisões da 
co.m:1.r:J. desde longa data. 

Na verdade o procedimento mais correcto do 
senado em relação ao art. 3o, deveria ·ter sido 
ou aceitar a resolução da camara ou então re
pellil-o de uma vez; mas, acreseentar esta res
tricção condicional-sem a.ugnumto de des11e:;a 
-é o que me parece singu.Ia.r. 

Vejamos o que dispõe o regulamento de 30 
qe J ulbo de {88i. (Lê.) 

Pergunto agora: como é que se fará o paga. 
manto desses instructores, desses professores 
sem augmento d~ despcza, quando ha augmen
to de pessoal lectivo 1 Parece uma peia ou 
antes umu. tentativa do nullitica~ão radical im
posta á boa vontade da cama.ra, para que se dê 
a.applicação da lei de 1881. Havendo augmento 
de pessoal do professorado, como é que não 
acarreta elle implicit~mente accrescimo de des· 
peza? 

O S:a. C.uaRGO:- Peço a· palavra. 
O SR. E3ciU..G~OLLE TAUJSAY:-Bem sei que 

se podem aproveitar olficiaes de estado maior 
de f a clasM e de engenheiros ; :mas ain
da assim a commissão activa que vão perceber 
dará lagar a maior dispendio. E ainda q)lando 
não haja despeza mais sensivel, que sempre ha, 
com o professorado mais completo, pergunto; 
llão augmentar:i o num.ol'o de alumn.os que têm 
de estudar MM 3o anno~ D'ahi não Ilrovém obri
gatoriamente tun augmento de despeza ~ O 
nobre deputado, que pediu a palavra, 11ttenda 
para .eete ponto. 

O Sn.. .CAMAE.Go :-Não ha augmeiúo dÓ 
despeza. 

O S1t. EsclUG~OLLE T..1.UNA t : - Pois não 
serão precisas outras accommoda.çõcs pa.rn conter 
esse maior numero de alumnos, que acudirão a 
frequentar as eseclas de al'tilharia ~ . 

O edificio, até agora destinado tão sómente ao 
curso de infantaria e cavallaria, não terà de ser 
~~.ugmGntado, simple~mente para. proporcionar 
commodos para as aulas'? E o expediente da 
escola ~ 

Toda a reforma, senhores, acarreta a.ggrava· 
ção de despeza. Esta rcstricção do senado ha de 
ser perfeitamente burlaria. 

Si trata. elb. de um augmento jà feito, então 
é uma verdadeira inutilidade. 

Ha de ser illudida, estejam certos. 
Ha muito tempo que nos nossos orçamentos 

da guerr11 · c da_ marinha o:s.isto o habito de s~ 
dar certos desvios <le verbas, como mostrare1 
amanhã na 3"' discussão. 

Quando se produ·.:em esses excessos da despe· 
za por effeito de leis e providencias n.rbitrarias 
dos ministros,· procuram-se recursos em outras 
Vêrbas similares, que nã:o se poliam prestar a 
semelhante applica.ção. 

O novo systema de fornecimento de vivere 
e forragem p~ra o e:s:ereito trou:s:o evidanta
:w.'"nte um augmento ext.l'll.ordinario da dcspeza, 
e, para n:to deixai-o bem claro, as reparti~ões 
:fiscaes lan<;.aram mii:o das sob1·as que deVlam 
forçosamente ficlr em algumas vagas pelo não 
pl'eenchimento,durante muito tempo,do pessoal 
dct~rminado pela lei de fixação das forças de 
t;>rra. Estando incompleto o quadro do exercito 
deviam ter ficado grandes sobra.s nas verba~
Soldo e etapas. Não appareceram, porem, 
por que 1 

Por terem sido absorvidas pela despeza pro 
veniente do regulamento para o fornecimento 
de vivel'es e forragens. Do :mesmo modo e com 
esses subterfugios se tapam buracos feitos por 
despeza.s irl'ogulares e até illegaes. 

Estranno à.inda que a co=issão de marinh9. 
e guerra, de que é relator o nobre deputado 
pelo Rio GranCle do Sul, que me deu apartes, 
venha dizer que a applicação da lei de 30 de 
Junho de 1881 não traz augmento de despaza. 
Si S. Ex. es li convencido disso , por que não 
julga improc~dente e inutil e ina.1missivel a 
observação do &enado 1 

Ou os calculos da commissão foram mal fei
tos, e póde ser com razão accusada por nós ou
tros, seus aollega.s, ou a commi ssão tem razão. 
Não é possível que ao mesmo tempo assista esta 
razão ã commissão e ao senado. Pois n·ão b.ouve 
Li ninguem que proyasse _que ~ssas p~lavr~s, 
que importam uma d1scussao aqu1,eram mute1s, 
não têm significação~ Si, aom effeito, se póde 
augmentar esse curso de ar tilharia sem maior 
despeza para o orçamento, o rep:1.r0 não tem. 
cabimento. Mas si isto é impossivel, então de
veria ser marcado pelo parlamento o limite 
ma:dmo das despezas permittidas. • 

Mas o sanado como que t em prazer e· satls
façiio em dar lições á ca.mara, e i nfelizmente 
não poucas vezes tem· todo o cabimento o que 
elle Il,O_s Ill~~il:.a. 1?!L!!I. _ç_~_de v~:~lt§ ,__ _ .... 

Insisto oomtudona idéa que formo das oousa.s: 
nlo é possivel dar applicação á lei de 30 ~e 
Jnlho ae i88i sem decretar maior despeza. 

O Sn.. PaEBIDEii'TE;- Peço ao nobre depu
tado qlie interrompa. o sou diecu~so para q_ne 
seja aâmi ~tido o bon!'IP.Jo mi niatro da. fazeDda. 
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que tem de apresenta~ uma. proposta do poder 
executivo. 

O Sa. Esc:IUGNOLLI: TA.UNAY:- V. Ex. tal
vez tive.se de fazer-!lle algumas obseTVações a·i 
eu continuasse ; mas eu decla.ro que vou con
cluir. 

Si se conseguir regnlarizar o servi~o pedido 
sem augmtlntar a. <l~speza. mais do que está, eu 
darei com prazer o meu voto, porque é sempre 
um melhoramento ; mas a camara não procede 
bem vendo com olhos tolera.nteii actos a.rbi
trarios do p~er e :s:ecutivo, que só mais tarde 
podem ser legaliza.doa. Neste caso está sem 
duvida a. awpliaçã:o que é motivo da presente 
em~nda do senado e que não tem explicação 
mmto clara. 

O SR. MAaTI:-.t Fa,\.NCJSOo Frx.ao requer o 
encerl'llmento da. discussão. 

O Sa. PaESIDENTE declara quo submattertl. o 
requerimento do nobre deputado á vota<;:lto da 
c amara, depois que o Sr. presidente do con~ 
selho concluir o. leitura da proposta. do poder 
executivo. 

Entra no recinto, ooo as formalidades do ea
tylo, o Sr. presidente do conselho, toma assento 
á direita do SL·. presidente ç lê a. seguin~e 

PROPOSTA 

Pli:DIPO DE CREDITO SUPPLEMENTA.R 

Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da na.çio.-Os creditos distribuídos para 
a.s despezas do ministerio a meu cargo, no exer-
cício de :1.881-:1.882, por conto. do.s verbas 4• 
9'-, i2a., 13a., :1.5"', :1.6~, f7a., :1.91- e 23a. do art. So d~ 
lei n. 3017 de 5 de Novembro de :1.880, n!o 
foram sufiicient~s. 

Deram·se em cada uma dellas acreS~Jimos ou 
excessos de despeza., cuja somma. attinge a. 
3.873:624$992. 

Para cobrir a importancia. correspondente ás 
verbas 4&, 9 .. , i6"', 17• e 19 .. , tinha o governo 

-eomo s&beis, a faculdade de :tbrir o necessllri~ 
c~eclito supple~ent.ar; providencia. 9.ue ordiná-
1'Jamente se vertfica no fim do primeLro semestre 
addicional dos e::s:ercicios, porque é então que se 
conhece quasi toda &. despeza paga e: eaeriptu-. 
rada. 

Assim se procederia no caso presente, si o 
tbcsouro nE;o tive~se necessidade de certos es· 
clarecimentos que foram pedidos, mas não· che
garam a tempo de seryirem para o e-s:ercicio 
daquclb. :1ttribuiçli.o legal. ·., 

Entretanto; reunindo-se as camaraa le<>-isla
tivas; e sendo indispensavel a. mesma pro~iden
cia em relação :ia outras verbus para as quae11 
não prevalece a mencionada faculdade, confe
r~da no art. :1.0 da. citada lei, tratou-se de.erga,.. 
mzar a demonstração junta, para ser snbmettida 
á vossa illustrada apreciação, e qul.l compr~ 
h cnde todas as ·verbas em que houve d'.l:ficiencia 
de credito e dão o motivo doa c~ces~oa de de&
peza. 

Justificados, por esses documentos, os a.lludi
dos acrescimos e a consequente necessidade do 
credito supplementar, venho, de ordem de Sua 
:Ma.gesta.de o Imperador, apresentar-vos a se
guinte 

Proposta 

Art. 1.0 Além das despezos autorizrda.s pela 
lei do orçamento n. 3017 de 5 do Novembro de 
1880, para o e::ercicio de 1881-1882, é aberto 
li.o governo, pelo ministerio da fazenda., um 
credito supplemen~r da. quantia. de .•........• 
3.873:624$992 que será atlplica.do ás se~uintes 
veabas !lo art. 8o da refel"lda lei, a. saber: 

4. Ca.w da amortização.. .. 31:271$496 
Q. Estnções do arreca1o.ção . . 373:550$522 

12. Typographia Nacional e · 
Diario Olficia~. . ...... i60:3i=i3 

i3. Ajudas do custo..... ... . :1.9:267: ~ 
15. Despezas eventuaes.... . 1:97 98 
i6. Differenças de cambin.... 2.60l::l.i7$17i 
i7. Juros diversos, incluidoa · 

os doa bilhetes do the-
souro ..• .. ..•.. , •..... 

i9. Di~ doa depoaitoa do.s 
caixas cconomicas e 

· monte de soccorro .••. 

599:601$1~ 

68:943$433 
23. Adiantamento da garf.lntia. 

provinciP.l de 2 "/o·.... 22:585$4.81 
Art. 2. 0 Ficam revogt.das as disposições em 

contrario. 
Paço, aos 2i de Agosto:de i883. - La.fayette 

Rodrigues Pereira. :. 

·······- - - -···---------



DEMONSTRAQÃ(} DO ESTADO DO CREDITO VOTADO NO ART. SoDA LEI N. 3017" DE 5 Dill NÓVEMBRO DE 1880, PARA OS 
ENCARGOS DO MINlSTERIO DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE i881-1882, COMPARADA A DESPEZ.f )EFFECTUADA POR 
CONTA DO MESMO CREDITO, COMPREHE:NDENDO A DO MUNICIPIO DA CORTE, PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO, LONDRES 
E DAS OU~fRAS PROVINOIAS, ATE' DEZEMBRO DE 1882. 

, I 

DESPEZA CONHECIDA E EFFEICTUADA 
(1 

.' 

CYedito 1Jotado '' Erx:cesso da des .. 
na Zei n. 3017 No m-unio i pio Nas out1·as pro~ peza sobre o 
de 5 de No- e provinoia do vinoias, pelas Londres 'l'otal 

oreclito 
vamb1·ode 1880 Rio de Janei- thesatwarias 

1"0 dr) fazenda ~ 
i 

----- ----- ---------- -----------
i Juros, ~mortiz~ção da divida. externa, ..•. 12.499: 307r00 2ó: 28ó; 544$75ó . 2:491 ;,óõ5$588 

12.478:ro9$22Ó 12.478:309$220 ·············· 
2 Idem, idem da divida. inte1•na .••.••.••... 26.338:367 000 1. 937: 345$442 24. 708: 895$780 ·············· 
3 Idem, idem da inscripta ......... , ••....• ' 30:000 000 .. 'iü; iô3$274 3:934$876 .. '165;468$222 ' 3:834!!;876 · · · · 3r271$496 
4 Caixa da amortização .••.•.••.. ,~ •..•.•. 185: 300f000 'i: i7i;898$919 

216:571$496 

5 Pensionistas e aposentados •..•••.•.•.... 2.551:741$000 1.195:007$575 858$671 2.373:765$165 ·············· 
6 Empregados das repartições extinctas •.•. 43:745$975 15:546$752 7:257$377 .... 21 ; ó7ô$627 22:804$12\) .............. 
7 Thesouro nacional ·e thesourarias de fa- 936: 846$312 1. 5:33: 093$756 .............. 

zenda.: ..•....••••.•.......•••...... 1. 566:614$000 575: 176~817 
8 Juizo dos feitos da fv,zenda .•.•••••...... 135: 242.~000 50:365,162 59:023$861 ... "2;438$666 109: 389$023 . .. 373;556$522 
9 Estações de arrecadação, •.•••••••• · ••.•. 5. 466:222$340 2.196:328 480 3 . 64 i : 006$382 5. 839: 772$q62 

fO Casa da moeda .••.•.••.....•••.•.....•. 180: Y00$000 170:705$195 . ·.·. iõ;726$897 ............... 170:7051195 ·············· 
H Administração de proprios nacionaes ... j •• 50:0001000 1:2751000 .... 56; 741$889 12:001 897 . .. i6õ;3i7$3i3 
f.2 Typographia nacional e Diario Olflcial, .. 300:000 000 4.03:575 424 .... 39; 823i663 460:317$313 

13 Ajudas de custo .••.•....•..••••••.••... 50:000$000 29:444,019 ·············· 69:267$682 19:267$682 

14 Gratificações por serviços temporarios o 8:158 ~80 ·············· 20:341$119 ·············· 
extraordinarios .........•..••.•.•..... 25:000r00 12:182$839 

15 Despezas eventuaes ••••.•.••..••••.. , •. 1.00: 000 000 57:814,600 '' 17:549$319 26:606$779 101:970$698 1:970$698 

16 Ditferenço.s r!e cambio .•.....•.•••.. ,, .• 3.329:000 000 5. 923:456 033 6:661:1;138 .... 21 ;962$ii7 5.930:117$171 2.601:117$171 

17 Juros diversos, incluidos os bilhetes do ' 13:869$8itl 1. 599: 601$196 599: 601$196 

thesouro •.•......••.•...••.•........ 1. 000: 0001000 1. 563: 769$20 i 
18 Idem do emprestimo do cofre dos orphãos. 620:000 000 163: 5011034 295:0911314 •• o ••••• • ••• '~ •• 458: 592$348 . ... 63 ; 943$433 
19 Idem dos depositas das caixas econoruicas. 600: OOOl\000 570:589. 414 93:354 Oi9 ·············· 663: 943$433 

20 Obras ••...•.•.•.•..•..••.••••..••.•... 598: 8006000 264: 996~365 i 92: 968$204 .............. 457: 964$569 ....... · ....... 
21 Serviço das loterias para a gratificação do .............. ·············· 2:400$000 ·············· 

fiscal •.•..••..•.•••..•• , .••••.•.•. , .. 2:400~000 2:400$000 
22 Exercicios findos ....................... 800: 000$000 475:855$127 216:670.3253 4:159$88\J 696:685$269 . ............. 
23 Adiantamento da garantia de 2 o/o ás es- ................. 472: 585$481 472:585$481 22:585$481 

tradas de ferro .••••.••• , •.••••.....•. 450: ooonooo . ..• 32;i19$45i 24 Reposições e restituições .•.•..•.•••..... 90:000$000 50:691$983 19$148 &2:930$582 ·············· ------ ----- ~---- ----- ----- -----
57.012:639$315 34.095:856$512 9. 262:438$263 15. 127; 565$485 58. 485: 860$260 3. 873:624$992 

Primeira contadoria dll. directoria geral da contabilidade em U de Junho de 1883.-Joa·o Peixoto da Fonseca Guimarães, 2° esc1·i· 
pturario. · 
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DIRECTORIA GERAL D.o\ CONTABILIDADE DO T!lE
SOUli.O_ NACIONAL, ii DE JU.NHO D.ll 1883 

lllm. e Exm. Sr.-A lei n. 3017, de 5 de 
Novembro de :1880, fixou no art. 8o asomma de 
57.012:639$315 para a despeza do ministerio da 
fazenda, no exel·cieio de 1881-1882. 

Para a maior parte das ver~as por que se 
divide a referida despeza bastaram os creditas 
distribuídos; foram, porem, insufficientes pai"a 
as J"ubricas 4"', 9&, 123., 13a, 153., 16 .. , na, 
19"' e 23a_ 

Para algumas destas podia o governo abi"ir 
-~credito s nppleme ntar .-
=-. !\-Ias, ao preparar-se a neeessaria demonstra

ção, reconheceu-se que nem todas as informa~ 
ções remettidas pelas thesonrarias de fuenda. 
offereciam os esclarecimentos precisos para 
podet•-se disc-riminar na verba 9"' as con~igna
ções em que cabe o exercício daquella faculda-
de das que não o ad:nittem. · 

Foi forçoso, pois, exigirem-se os dados de 
que se carecia. 

Na dependencia desses elemenlos, não pàde 
o thesouro apromptar o tL·abalho a tempo de ser 
aberto o alludido credito suppleméntar. 

Assim, reunindo-se o parlamento, foram or
go.nizado.s a demonstração e tabellas juntas, que 
comprehencJem todas as rubricas em que se 
manifestou insnfficienta o credito votado. 

Cumpre-me referir as ra7;ões da deficiencia, 
p3.1·a que V. l~x. se digne de apreciai-as em 
sua. sabedoria. 

4.- Cairx;a da amorti<ação 

A lei concedeu pnra a. despeza do pessoal, e 
expediente a quantia de 115:300$, e para o 
fabrico de notas a de 70:000$, perfazendo o 
total do 185:3003000 . 

Com o primeiro serviço gastou-se a quantia 
de H i: 103$274 e com o segundo a de •• , .... 
100:468$222, ou 216:571$4ll6. 

Houve, pois, na rubrica, com a acquisição de 
notas, o excessO d9 3i.271$4\J6, que se explica 
pela necessidade de prover á substituição. 

9.- Estações de arrecadaçlto 

· Foi de 5.466:222$340 a. dotação desta verba.; 
é de 5.839:772$862 ~ despeza. -realizada. 

· O augmento que esla apresenta, na. impor
tancia. de 373:550$522, ·proce:le: · 

Na córte: i c, ·do ai"rendamento do "trapiche 
Ma.uó., sendo de" 120:000$ o cur:!to do tr .. spasso 
e de 8:000$ e do aluguel Te.o.cido de Novembro 
de 1881 a Junho de 1882; segnndo, do pessoal do 
~erviço das capataúas, incluindo. e custeio do 
mesmo trapiche; e terceiro da. execução do regu
lamento de 31 de Dezembro de 1881, que deu 
nova. organização ao serviço da agencia do im

-posto do gado para consnmo, trazendo o a.ccre-
scimo de 1:81:!2$340. ·. 
· Nas províncias : primeiro, do • augmento de· 

renda que houve, principalmente nas alfan
degas do Pará, Santos, Manaus e Mato· G1•osso 
e. mais al gumas estnçõea de arreea.dação, a_ do 
melhoramento de porcentagem em outra~; ·se

. gnndo, do custeio do ser\"io;-o de ca.pataz1as e 
-fiscalização : externa. das a.lf,mdegas, a. que se 

l 

teve de attender, espeeia.lmênte nas provincias 
de S. Pedro, Santa Catharina, Paraná a Mato 
Gross:>. 

1.2.-'.l'ypographia Naeio11at e Diario Ôfficial 

Compar:>.ndo o credito de 300:000$, :fixado 
para esta rubrica, com a despeza que se realizou 
de 460:317$313, reconhece-se o accrescimo de 
{60:317$313. 

O augmento foi determinado pela publicação 
dos debates do pu lamento e dos relatorios das 
repartições, assim como pelo pessoal e mate
rial da offi.cio.a de encadernação, que se creou. 

1.3.-Ajudas de custo 

Foi de 50:080,~ o · eredilo e àe ~69:267$682 a 
nespeza desta rubrica; e, pois, ' deu·-se o el:
ceaso de 19:267$682, que foi occasionado pelo 
maior movimento de empregados ·em conse
quencia de promoções, remoções e commiasões 
do ·serviço publico no in tel'esse da ,fi.scali~ 
zação . 

1.5 .-Despe::a! e1>entuaes 

D2spendeu-se ;~ quantia de 101:970$698 com 
esta verba, a. qual foi att.ribuido o credito de 
100:000$000. 

A differença de 1 :970$6ll8 provaiu do sello 
de. cambiaes e de teleg-rammas e::s:pedidos de -
Londi"es. . 

16.-Differenr;as de cambio 

A consignação _-desta · verb11. limitou-se a. 
3.329:000$, e a despeza. elevou-se a . . ... .. 
5.930:117$171: houve, portan to, o augmento 
de 2.60i:fi7$i7L 

O estado do cambio, cuja taxa conservou-se 
inferior à do or~alliento, e a necessidade de sa
tisfazer os compromissos do. thesouro, que!" G!D 
relaçii:o &Os · empreetimos externos e nacionacs 
de i868 e 1879, quer em relação às despezas 
do corpo diplomatico e outras do> divoi"soa mi
nisterios, pagas. em Londres, justifulam o e1~ 
cesso que houve nesta. rubrica. 

n.-Juros di1Jersos, incluídos os dos bilhetes 
do thesouro; commissões e cor,·etagens 

Adespe:~;a at tingiu a i .599:601$i95, sendo 
1.51:1.:910$1!37 com os juros dos bilhetes do 
thesóuro, e 87:691$009 com os de outras pr ove-
niencias. · 

A · Iei concedeu o credito de 1.000:000$, a 
s aber: 80:000$ para. divel"sos serviços e 920:000$ 

·para juros da bilhetes. · 
O augmento de 599:6o"i$l96, que B9 nota, 

origina~se de commisaõea pagas em Londres, e 
sobretudo da dift"erença. entre a. somma dos 
bilhetes a. emittir por antecipa~~. adoptada 
para. o algarismo orçado, e a que existiu em 
circulação a percebeu os jnros dunn.te o exer~ 
cicio. 
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19.-Jtwosdosdepositos das caixas economicas ,
1
· nobre deputado. ·Foi-lhe, porém, pon-:Í~raJo que 

c monte de soccorro 
1 

o Sr. Adriano Pimentel lhe cederia a. palavra 
· .

1 

p~ra. hl fim, e, quando chegou a occa~iiio, d:ri-
Pagou-se na cõrte quantia de 570:589$414, g1u-se a. _este nobre dcputndo, pedindo lhe 

e nas provincias a de 93:354$019, no total de cedesse a. palavra. S. Ex. disse-lhe que o faria, 
663:943$433. 1 desde que o orado1• o exigisse; mas, vendo que 

Foi votada a conaignrcção de 600:QQQ,$, .W·I em uma. das tribunas da camara. achavam-se pes
vendo por conseguiat>J excesso de 63:943$433, soas intimamente ligadas ao nobre deputado e 
que procede da existencia de· maior so!llllla de que esperavam ouvil-o nesse dia., entendea qa:e 
deposites. 1 não devia insistir, pelo que só na s essão ante• 

I 
rior lhe foi dado responder ao Sr. Ta11nay. 

23 .-Aclfa-r:tczmcntos da gar~ntia pt•o1Jincia2 O Sa. Esc.RAGNOLLE T.AUN .... Y:....:....Peço a pala-
de 2 °Jo !!S estradas da Bahta, Pernambuco , Vl'a. para um explicação pessoal. . 
e S. Paulo ' 0 S p ' · · -:a. aESIDEl\'TE nomea uma coromli!ISaO 
D d L dr · d J?&ra receber o Sr. ministro da agricultura., quo 

_ ~s~en eu-se em on_ es ~ quantta. ... e e com a.s formalidades do cstylo inLroJuú do no 
412:?fl5$481 ; e, como a 1~1 só desse 450:000$, recinlo toma assento á direita do Sr. presiden• 
rea!tzou-se um a~crese1:mo de desp?z~ ~e : te e lê ~ seguinte 
22:585$481, que fo1 mottvado pela dlmtnut· 
ção que teve a renda da estrada de Pernam-
buco. Proposta 

O augmento de credilo que- apreseRta.m as ru· 
bricas mencionadas, impo1·ta. em 3.873:624$992, Exposiç.Zo aco?npankada de notle d-emotlstra
assim classificadas : ções sobre pedido de c;·editos ao poder le

Caixa da amortização ..•.... 
Estaçõe& de nrrecadaç'ão ..... 
Typographia Nacional e Dia-

1'io O tficial . ....... , .... . 
Aj ndas de custo ........... . 
Despezas eventuaes ...• o ••• 

Difl'ereuças de cambio •••.•• 
Juros diversos, incluidos oB 

dos l.lilhetes do thesouro .. 
Ditos dos depositas das caixas 

economicas e monte de soe-
corro .•..••..• •.• .• ••.•. o 

Adiantamento da garantia 
provincial de 2 •f•· .... .. o 

3i:27i$400 
373: 550$522 

160:317$313 
iQ:2ô7$682 
:1.:970$698 

2.601: !17$171 

599:601$196 

63: 943$433 

22:585$481 

3. 873: 624$992 

gislativo. 

Augustos e digc.issiroos · senhores represen~ 
tantas da nação.-Em varios serviços do miniate• 
rio a meu cargo occorr;)m nt.cessidades que não 
podem ser satisfeitas sem augmento .dos credi
tas ·consigllll.dos pat·a os mesmos serviços, e 
pela exposição que passo a fn.zer-vos vereis 
como tacs necessidades pertencem á categoria 
daquellas a que B forçosamente preciso atten
der, sob pena de consiiera.vel transtorno pa.ra 
interesses do Estado, dando-se ainda que um& 
dellas resulta de melhoramento dependente de 
contrato. São estes os serviços a que me refiro 
e estas as r azões que jao:~tüicam. o pedido : 

I 
Deus guarde a V. Ex. -lllm. e Ex. Sr. con. 

selh2iro Lafayette Rodrigu.es Pereira., presi- FEIUlO-VIA DO MADEIRA E MAMOli.É 
dente do conselho de ministros, ministro e se-
cretario de estado dos negocias da fazenda. -0 Pat·a execução do art. 12 da lei n~~;3i4i: de 
direetor geral, Jose Julio Dreys. 30 de Outubro ultimo, que autorizo11 !I governo a 

O SR. PRESIDENTE declara que a proposta do despender a.tó a quantia de i50:000$ com oe 
poder executivo será. toma.da na devida consi- estudos da. ferro-VL:o. do :Madeira e Mamará, fo· 
deraçiio . ram expedidas as instrueções de 25 de Novem

A proposta é remettida. á commissio da orya• bro, pelas qua.es teria. de reger-se a commiesio 
mente. nomeada. na mesma data para· realizar aquelles 

Retira-se o Sr. presidente do coaselho com estudos, sendo iniciados os serviços de campo 
u formalidades do estylo. a. 21 de Março deste anno na localidade deno· 

q Sa. MARTIM ~NciSco FILao requer a I minada Sa~to A!lLolliO d? rio Madeira,_ de onde 
retirada do seu requenmento. · terá de pa.rtlr a linha proJ~tada. . . 

Lamentavelmente sobr.eneram en!erm1dades 
• O Sa. C.u."])JDO DE OLIVEIRA faz seu o reque- que, de termin~~ondo a. morte de dous' engenheiros, 

nme:r:ato do nobre deputado. a do oflicial QU6'commandava a lancha de vapor 
Posto a. votos o requerimento, e approvado. empregada nas communieações de -Santo An• 
Posta a. votos a. emenda, é a.pprovada . ton10 para Manaus e a. d!' alguns trabalhadores, 

motivara.m a retirada. de varios membros da 
O Sr. Carlos AWonso mostra que commisalo, entre os qua.es o engenheiro-chefã, 

o orador que o preeedeu engana-ee em attri· que regressou a esta côrte afim de restabele
_buí_r-lhe longo preparo para o discurso que· pro- cer-se de grave padecimento e ao mesmo teaipo 
f~nu na sessão anterior. Tinha-se inscripto na informar o governo acerca dl/oS dülienldadea que 
discusslio do orçamento da guerra, afun de rea. s e ·oppunham aos .trabalhos, necessidade de va.
ponder ao discurso que pronuncia.sse &quelle ria.a provideneins, c~to provavel dos ~stadoa e 
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outras particula.rida.d~.~ ~igna.s·de serem consi-
deradas. ·~. -

A despeito desta profunda contrariedade es
tão sendo conf.nuados os estudos com a activi
dade que póde esperar-se de reduzido pessoal, o 
qual enfermon quasi todo na.quella fatal quadra, 
que felizmente parece ter cessado. 

Ha toda a. conveniencia em que os estudos 
cheguem a seu termo no prazo mais curto que 
permittir a natureza de taes trabalhos, porque 
menor será assim ~seu custo e mais prompta
mente serão habilitados os podares publicos com 
os dados necessarios á definüiva delibei"ação 
sobre objecto :;:e tanta monta qual a. coustrucção 
de linha ferrea, que presumidamente não será 
inferior de 360 kilometros. Para chegar'~ este 
resultado OllVÍtl o governo a opinião do enge
nheiro-chefe, e, a.ioptando o alvitre de mais 
economica reali:r.ação, recompnz o pessoal da 
commissão e providenciou acerca do transporte 
do material e pessoal, alterondo, por portaria de 
30 de .Julho ultimo, as citadas instrucções de 25 
de Novembro de 1882. 

Taes providencias, porém, estão subordina-
das ao credito votado para os estudos, os quaes, 
sen :o de custo superior ao previsto, teriam de 
ser s11stenta.los, dentro de alguns mczcs, .com 
desorganização do serviço, a não ser augmen
ta.do o 1uesmo credho. E' este augmento que 
venho· solicitar-vos con:io impreterivel necessi
dade imposta pel11.s circumstanciae, afim. de que 
t,enha e"3:oc1lção prompta, e, p~rtanto, menos 
dispendiosa, a. deliberação que vos dignastes 
tomar pelo suprameucionado art. 12 da lBi 
n. 3141 de 30 de Outubro do anno pro::dmo pas-
sado, · . . 

O credito de 150: 000$, concedido para. o e::s::er
cicio de 1882-1883, foi empregado em ajuda· 
d~ custo, trall!lportes, vencimentos, açquisição 
de material, sahrios e outros gastos, tendo-se 
feito necessario contratar trabalhadores no 
Maranhão e CeaTá. por ser impoasivel encon
tral-os no Parâ e Amazonas, onde as industrias 
extractivas occupa.m todo o pessoal apto para. 
certa ordem de servi9os. Em r:J.zão do tempo, 
que ainda não permittin :i. thesouraria. da fa
zenda de M11.na.us liquidar as contas relativas 
áq11elle exerci.cio; c tambem em virt11de da na
turezg dos serviços que são:oxooutados em para
gens longinqua.s, tlto ~sóniimte posso sujeitar-vos 
a demonstração geral das mesmas despezas 
(n. i) sem discriminação do seu emprego. E' 
:possível haja sobrado pequeno saldo, mas seria 
lmpraticavel indical~o:<l.esde ja. 
Demonstração analoga (n. 2) mostra. o estado do 

credito concedido }lara 1883-1884, o qual, a. 
juizo do engenheirõ-ch.efe, carece do ser ele

~ vado ao dobro para que cs trabalhos possam 
,prosegtlir com a celeridade desejavel. J !lsti
:fieam princip!llme!lte este augmento a neces
sidade de pagar sa.larios elevadissimos, a ex
tensão e a nat!lreza do territorio onde devem 
ser effectuados os estudos, as difficuldades de 
transporte na secção eneachoeirada do rio e a 
a(;;quisição de material. · São serviços de tal na
tureza que não podel"i:.m ser or(}a.dos com es
peci1ieação, tendo de ser exeauts.dos em terri
torio .desconb.ceido. 

11 

Pl:Rll.O-VU .. Dl!l PAU LO AFFONSO 

A referida lei n. 3141, de 30 de Outubro de 
1882, consignou a quantia de 456:140,;160 para. 
coll5t rucção da ferro-via de P!!.ulo Affonso em 
cada um dos exercicios de 1882-1883 e 1883-
1884. Deixou, porém, da conceder crodito para 
o custeio da estrada nos 83· kilometros ~.bGrtos 
:~.o trafego a. 10 do Julho de 1882, desde o 
ponto inicial em Piranhas até á estação de 
Moxotó, e achanlo-se entregue toda a linha 
ao transito publico, a. contar de 2 do corrente 
maz, na excensão-total de H7 kilometro3, faz. 
se necessario prover com o credito preciso à 
dcspoza a este titulo effectua c!a !lo exercicio 
de 1882-1883, bem como à que deve effectuar
se no dc 1883-1884. 

No exercicio d~ 1882-1883 elevou-se a des
peza do custeio, àté Abril ultim~, a 183:446$058. 
a.flirmanlo o engenheiro-chefe , por telegrnm
ma, haver sid• despendida, até :fim de Junho, 
a quantia de 225:000$. No de :1883-1884, tendo 
accrescido 34 kilometros â estra ia em trafego, 
o custeio terá de augmentar, podendo ser es
timado em 280:000$ até fim de Junho de 1884. 

Tomando por base a renda arrecadada e ·a 
arrecadar até Janeiro, póde contar-se que o tra
fego terá produzido em 1882-:1883 a quantia 
de 72:143$982, e , com a nova secção aberta ao 
transito até a esttção terminal em Ja.toba, ha 
razão para presumir que em 1883-1884 não 
será. inferior de :l.OO:OOO$ a renda total. Esta 
arrecadação, porém, per tence á receita. do Es
tado, na qual ha sido devidamente eseripturada. 
Importa communicar-vos em justificação do 
pedido : :to, que o credito votado para as obras 
em 1882-1883 se acha. despendid(), f!lltando 
pagar trabalhos executados; 2°, qui.\ o credito 
de igual quantia., consignado para 1883-1884, 
é julgado necessario para a conclusão de esta
ções, consolidar;ão do leito e obras complemen
tares,- ja se havendo alias providenciado para 
que estas obras sejam executadas com dimi
nuição do pessoal tcchnico . 

P ela natureza dos serviços e em razão da 
distancia posso apenas sujeitar-vos as demon
strações ns. 3 a 5, menos completas do que 
fóra para deaejar. 

lU 
li SGOTO DA. CID.!. DE. 

Come sa.beis, rege-se este serviço por con
trato, e desenvolvendo-se cada anno, sua des
pe:~<a. ten:ia a crescer. Para o exei:cicio de i882 
-1383 foi fixada em 1.573:606$ a consignayão 
necessaria á. :fiscalisação, à con servação das 
valias de aguas pluviaas, ao assentamento -de 
bacias de patente e. á taxa corresponden~ ao 
nwnero de predios a que teria de ser applicado 
o -serviço de esg-oto. Devendo, pm·êm, n. lei 
n. 3!41, de 30 de Outubro ultimo, reger o exer
cício de 1883-1884, e preciso augmenta.r o 
credito daquella quantia. com a importancia 
col'r·aspondente ã ta"3:a dos predios que acre
sceram aos sujeitos á ts.n. no exercicio anterior. 
A demonstração n. 6 contem a este l*lpeito os 
escla.rscimentoa necessarios. 
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IV 
COllllEIO I 

Art . 2. o As sobras dos eredito.s concedidos 
para estudos da ferro-via do Madeira eMe.
moré poderão ser applicadas no actual e no 
fnturo exercício. . I 

Aàministração do co1·reio do Amazonas 

Niio dGsconheceis como a. administração do 
correio do Amazonas, ora classinoada de 5~ 
classe, satisfaz incompletamente , por falta de 
pes.soa.l, às necessidades do serviço, que tem 
avultado a ponto de tornar indispensavel já o 
concurso de auxiliares, já a suspensão do re
gistro de cor.respondenc1a. Julgo que, com. a. 
elevação do mesmo correio á. 3• classe, .cessará 
este estado anomalo, attendendo-se com provi
dencia adequada a exigencias de um serviço 
que tende a desenvolver-se. 

Da demoD.!Jtraçlto n. 7 verei& que o augmento 
annoal da despeza precisa. é de 13:985$, e pela 
demonstração n. 8 ser-vos-á pJte nte o. desen
volvimen~o da. renda e despeza. do mesmo co_r
reio . 

li 

Correio ambulante 

O a.ugmento da corresponden.ciá que transita 
no correio ambulante torna necessaria a con
strucção de maior numero de car1·os. proprios 
para este serviço, o qual j à em par ~e é feito 
em carros communs .d"' ferro-via D. Pe:lro li, 
com detrimento da regularidade deste ramo da. 
organização postal. Para este fim faz.se pre
ciso um credito de 50:000$ e releva observar 
que, embora na consignação votada para o cor
reio t~nha. sido marcada a quantia de iOO:OOO$ 
·para creação de novas agencias e melhoramento 
das linhas, nenhum credito poderia ser deduzi
do dessà quantia pa.ra ser a.pplioado a melhora
mento do correio ambulante, visto como se acha. 
ella subordinada ao custeio das ageneias e l i
nhas creada.s no e:>.ercicio de i882-i883. 

De ordem da Soa Magestnde o Imperador. 
pois, venho apresGntar-vos a seguinte · 

Proposta 

Art . i. 0 São eoneedidos ~o minietel'io dos ne
go cios d1. agricultara, commercio e obras pu
blicas os seguintes cre<li tos :· 

De 150:000$ para a continuação dos estudos 
da ferro-via do Madeira. e Marnoré durante o 
exercício de i883-i884 ; . ' 

De 226:000$ para o ·custeio da ferro-via de· 
Paulo Affonso no exercido de f882-i883 ; 

De 280:000$ para o cnateio da mesma. estra· 
da no exorci cio de 1883-1884 ; · 

De. 67:115$ para os serviÇOfl acereseidos aos 

Art. 3.0 São rev3gadas as disposições em 
contrario. 

Pala.cio do Rio de Janeiro em 2i de Agosto 
de i883. -.A.ffonso Augwsto Moreira Penna. 

DEMONSTRAÇÕES A QUE ·sE REFERE 
A PROPOSTA 

N. 1.- DEMONSTRAÇÃO DO liST.AllO DO CREDITO 
CONCliOI.DO P AltA. ESTUDOS DA. IIEBB.D-VIA. DO 
MA.OB:IlU E lltA!IlORÉ NO EUROICIO .DE 1883 
-1884. 

Despeza a.utori-. 
.zada : 

Creditos abertos 
na thesouraria 

-de Manaus .. • . 
Despeza. p a g a. 

no thesouro 
nacional: 

Ajudas de custo 
a ·cada um dos 
mem b roa da 
commiss:io de 
estudos, sen
do: 1 enge
nheiro-chefe, i 
primeiro enge
nheiro, 2 che
f~s de secção, 
1 medico, 1 
pharmaceutico, 
f se ct·e ta rio, 6 
condoctores, i 
desenhista e 2 
atuiliares .•.. 

Desenhos de 
plantas ....• , 

A' companhia 
brazileira de 
Ilavegação por 
vapor, por fre. 
tes •.. ...•. •• 

ln.strumentos , 
medicamentos 
e objectos for
necidos á com• 
missão .... • .• 

i20~364$386 

~5:766$004 

1.08$000 

1.70$000 . 

9:565$380 

· prevtBtos na verba-Esgoto da cidade-ex.erci-
cio de 1883-1884 ; · · · · ·· 

Ind e mniza.
ção ao minis
teria dos ne· · 
goeios da guer· 
ra, por forneci
mento de di
versos artigos 

· necessarios ·-ã·· 
commissão .••• 

Despeza por pa
gar_: 

. ·---- - ··-----

pe 60:488$800, supplementar á verbà.-Cor
relo geral..:....ao ~tual exercício, para acquisição 
de carros destinados ao serviço do eorreio am. 
bulante, bem como para a clevaçlo do correio 
do Araazonas, n q no.! poc!~rà o governo décretar 
da. 5L para. a 3• classe. • 

Conta. de tran
sportá@ a.pre· 

. sentada p e 1 a 

1:655$320 

; 
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companhh 
brazibira da 
navegação e 
sujeita a pro-

N • 3.-DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DO CREDITO 
CONCEDIDO P.AlU, CONSTRUCÇÃO . DA FERRO• VIA 
DE PAULO AFFONSO NO EXERCICIO DE 1S82-1883. 

cesso ....•••. 2:370$250 150:000$000 Despeza au.tori
zada: 

Credito conce
dido pelo a.rt. 
12 da lei n. 
3141 de 30 de . 
Ou tu br o de 
1882 .•..•.••• 

Credito 11.berto á 
1 thesouraria de 
· fazenda. da pro~ 

vincia das Ala
gôas e por con
ta do qual cor
reu a desp:::za 
de custeio ..•. 

150_:000$000 

Obser1Jação 

Não se acha liquidada a despeza eifectuada 
pela. thesouraria de fazenda de Manaus, por 
conta dos creditas que lhe foram concedidos na 
importancia de 120:364$386. 

Directoria central da secretaria de estado dos . 
negocias da agricultura, commercio e obras 
publicas em 21 de Agosto de 1883.- O director, 
Francisco Leopoldino de Gusmão Lobo. 

Despeza p a g a 
no thesouro 
nacional: 

Ajudas de custo. 
Fretes e passa
gens nos vapo
res da compa
nhia braz:leira 
de navegação 
por vapor .•..• 

Vencimentos ••. 
Material. ..•... 

N. 2.- DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DO CRÉDITO 
CONCEDIDO PARA ESTUDOS DA FERRO•VIA !\lA
DEIRA E 1\[Al\IORÉ NO EXERCICIO DE 1883-
1884. lndemnização á 

typogr a. p h i a 
nacional. ..... Despeza auto

rizada: 
Creditas abertos 
na thesoura -
ria de fazenda 
de Manaus • .' . • 

Credito aberto 
na thesouraria 
de fazenda de 
Belém, afim de 

. ser paga a aju-
da d<~ cus to 
marcada ao me
dico alli con
tratado, p a r a 
auxiliar o da 
eommissão ••.• 
. Despeza paga: 

Ajudas de custo 
a um chefe de 
de secção, qua
tro conductores 
e um pharma-

. ceutico .••...• 

140:000$000 

. 
600$000 

4:033$333 _144:633$333 

Despeza p a g a 
na thesoura
ria de fs.zenda 
da provincia 
de Pernam
buco: 

Transporte de 
material em 
vapores da 
companhia 
Pernambucana 

Despeza p & g a 
na thesoura
ria de fazen- . 
da da provin· 
cia da Bahia: 

A Lohmann & 
Comp. pordes
embarque e es
tado do mate'!' 
rial •.•••...•. 

Despeza paga na 
delegacia do 
thesouro em 
Londres: 

Acquisição de 
matsri~l. ..... 

~ · Credito concedi
do pelo art. i2 
dã lei. n. 3141 
de 30 de Outu
bro de 1882 ... JS9_;_Q9.0$.000.'+--.,----

Saldo ..... ; •• 5:366$667 

Directoria centr~l da secretaria de estado 
.dos neg-ocios a·a agricultura, commereio e obras 
publhs em 2~ de Agosto de 1883.- O di
rector, Francisco Leopoldino de Gtcsmao 
Lobo. · · 

V. IV.-23 

Credib conce:ii
. do pela lP.i n. 
3141 de 30 de 
Outubro de 
_1882, art. . H 
e tabella an• 
nexa com a. 

, désignação C.; 

428:522$758 

883$33~ 

338$215 
800$000 

16:086$240 

16$000 

3:001$500 

430$980 

6:061$074 
·----

456:140$100 

456:140$100 
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Despeza por 
pagar: 

Obras executa
das por contra
to e que dei-
xaram de ser . 

N. 6. ~DEnlONSTRAÇÃO DO CREDITO NECESSARIO 

PARA OS S'EB.VlÇOS DA VERBA- ESGOTO DA 

CIDADE -NO EXERCICIO DE 1883-1884. 

Pessoal 
pagas. • . . • • . . 226: 000$000 . 

Directoria central da secretaria de esta :o dos 1 Fis;:alis:lção 

negocios da ao-ricultura commercio e obras t eng e n h e i r: o fie
publicas em 21de Agosto'de 1883.-0 director, ~cal.. .. ·:.·. 6:120$ 
Francisco Leopoldino de Gusmão Lobo. · 6 engenheiros . 

N. 4. -DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DO CREDITO 
CONCEDIDO PARA CONSTRUCÇÃO DA FERRO-VIA DE 
PAULO AFFONSO NO EXERCICIO DE 1883...;_1884 

Despeza autorizada: 
Credito~ abertos 

á thesouraria 
de fazenda da 
província das 
Alagoas. . . . . . 456::1.40$100 

Custeio do tra
fego da linha 
durante doze_ 
mezes . .. ... . 

Credito conce
dido pela lei 
n. 3141 de 3Q 
de Outubro de 
1882, art. 11 
e tabella an
nexa com a. 
designação C. 

Deficit prova-

280:000$000 736:140$100 

456:140$100 

va! ...... , •.. 280: 0_00$000 

Directoria central da secretaria da estado dos 
negocios da agricultura, commercio e obras 
publicas em 21 de Agosto de t.883.-0 director, 
Francisco Leopõldino de Gusmao Lobo. 

N, 5 •- DEI\IONSTRAÇÃO DA DESPEZA DO TRAFEGO 
DA FERRQ-VIA PAtJLO AFFONSO NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 1882-1883 .. 

!IIEZBS 

Julho .......... .. 
Agosto .. ........ . 
Setembro . ...... . 
Oulubro ......... . 
i'iovcmbro ...... . 
Dozembr<J ...... .. 

Total ....... . 

PRSSOAL 

!>:S99r.625 
H:29,6446 
i5:ã43,S'949 
!7:365$947 
(5:2463360 
ili:067J50i 

83:4!78834 

KATBIII.AL 

1:9348384 
3:400&331 
!:950$.178 
4:4678080 
3:4i7,~108 
1:749$898 

16:971:)779 

OBSERVAÇÃO 

TOTAL 

7:8318'109 
l7:fi941J777 
17:39~ 
21:826,)'027 
t8:it38468 
_16:8178405 ----
100:3908613 

No mesmo periodo prOduziu o trafego a. re
ceita de 30:935$751, tendo sido, portanto, de 
6.9:454$362 o deficit· do semestre. 

· Consta. por tel'3gramrnà. do enge~heiro-chefe, 
···- ____ .,_t.e.r=se . . eleyado a .226 :.000$ : a. despeza .tota.L_do_ 

trafego durante o anno. · 
A renda ha sido escripturada. como receita 

eventual do Estado. · 
Directoria central da secretaria · de estado 

dos nego cios da agt'icultura, comm!!rcio e obras 
publicas. em 21 de Agosto ·de 1883.-0 di
rector, Francisco Leop!:~Zdino de Gusmão 
Lobo. 

ajudantes 
a 3:~48$() 23:030$ 

1 secretario .. 2:400$ 
2 auxiliares 

a 2:400$ ... 4:800$ 
_1 s~rvente. . . . 720$ 

Material 

Aluguel de ca~:a e des
pezas miudas 

ServiçJ geral 

Districtos antigos 

Ta:xa de P.sgoto~ de pre
dios (60$ cada predio): 

1o districto- numero 
de predios 7.800 1/4 

2o dito numero de pre
dios 7.200 ... •· .... 

3o dito numero de pre
dios 3.660$ •..••.•. 

Taxa de es~oto de cor
tiços (4$ de cada 
quarto): 

37:070$ 

f:800$ 

468:015$ 

432:000$ 

219:600$ 

9:440$ 

14:400$ 
~~:;.~~ 

10:000$ 

38:870$ 

1o districto 75 cortiços 
com 2. 360 q:uartos. 

2° dito 140 ditos com 
3.600 ditos ....... 

3" dito 86 ditos com 
2.500 .!i tos~ ....••• 

Conservação das valias 
de aguas pluviaes .• 24:000$ 

--- 1.177:455$ 
Dist.r:ctoa novos · 

Taxa. . de esgoto de 
predios (60$ de cada. 
predio): 

4° districto - numero · 
tle predios 4. 154... 249:240$ 

5° dito idem ideml2270 136:20Q$ . 
Ta:s:a ·de esgoto de cor-

tiços (4$ de cada. 
quarto): 

4°'distl'icto·30-uortiç.roos...----
com 504 quartos •.•. .2:016$ 

(1 Dedu:rl•la. a. qaint.ia. correspondente a dona mezes dos 
nnelmontos de um dos· e!lgeubeiros que foi dispensado, 
por exceder do numero üxado nas tabellaa jnsWicaUvaa. 
mas quo poderá ser neceasario reintegrar á Vtsta. do desen• 
Yolvimeu~G. do se"i'o. . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 03/02/2015 15:58+ Página 19 de 40 

Sessão em: 21 de Agosto de 1883 179 

5o dito 15 ditos com 
. 235 d:tos . . • . . . • . . 940$ 

Assentamento de ba.-
cbs de patente ....••• ; ••.•.. 

388:396$ 

36:000$ 

1.640:721$ 
Credito da lei.............. 1.573:606$ 

Credito necessario ...... · ••...• 67:115$ 
Dire~to ria centra.l <:la secreta.ri a de esta. elo 

dos negocios da agri<lultura, commercio e obras 
publicas em 21 de Agosto de 1883.~0 director, 
F1·ancisco Leopoldino de Gusmão Lobo. 

N. 7. _;DJI:MONSTRAÇ:Í:O DA DESPl'!ZA NJI!CESSAB.IA. 
i ELIIlV AÇÃO DO CORREIO DO Al\tA:i'.ONAS DE 5a. 
P.A.li.A 3"' CL.ASSE. . 

Daspeza actual por anno 

(5a. classe) 

1 administrador. . . . . . 1 : 400$000 
1. contador • .. ·• . . . . . . . i: 000$000 
i pra.ti<lante.......... 730$000 
2 carteiros ..••.. · ....• :1:460$000 
Gratificação ao a.dmi-

. nistrador e contador 1 :200$000 

Despez~~o projectada. 

( 3"' classe) 

i administrador ... . .. 2:400$000 
i ()OnLador ........... :1:800$000 

5:790$000 

2 otliciáes .• ;. . . . . • . . . 2:800$000 
4 praticantes •• : •..•.. 5:840$000 
4 carteiros .•.•..••... 5 : 110$000 
2 serventes ........... 1:825$000 !9:775$000 ----- --·---

Differença annual parn mais 13:985$000 --:.---
OBSE.B.V AÇÃO 

Pede-se unicamente o a'Qgmonto de 10:488$800, 
por ter sido deduzida a differença correspon
dente a um trimestre. 

Direetoria Ct'lntral da secretaria de estado 
dos negocias da agricultura, commercio e obras 
publicas em 2l de Agosto tle 1883 -0 direetor, 
Francisco L eopoldino de Gusml!o Lobo. 

N• 8.- DlllMONSTJJ.AQÃO ,DA. lll!:NDA E DlllSPEZA 
DO CORREIO DO .U.IAZONAB NO ULTWO QUIN
QUBNNl.O. 

E.:s:ereicioe 

1877--"1878 ....... . 
1878-1879 .••.•••• 

... ±879=1'880-.--:-:-; ; •.• 
1880-1881 ..••••.. 
1881-1882 ••..•... 

Renda. 

5:045$HO 
5:588$600 
"5:491$3'25 
6:065$"288 

iO:H2$806 

Despeza. 

8:270$687 
8:940$i9l 

.. 9':681$251 
8:.782$742 

:10:037$863 

Directoria central da secretaria de estado dos 
negocios da al!'ricultura. commereio. e obras 
publicas em 21 de Agosto de i883. -O di
ractor, Francisco Leopold.ino de Gusmão 
Lobo. · 

N. 9 .-I)JI:l\IONSTRA.ÇÂO DO CB.lllDlTO NECESSAlUO 
PARA A CO~STRUCÇlO DI: SEIS CARROS·· DlllS
TlN.A-DQS AO S~RVIÇO na CORRE:O NA F.ERRO
VlA D. PEDll.O :U1 SENDO 2 DE .. f3,mf06 DE 
COMPB.IMENTO DE CAIXA E 4 DE 10 ·JIIETROS. 

6 ·pàres àe trucks com rodas de 
36 de diametro,.eil:os refor
çados , dupla aaspGnsão , 
gra'des de madúra e freios 
ordinarios - ......•..•...• 

2 caixas de i3•n, i06 de compri
menLo, dupla coberta., divi
dida em dous g1•andes sa
lões e gabinete r·eser\·ado 
no c~ntro com vei:üiladorcs, 
ja.nellas, etc ............ . 

4 ditas d!il 10m, de compá
mento, dupla coberta, um 
salão unico. gabinete re
servado em um canto, ven
tiladores, j anella~, etc ..... 

8 arma.l'ios gr:~.ndea, mesas e 
ca.ieiras para O!! dous car
ros de i3m,I06 de compri-
mento ....•.......• , •...• 

16 ditos menores para os qua-
tro ·carros menores ...... . 

Pintura e envernizamento com-
pleto dos· carros . .. ...... . 

RS ............ . 

1.3:200$000 

iO:OOD$oOO 

1.4:000$000 

4:000$000 

ô:OJ0$000 _ 

2:800$000 
-----
50:000$000 

Directoria central da. secre ta. ria de estado 
dos nogocios d9. agricultura; commercio e 
obrús publ:c~a em 21 de Agosto de 1883.-0 
director, Frcmcisoo Leopoltlino de Gusm:io 
Lobo. · 

O Sa. Plll!a iOENTE ·declara que a proposta 
do pod~r executivo será tomada na. devida con
sideração. 

E' rernetti !a a commissão de orça.:nen,o. 
O s~-, miniE:tro da agricultura retira-se com 

as forma.lida.d~a do eetylo. 

O SR. EscRAGrcOLLE TAC"NA.T:-Peço a pa
lavra 'Para. uma explicação -pea$oal, Sr. presi
dente. (Pausa.) Y. Ex. finge que não ouve. 
Riso.) V. Ex. permitta que eu observe que 
pedi a palavra. para uma e:s:plicação pes~oal, 

O SR.. PRESIDENTE:-Não ha nada: em dis
·cuseão~ (Oh! Ohl) 

O Sa. CAJU!ElRO nA CUN:IL\..:-Esta de>igual
dade e que não se póJ.e admi.ttir. (<"ipoiados da. 
minoria.) · 

O Sa. EscaA.GNOLLE TA.UNAY:-V. Ex. dea a 
palavra para uma explicação pessoal ao nobre 
deputado por Minas. 

O Sn.. PaEBIDl!:NTE : - O b.qnrad:o deputa.clo 
r:or Minas pediu a palavra. para. dar Umllo ex
plicação pesso!J.l a respeito de fa<lto ':'elativõ a 
.g. Ex., e jã deu essa explicação. Si eu eon
tinua.r a dar a palavra a outro-> Srs. deputados 
p3.ra eltpli!'.ações pessôa.as, V. Ex. ha de con
cordar commigo que s·~rá. am pr•cedente hor
rivel. E peçe~ mesmo ao nobre. deputado que 
não insist.& em pedir a pa.la.vra. 
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O SR. EsclU.GNOLLE T.\UNAY:-V. Ex. me
rece-me ta.nto qtte não insistirei. 

Q Sa. PRESIDENTE: -Muito agradecido 80 
nobre deputado. 

O Sa. Rscn.\.GNOLL"E T.-I.UN.a.Y:-Fica em de
bito para commigo. (Riso.) 

Entra em discussão e é sem deba.te appro
vada a emenda do senado sob o numero 8-A, de 
1880, mandando executar a lei provincial de 
S. Paulo n. 45, de i8i2. 

Continúa a. za. discusSão do art. 3° e se-
guintes da reform:~. judiciaria. _ 

O ·sa. MoNTANDON, obtendo a palavra pela 
ordem, requ~r o encerramento da discussão. 

Posto a yotos este requerimento, é appro
va-do. 

O Sr. Batisbona (pela oJ·dem) diz 
que ha. uma emenda por elle apresentada,e não 
tem pres·ente a. doutrina do regimento quanto á 
votação a este respeito. A emenda. reetringe,sub
sptue mesmo a proposta n!lssa. parte ; e, pois, _o 
orador desejara qu·J o Sr. presidente o escla
recesse quauto ao modo de regular-se a. vo
tt.ção. 

O Sa. PRESIDJ::Nn declara que porá. a vo
tação o artigo da proposta., salva a emenda. 

O SR. R.~oTrs:BO~.\ tém nindn de fazer um pe
dido ao Sr. presidente, c é que proceda. á vota
ção não s•> do art. 3°, como da emenda por pa
ragra.phos. Tanlo a respeito do artigo, como d:1 
emend~, a doutrina dos paragraphos é dieotincta 
da doutrina do artigo: póde haver quem queira 
1rotar pela doutrina estal1elecida no arttgo e 
não a ·lmitta as diversas disposições contidas nos 
p~~>ragraphos. · 

Esta. votação é muHo :·delicada., exige muita. 
attenção e po1· isso a commissão subinette à con
sideração do Sr. presidente as refie::s:!!es que 
acaba de fazer, para que S. Ex. se dign!l de 
guia1· a vutaç.llo de maneira que ca.da um dos 
Sl"'. deputados comprehcnda qual a materia. do 
voto. 

O SR. PRESIDJ:~TE diz que satia!ara :Ro pe
dido do nobre deputado. 

Procede-se fi votn.çiio. E' approvado o art. 3o 
com as emendas d:~. co:iomisaio. 

O Sn. RATrSBONA (pela ordem) requer que 
11 votação da sua. emen:la seja feita por partes. 

O Sr. Andrade Figueira co
meça dizend!;l que o habitv que tem de discutir 
a ma.teri4 pertinente o obri!!a a adiar a resposta
que deve ao discurso do nobre ministro di jus-
tiça profes·ido na ultima sessão. · 
F<~lhl. com tanto mais praze: quanto o artigo 

que se vai discutir é P~•r ei a!';Saz importante e 
deve attrahir toda a attonção do p •r lamento. 

Effectivamente o artigo trata de melhorar 
o~· yencimenLos tloll magistrados ; da. conversão 
das custas em renda· para o Estado, e tambem 
das :~.judas de custo aos magistrados, quer naa 
primeiras nomeações, quer nas remoções e pro· 
mo~!les. 

Finalmente, estab.~lece o montepio obriga
torio para os membros do poder judiciario. 

A simples enunciação das the5es que r.cmtém 
o artigo patenteia. a sua ma.xim~. importaneia. 

· Com rela~.ão á elevação dos vencimentos dos 
mlloghts·ados, a pdmein observação qtt!l suscita. 
o artigo é o silencio que se guarda acerca dos 
promotores publico& e dos supplentes creados 
pa.raosjui:tes de direito . (Apoiados .) 

Em vista desta silencio inexplicavel,o espírito 
é naturalmente levado a indagar si ~>lle foi re
llõultndo .:e um esquecimento, si é uma omissão 
involun taria ou si foi proposital n:1 proposta do 
governo e nas emendas da commissiio. Tudo 
autoriz'l. a aceitar uma oa outra supposição. 
De esquecimentos e~tá ~ proposta recheia.da., e 
a eommissão, a proposito do a.r t,. i•, já declarou 
que não t inha sido alli incluiJa a materia do 
art. 4° por um erro de cópia, de sorte .que não 
só:neute Stl deram esquecimentos na proposta 
como ainJa nos copistas da secre taria que a 
pu~eram a limpo. . 

A um a parte do Sr. ministro da justiça o 
orauor respon·le que nA:o quer saber si hoave 
ou não erros de é6pia., mas que en. escusada a 
desculpa da com missão, porque da maneira. p:>r 
que está redigi~a a pl'oposta, a. mataria. do 
art. 4° tanto po.leri~ figurar no art. 1•, como 
no uhimo. N-> mes mo artigo {oi a. commi~ 
obrigada a notar um eaqueeimento not·•bili.a
simo da proposta com relo.ç!o 4 convorslo das 
custns em reo.da do F.stado. · 

Pn1·ece incrivt~l, diz o orador, que o governo, 
el!lvando nestll- pro::orção os vencimentos dos 
magistrados, ao esquecesse de obter p:1ra o Lhe· 
souro, como uma. comp~nsação a reversão daa 
custas. EnLrotauto, a comm:ssiio vem declarar 
que não se tra.ta. senão de um mel'J esqueci-
mento. · 

E' a pprovado. 
Demonstrado qri.e se deram estes dons es~ 

I'oato a votos o l:lubstitu tivo do Sr. Ratisbona quecimentos, será tambem fructo de esqueci
ao art . 3• e paragraphos do projeato, é rejei- mento identico o silencio da ])roposta com re• 
te.do, á exe ··pção do§ 9°, que ó e seguinte: ]ação aos promotores publicas ~ 

§ 9.0 As sent enças do supremo tribunal de 
justiça, quer conc>dam, quer deneguem 3 im~ O Sa .. O.ANDI::.~ DE OÚVEIRA :-Não d. 
petrada. revio;;tA, assim como os acórdãos da. O Sa. A NDRADl!l F!GUEmA diz quejà esperava. 
relacão_,_!:_efor~ndo ... ou c.9n.fir..m.and.o .a.s. ~e_Q.ten~ ... p..Q_r essa re•posta. oor_q!l~~m effeito, ella.. .. é 
ça.s appelhdas, s~rão sempre motivados com consoante c •m t ' dos os termos da pt•opos ta do 
especificada jeclaração. de cada ua::- de seus 

1
. governo, o qnal preoccupa·se de prefel'encia 

fandam(!ntos, e sc1·iio lavrados pelos rda.tores. l d~<.quillD que menDs urge. Trãta-ae de r r•forma.r. 
e:r.oept • si ficarem vencidos, caso em que serão o sopremo· tribunal, de nla.rgar as revistas. em
lavrados pelo~ mais antigoa dos juiz:e1 vence- bora n&o lhea déàsa A. sancção que em Fra.n~a. 
dorea. . • . ~ sa lhes dá por uma legislação que se procurou 

Entra er::n du;cussll:o o art. 5•. · 1 imitar. · 
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O governo, porém, esqueceu-se dos pontos ·proposta procura. conatituir na classe · dessetS 
capita.es em uma reforma j udicia.rin., e que são funccionarios um Yiv~iro importante para a 
dar ás autor; .fades a força. ·indispensavel para. lll'\gi;;tra.tnra perpetua. Era, po~tanto, conve
a repreSsão dos .·delbto.s . No caso . de que se niente attrahir para. essa classe bachareis for
trata a maior necessidade não é melhorar os mados, com capacidade e talento, de modo a pro
vencirnentos dos altos magiatrados, s~não ex- porcionar as nomeações do bons juizes de di
actamente dos orgios judiciarios da ia. ins- reito' Para is to é condição imprescindível a. 
tancia, principalmente quando o gO\•erno con- melhora de vencimentos. 
verte as custas dadas até a.qui aos ·promotores ~ d d O Sn. R..tTisBON.\ :-Com esse or e na o. não 
publi~:os r-m renda. do Estado. se póde attrahir ninguem de talento. · 
. O que pretende o governo com relaçã.Õ aos 
promotores, a. qaem. confisca as castas~ . De or- O Sa. ANDRADE FrGUEIRI\ comidcra 'lue nlto 
dinario os vencimentos de um promotor não. ex- ó sómente em relação aos promotores que a. 
cedem a i :!roO$, entrando as c natas, que são proposta e defectiva ; sob o mesmo aa.~ecto PM.e ., 
convenientemente orçadas por . uma lotação ~e r encat-ada em relação aos supplentos quo -
fiscal. croou pa.t·a. os juizes de direito. E' principio da 

Ora.. si o governo lh~s tirJt essas custa i, os nossa. l egislaÇão que os supplentcs dos' juize3 de 
promotores ficam reduzidos a ordenados infe- direito percebam a gratificação de exercicio ' 
riores a. :1:000$, e, mesmo com a gorgeta ou que esses magistrados perdem nos seus empe
propina de 10 •/0 , segundo a emenda da com- dimentos, e qua.nJo aquelles s.upph•ntcs exer
IDÍ>São, sobre a. importancia. das custas, elles çam a 1'4?SpecLivajurisdicção. E~te principio é 
nunca. terão os 800$ actuaes. nntigo e tem si lo conservado, p~rque ·:fUnda-s& 

O Sa. CA.NDIDO 011 OLIVJ:IB.A: _ Os i O of0 em evidente justiça.. 
sobre todas as as castas arrecadadas. O Sa .. CANDIDO DE OLIVEIRA:- E!::U. r evoga-

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA diz qu3 é in· do pela léi do orçamento de i880. . 
comprehensivel a· ~omtnissão. Si a commis- · O Sa. ANDRADE FIGUEIRA diz qne ha equivoco; 
são declara. que ma:ntem uma porcentagem o principio não foi revogado . 
sobre a.s cnstM p~ra estimular o zelo da auLori- 0 Sa. CA.NDlDD DE: OLtVEIRÂ. :- Os sllpplen
d&cie judici&l'Ía., como p6de dar uma porcenta- tes nh:o recebe:n vencimentos- em caso algum• 
gem aos promotores por custas que elles não 
fazem 1 · O Sa. ANDRADE · F muEIRA insiste que os 

Podem elles ter parte na porcentagem por s upplentes dos jui~és "<!e direito, que 11ão os 
aetos do juiz de direito, 0 0 juiz de dir~ito na juizes muni~;ipaee,_ receb_eru gratüicação na. 
po1•ccntagem sobre custaa que fazem os premo- hypothese 1igu~ada; · · · 
toros publicos T Não, no sentUo vulgar, mas no O Sa. CANDID0°DE · OLIVll!'lU.~::- : 0 jui:r. mu
aontidojuridico, e o orador qualificu.de extra.va- nicipal é substituto e nllo süpp!entc do juiz de 
gante o ponsam .. nto d!l emenda da corumissão, diTeito; êpreciso attender á technologi~ juri• 
porquo afl\aw..-ae da. tra.l ição. dica. c · 

O regimento de cu ata~ PÓ tem como justificação 6 sa. ANDRADE FIGUEIRA não entra. . n ó:e:xa.
triste, mna pos~ivel, cxacta.monte o estimulo no me da. questão pelo lado da Lechnologia_; quer 
zelo do funrcionnrio pa.t·a comp·i~ com seus apenas tornar sensível qu·e o governo, que pela_ 
deveroa; cntroblnto, ó n eato mesmo funda- sua pt·opoetfl. creou estes supplentes para. oa 
mento, que a. couunisallo se at6m paro. aconsc- · · d d · 't .-ih ' d d 
lha.r a. cons:!rva,ão de iO "/o na importancia das J u1z?s e 1re1 o, negou es _ea.p:lcl .a e p!l.ra se 

• ha1nl: t:: l'cm o. serem algum d1a mag-Istrnaos. A 
cuat.as o.rrocado.do.a • qualidade que nã.o duvidou conceder aos pra_ti-

Ora, este pensamento exclue a idéa de cantes do escriptorios de advogados, a. proposU. 
dar a um direito a pot·c~nta.gem nas custas Bllppt•imiu om r eln.ção a esses in:liv:du•·a, aiud& 
vencidus por oULI'O Cunceionurio, porq•1e nee- quando formados e tendo annos ~e. e:xercic~o p.a. 
ta. hypotbcae não ha estimulo. Que estimulo judicaturaJá cooperando com os JUl~c;; de dtnlto 
p:>chrá. tal' o promotor publico sendo con- no preparo dos f'eitos.j& sub::~tituindo-os e·m suas 
templado na porcentagem de custas v~ncidas faltas. Quanto ao vencimento, a. proposta con
por outra autori~ade judiciaria '? tinuou no mesmo penumento de exclu~llo, pois, 

Mas, diz o orador, ainda aceitando o pensa- como já deruonstrou, nega grati:Scaçio a esses 
mento da. commi•são -de uma. poreenta.~em so- supplente5 quando substituem os juizes. de direi· 
bre todas_as eustas arrecadadas-é insuffic~ente to. De maneira que taee supplentes :ficam com _ _ 
~emuueraçio po.ra os promotores, porque a. uma ' unica vantagP.m: as custas que fize-·- -
porcentagem cobrada, em um termo pequeno, rem, e nesta. pa.rte a. commissão aparta-se do 
como viro fica._. as· cow·1rcas, sobre a total idade p.ensamento de mandar fazer s. cobrança pelo 
das. custas, não póde equivaler á import mc~a thesouro, dando a. penas uma poro::entagem 
total das custas a que o ·promotor : tem hoJe aos funccionarios • 
. di reito P.elos seus _;~to•,_. ~bretudo ~~!!.'?.elf:. 
tando-se aquellas pelos aetos que devem prat1- -· A ciitiimüii:iãõ- poae·Ter·-ã:tcéJlelifeã--razõêii--
car como curador de o1·phãoa, para .t.odas <:stas mudanças que fez. e.n um 

O governo esquer.en inteiramente os premo- mesmo artigo, com rolO:çlio a funcc:i.onarios 
tores e na sua proposta preoacupa-se de prefe- d11. mesma. ordem.: o orll.dor não comprehende 
rencia com a sorte da alta magiatra.tura ; entre- li ditferenç.& da disposição quando vê a. me&
tanto a primeira. ncce$~ídr.de era. cura.r da J>Orle ma ra:.~ão. Si repugna, observa, ·ao juiz ae di
dos promotores publicas, taEto.mais quanto eua. reito ~caber das partes o sa.lario do seu tra-
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balho, deve ta.mbem repugnar ao- suppleute." 
Si ha alguma. differença, é em relação a~ sup
plente que, pre;:a~ador dos feitos, deve es~s.r 
mais Gm conta c to cDm a.:s partes, e é preciso que 
a eu~ ·i!!tcrvençlio ss torne o menos su~peita 
possivel. . 

A pl'oposta, reftee te o· o:ador, não so!fre unt
ca.mGn Le esta im.ptignJ.ção. Eleva o ordenado 
dos membros do p'lder judiciario por uroa. fõr:n:~ 
que o orajor ac~itari:l. em outras con.liyõ~s ··de 
reoro-anizaçiio do mesmo po:le,·, e s1 outras 
fos>;m a> circumstancias finn{lceiras .:o Im-
perio. (Apoia!os.) · 

Reconhec 1 que sã:o escassos é!s vencimentos da· 
noss~ T!ln.gi~tratUl'a. 

O SR. Pmsco P .Aru..ISo (mi~istN da jus
tiça): -Esta. é a me lida.. 

O Su. A~Dll..I.DE FIGUEIRA reconhece que, em
bora elevados es~'s vencimentos em data. rela
tivamente recente, em 1870, s1 não lhe falha 
a m:;moria, as circumstancia.s, da.quella. data a 
est:'l. parte têm va:-iado bastante e ba necessi· 
_dada de augmento. 
, O S!i.. PRISCO P.UU.lSO (minist:•o da justiça): 

.-Apoiado. 
O SB.. Al'DRA.DE FIGUEIRA diz que, co:nt11do, 

não póde dàl.' a 1\li\gistratara, que :1. p!'opoata. do 
g<Jverno prepara, um re:;.l de augment~>; ao con
trario, si depeo.d·~sse do vote •lo orador negar
lhe recursos IJat"a. que olla se exercesse, ne
gal-o-hia do bom grado. (Oh! Oh!) Para. uma 
magistratura cujos cargos o govel'no ·pretende 
encher de protegido~. sem tirocínio. por m~ro 
arbitrio, o orador negaria recurws ató pa1'a 
pa.:;a1'-llie as desp:Jzas de um anuo em verba.s 
de orçamento. 
A~ circumstancias do nos>o '[laiz tambem não 

permiltem a elevação nos t~rmos· em que n. 
propósta qn,r, elevaçiio que nem sequer con
sult:~ as conveniencias da administra~ da 
justiça. O or~dor nada di.rá. quanto á eleYação 
proposta para os membros üo tribunal de jus
tiçfl-, nem mesmo para. os das relac:-ões ; mas 
quanto aos juiz~s de direit.o a proposta do go
VPrno aparta.-~e do principio até hoje ~eguido 
-d<~ so d:>.r o roee.mo ordenado aos fnnccionarios 
da m~sm'\ classe, 0. estl.belece uma escala se
gundo os 11.\lno~ d~ e:otereieio ou anligu,idade, 
que os juizes de direito contam. Assim, p:>.:oa 
aquelles qne tiverem mais rle d~z annos, s_ei-á. 
de 6:00il$; para os que tiverem mais de cinco 
anrior; sera de 5:000$, e 1'\ll.ra os qu~. t iverem 
m~nos de cinco annos 4::000$. E o § 2o acres
centa u rna es:cepção, dando mais 2:000$ de 
gratificação a<JS juizes de direito das va!:l1.S da 
côrte e de i:200$ das differentes nrae .da-Bahia., 
Pernambuco e Pará. 

Ora, si o!: juizes de direito prestam o me~mo 
serviço, t'nham dez, cinco ou menos de cinco 
annos de serviço ; si élles têm as mesmas a.ttri
buições e a mesma responsabilidade, por que 
el'~a diversidade de bonorario ~ 

A. illustm commissão, porém, não est:i de ac
cô~d, com o goyerno, porq11e;ao pa.sso que este 
pr.lpõe vencimentos diversos para og magistra
do~. e"!gundó o tempo !e seu c::s:ercicio, a illuatre 
comw.iss::ío .aventa u1na idéa que t··m sobre a 
do go\'erno: primeiro, a supedor:dade de cal
cular a despeza na s11ã decretação orçarnen
·tari3, em segundo logar, a Vll-ntagem de con
ciliai-a com o principio já adaptado do accesao 
nas eo:narcas segundo a antiguidadé abs,Jluta. 
A ·ilJustre comm'asão, portanto, sem apre
sent!u' ·emenda alguma á ~roposta do governo, 
suggere a idéa de q u~, em vez de variar~m os 
vencimentos seg-undo os annos de exercicio do 
magistrado, variem segundo- a enlrancia em 
'lue o' juiz de direito e:xerc.~r o seu cargo. 
Assim, para a ta. entrancia seria o ordenado 
O·l 4:000$, para a 2~ de 5:000$ e para a 3"' de 
8:000$01JO. 

O orador não póde neeitar este alvitre, e pela 
segunda vez chama a attenção .do governo e da 
itlustre ror:nrnissão para esta materia. 

E' expresso no decreto de i850, r1ue a divislo 
das' co<narcas em entrancias, não dá a estas 
graduação de melhoria, dê. superioridade ou 
inferioa·idade; não é mais do que um meio para. 
limitar o arbitl'io do g-overno nas remoções uos 
magistrados. E isto é expresso no art. 1°, que, 
tratando de magistrados que deverão pas~ar de 
uma para outra entrancia, diz : passados quatro 
n.nnos na f a, passados tres annos n~ 23

, pode~ 
rão ser removidos. A divisão das entt·ancias não 
teve outro ftm senão este. Ora.; desde que a 
p!oposta acaba. com a remoçã) pelo governo, 
salvo os caso.~ extl'8oordinarros de perigar a. 
ord ' m publica, meliante autorização do con• 
selho de Es tado. segundo a hypotheae do art. 3° 
do decreto de 1850; desde que a propos ta acaba 
com a remoção forçaàa pelo gove ... no, desappa
l'ece a razão de ser das comat"eas, eonfonne 
aquelb lei tinha estabelecido. Isto_ á evi
dente. 

·O illustre r elator da cornmissio, pal'ece, res
pondeu a objecção que o orador havia feito, em 
que as com!l~::aa iam prev:tlecer agora., não 
com_ o itttuito da l ei . de i850, mas como um 
meio de dar accesso a. um magifltrado, de ga.
la1'.loar: servil(os, isto é, que os accessos iam 
fa.2er-se pelo principio d~s antiguidades, que 

_ f~2ia presumir em um magietrado mai~ antigo 
cap~cidade judic:iaria; mais habilitações. 

Si, com eff'eito, o p l'!nsaroento é dar ás en
trancias este intuito, é uroa crcação nova, não 
é mais a da lei de 1850, e não se póde mais 

O orador não póde cClncordar com a idés. de· arg-umentar com_ essa -leg islação, como faz a 
dClt3.r os juizes dB dir~ito com vencimentos di- proposta, referin::!o-se em um dos para.graph.os 
versos, s egundo o.tempo de r-::s:ercicio que elles do art. fo_ · 
ten'n~m. Oa .honorario3 dos funccionarios pu- E' preciso uma nova div~ão contra .os in.-: --·---

." _ -blicos .devem ser <>stab?leeidos seg1tndo atdim~ ··taitõs , obedecendo -a ciútrc·s- ilrilceHõsdã-ii-gõ.~ 
ç15es q11e elles desempenhem, seg undo a ~es· mentaç!o. -
pon~a.b~lid.ade em rtue ell~s incorram. se,iundo O orador, porcirn, dirà que esta peD.Ba.mento 
os servtços que elles prestem. Si o honorario da illnatre commiss!o ha de aGr a~nal. abando
publico é a recompensa. do serviço, nii:o se dav,3 na. !o pelo govorno, porque, eom os habito• 
dar honorarioa dive~sos para. o me~~mo aervi~o . judicie.rioa que jà tem adqnirido a uoasa magia-
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tratura, não é possível manter-se semelhante 
aceesso por antiguidade. A camara sabe que 
pela legislação actual juizes de direito podem 
fazer, e muitos fazem, todA a sua carreira. em 
Utnll. só comarca. muita vez de uma só entrau
cia. 

A lei actual permitte que elles contem a-hi, 
não .sómente os dous annos a que são obrigados 
como magistrados da· i~: entraneia, mas ainda 
os 3 annos R qu~ são obrigados ·como juizP.s 
de 2~ ent~.nci.a., e qae-poseam da. primeira. pas
sar a terce~ra, ou mesmo o tempo neces·ario 
para que os.dé t~ entrancia possam ser eleva
aos á~ relações do~ districtos. Isto é direito 
vigente : a lei de :1.850 já o tolerava, pois pre
suppunha implicitamemte, porque a discussão 
das entrai!cias. como disse, fo1. feita unica
mente . para limitar o arbítrio do governo, não 
sendo as r emoções forçadas. Esta foi sempre a 
doutrina corrente. 

Vem ;J.gora o projecto e estabelece que para 
uma vaga Lia comarca da 2~ entrancia será for
çosa~ente promovido o juiz da direito mais an
"tigo da i"'· E' claro que de.eapparece a legislação 
que até agora. perm1t~ia 110 juiz de direito fazer 
toda a. sua. carreira em uma. comarca de ta en
trancia, porque, quer elle queira; guer não, ha. 
!le passar pa-ra a 2a. entrancia.. Assim tambem 
pa,ra uma vaga de ga. entrancia ha de se1· no
rosado ojuiz mais antigo da 2a., não sendo per
mittido ,. este fazer toda a soa carreira nesta 
2"' entrancii!.. 

O nobre relator da commissão, discorrendo a 
propoaito no art. f o, disse que temos a legis
lação de 1871, que permitte expressamente o 
que sempre está. unplicito D,& legislação, isto é, 
ao juiz de direitC> f4zer a sua carreira em eo
m.area de 1& e:ptrancia, como a· facaldade que 
tinha o magistfado de completar o seú tempo de 
i~ Ílllltancia em cotXL:lrca de 2~. contiuuava 
assim com a fazuldade de re~uerer a remoção 
de uma comarca de entrancta. superior para 
uma de entrancia inferior. 

Semelhanh doutrina é, na opiniio do orador, 
: inconcilia.vel com o aeeesso por antiguida.de. 
Como á possível mant~r o d1reito do juiz de 
3fo entrancia. pUS&r para a. t• ou ~. Sl o pro
jacto determina. que o juiz· mais antigo da en· 
trancia inferior tenha. acceasq para a entrancia. 
superior ' . 

,O orad:>r vai auppor uma bypotheee em que 
esta iócomp3tibili Jade será patente~ Vaga uma 
eomarcà de 2• entrancia e. um juiz de direito 
da ga dirâ, &O governo que qper ser removido 
para esta eoD:t.arca. O governo,.que tem, na 

·fórma da lei, o deve~ da remover, de da.r ac-· 
cesso ao juiz mais antigo da. f a entrancia parJ. 
e83a comarca vaga de 2•, dirá .: c Mas aqui ha 
um qua me, reclama passig.~m de i_& entrancia 
para 2 .•-,. O da fa d :ri: <Si este póde passar 
i}e lima comarca superior para · um!!- · inferior, 
por maioria de razão e::t, que estou em i • en-

... ·trancia; po-ao-ter o·rHTeito ·de continuar·nella;'lt· 
· O que pódé o governo responder .e, iato Y Si o. 
governo tem o .direito ·d.e. _passar o juiz de CO" 
marca superior para comarca inferior, como.ha 
de. ter o direito de. forçar o· m9.gistrado ·da 
meama. entranci. a niudar ~com~' A in· 
com~!liibilidade é eomple~. · · 

Respondendo a um aparte. do Sr. ministro da 
justiça, diz o orador que, desde que pela pro
posta o governo não o pó ie fa.zer. elle a'! calará ; 
ma.s ~stav::~. respondendo à the~ria a.pre•entada 
pelo illnstre relator da eommJssão, que neue 
caso ha ·de retirar o commenta.rio que fez ao 
)•&recer dado sobre a propost~. · 

Ma.s, não é sómente este o caso: o g-overno não 
póde igua.imente con.ser.var na i~ instancia um 
ma.giatr-ado m:ii<; antigo · sem.pre que h.1ja uma 
_vaga de ca~arca de 2k' instan~a: a remoção 
por acce~so e forçosa. · 

Não é exacto, como dizia o illustrl.' relator, 
que a legislação do 1871 c1ntinuaria e que 
o magistrado. podéria fa.zer todn. a sua car
reira em comarca àe fa instancia. 

Por cone~quencia. · I?revalee:l · a o~jecção op
~osta. . pelo orador na. dlsCuSIIilo do art. f o;- · isto 
e, que não houve o necessar io critel'io em se 
mandar que continuasse em vigor o decreto de 
i850,. como està expl'essamente deterillinado 
no art. 1 o § 5• da proposta. · . · 

Agora· que o orador tem restabelecido a ver
dadeira intelligencia da proposta do governo 
n~sta parte, vai cahir om cheio sobre ella, com 
objecções. . 

Não é pos.~ivel manter-se s~melhanLe legis
lação ; ella ·obrigará o poder judiciario a uma 
v.erdadeira. paralysação na administração da jos
h ça, com !lS frequentes remoções de juizes· de · 
direito de comarc:lS de uma entrancia para 
outra, em todo este vasto lmperio. Os jcizes 
de di!'Eiito do Rio Grande serifo removidos pat·& o 
Pará, e os do Alto Amazonas para. o Rio Grande, 
e nestas idas e vindas, com os prazos mar~ 
eados para .aa viagens; para. elles declara
rem .si . aceitam ·ou não a comarca e pv.ra. 
tomarem posse della, o anno irá e ~ justiça 
tica\"A sem JUizes perpetuas para adminisual-a. 
aa eomaL"c&a 1iearào con<tantemente entreguea a 
aupplentes, que não terão a faculdade de pro
ferir senão despachos meramente interlo
cutorios; os povos nlio terito juizes. Niio é por
t\lnto poasivel manter-se semelhante organi
zação ; o governo ha d'3 pensar niato e ha de 
reconhecer que não póde ma.nter a IJu&·proposta 
ueata. parte. 

Mas, não é 11ómente quanto aos inconveni<'lntea 
da administraçA:o da justiça ; a propoah nesta 
parte obriga o theaouro B lesprlzae avultadis- · 
limas com essne frequentes remoções pelo se
cesso por antiguidade. E nas remo~~~. sobre· 
tudo com a disposição de que a ajuda de custo 
será. dérida, embora. s~ja inferior a 50 leguas a 
distancia, parã qae o. magistrado: se tem de 
transportõ.r, vão sobrecarregar· e normemente o 
thesouL"o, porqi.te :vão se tornar frequentes, ha.
bituaes, ordinarias, objeeto de expediente, poÍ' 
assim dizer';as r~moçõ~s dos juizee de direito . 
de umas para. outras comarcas. E. este um ,ar-· 
tigo de des_peza,: com que o governo. ainda não 
'!alculou ;- é um-c·artigo-avuttado-;-:poriflüf"esii&s .. 
ajuda« de caato hão de creaeer na razão directa.. 
da distancia a. percorrer; sempre portanto que 
o Iilagis~do tiver cie ser removido de uma 
comarca ou de um t ermo do · R: o Grande para o 
nor-Le do lmperio, eats. despeza a'!'U l1ará na rulo 
da distancia. _ . · 
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E', pois, uma tendencia. que o projecto t!l:n I um assumpto quo niio póde d!líx:a"l" de ser con.,. 
para augm~ntar a despeza, ao que o orador se l siderado odioso. 
referiu no seu primeiro discurso. O Sr. minis- .Agora que t;lm éxposto as razões por quo não 
tro da justiça contestou este ponto no discur.~o pódo Dccitat nnm a idéa de gra.luar vencimen
que proferiu, dizendo que j9 hoje o governo tos pót• e~ercicioe<, nem ta mbem por ent:ancia. 
remove maghtrados, e pela remoção abona-lhes de comarcas. vai considerar o augmento pro
ajudas de custo. · posto com rehç<io ao accresci mo que vai deter-

T eve a infelicidade de não se faze!' compre- minar a despeza. publica. 
h ender p~lo nobre m'.ni~tro da. justiça. Declara. Jà disse que nio põde aceitar a proposta. do 
qúe as remoções hoje são ra.ras, porque o go- gove!'no, porque a.ch.-1 tão defeituosa a organi
verno só póde remove!' os magist!'ado depois de zação judiciari:~. que elle pretende crear, que 
um certo numc!'o de annos de e~crcicio em não lhe é possível animal-o, autoriz:~.ndo dea~ 
cada comarca. pezas novas e·, r.m segundo logar, porq·ue, em-

Portn.M.to, já durante este tempo as remoções bora o augmento de vencimentos possa. s~r jus
de magistrados de cerus com<~rcas tentl.em tificado, as circwnsta.ncias do thesouro são tae11, 
naturalmente a desappúecer ; em 2° lo~ar, que não comportam o augmento proj ect:~do. 
d~poiil de pa.ssado este prs.zo, o magistrado Quanto à. primeira parte jnlga escusado de-
pód.e cons_~rvar-se na. su:~; c.1marcs., s em que o morar-;;e. · 
governo JUlgtle. conventente removei-o e, em Já. na discussão d() a!'t. i • se espraiou para 
3• logar, o mag1s~rado pód~ consern1.r-se na mostrar que a organização da proposta era in
mesma coroarca.,a.te J>rcenchel' todo o seu tempo. felicissima,que não offerecia garantia nem para. 

E' por_\sso que entende que uma vaga pelo a magistratura. nem para o paiz, que não podia 
regiroen · do projecto poder a importar vari11s conceber como o governo preten le, a tit_ulo de 
remoções, umas forçadas, outras voluntarias; ao uma reforma lib ~ral, arroa!'-se da Ílculdade 
passo que hoje um:~. v3.o<ra. não determina remo- extraOL·dinaria tle nomear j uizes perpetuos e a. 
ç1io alguma, ou qnanrlo muito determinará quem vai augmentar vencimentos. 
uma. Mesmo com relação ã magistratura actua.l, 

Assim a despeza será muito superior, e além faria as suas restncções. Os gover nos têm 
disso a. administraçlto da. justiça irá. resentir-se usado e abusado, principalmente !le t 878 para 
pela sua completa pariil.ysação . cá, da faculdad~ de pro:nover comarcaa. Si tem 

Mas, não é sómente ~ob este ponto de ·vista feito uma ou outról. n?mea.çã:o acert.ad·~ , a ·ver
que a. remoção si não l'ecommenda. A idb da dade ~anda que se d1ga. que ~em fetto t!lmbem 
coromi!!são é estJ.beleccr ordenados diversos aa ma1s desgraçada~ nomeaçoas . . 
para. caia. uma das entra.ncins, mas esta irléa Ors, o or.a~or não. póde dar a estes mag1atra
não é couciliavel com a do accesso por anti- dos, que ~ão Jnlga dtgno~ dos c~goa, augm-:-nto 
gidaie absolu.ts.. o ordenado ttC:lrá dep2ndente J7 venctD?-P.ntoa, qne so po~erta~.l ser. conce
do tempo do exercicio que 0 magistrado . tiver d1dos dep •lS de: u~ll: r~orgamzaçao multo a.pu
em uma comarca. dada, de 5 oa 10 a.nnos, poi' rada do corpo JudtctarJo. 
exemplo, entretanto que, pelo acce; ao por anti- (O o1•ador pede c obtem licença p(;(.l·a {aZla1· 
gnidade absoluta., póde o magistra.lo do fa en- scntàdo.) 
tra.ncia ter de passar p-=tra. a. 2•. antes dos cinco Vai detel'-se maia a r aspeito da segunda ra
a nnos de exercicio ; a commissão no em tanto zão. A proposta do governo, Msim como 0 pa:
subordina. a melhori"' de vencimentos a um recer da. commissão, pretendem que 0 augmento 
prazo de tempo determinado de exercício. da despeza será r~latfva.mente .insignificanta; 

L embra que são difficoldades praticas esl,s, porque, dizem aqu!>lles documentos, por um 
a que a idàa da. commissiio não resiste. l11.Jo ha. suppressilo dos juize• mnnicipaea, que 

Além di >to a idéa de graduar os vencimentôs deve da.~• uma. economia de 800:000$, e por 
ou as entrancias tem ainda u m outro incon;·e- outro lado ha a conversã<J das custas de juizes 
niente , qual o.de erear uma. <lopendencia. na ;le di,·eito e promotores em renda. tlo Estado, o 
magistratura. p<ira com o governo, a quem atinai que é ca.lculuda em 500:0008. Temoq assim um 
ficara p<!rtencendo a. faculd:~de de fazer as elas- a.ugmento de receita. de 1.300 :000$ para. fazer 
süicações de coma:.-cas ; portanto, uma Yaz face, primeiro 6. creaçã:o das novas varas de· 
pulJlicada a lej, o ··governo :fica.râ ar·mado do joizes de direito, que devem regalar por 200, 
direito de clá,!!li"ficar as comarcas corno bem lhe p-.•·4ue, além das 174 novas, serã.o nomeados 
parecer. ·- juizes novos pa.ra supprir aq\tolle~ que vão ser . 

Cólloca a magistratul."a na dependencia dr> promoviJos ás relações, visto qne se augmenta 
governo, qu11 :ficará armado da facnldade de re- o nume~o de mem:t>ros de algumas dellas. Te.,. 
move!' os afilhadcs para comarca~ de 3a entra.n- mos pots 200 varas com os respectivos promo
cia, com direitos de receberem vencimentos tores. Temos poi' outro lado augmento no su· 
~uasi dobrado~, isto é, de 6:000$, · e conforma premó tribunal, nas relaçõe~, noe juizes de di
forem ellas, com direito á gratificação. rei lo, que, de 3:500~ passam a. ter 4,5 e 6:000$, 

Esta. especie de depenqencia é a.peior posai- -tlém··àos-privilegiados, que-na. côrte ficam ten• 
vet, ·porque ·é dependencia <le dinheiro. do 8:000$ e nas capitaes da Bahia, Pernam-

0 gover·ilo até aqui melhorava. os magistl'a- buco e Pará 7:200$000. · · 
dos sómE!nte quanto á commodida.de ~essoal, de Eis a.hi, por lauto. pol' nm lado a economia e 
fa.müia; mas, decretado o·maior vene1rnento por por outro a despeza, que, bem longe de ser 
entra.ncias,- está claro que o arbitrio do governo restrieta, corno pretendem a com.mi!l!lilo e o go
va.i ex!lrcer-se de ~ma maneira e a respeito de -verno, virá pelo menos dobrar a. aetnal, 
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Os juizes de d]reito qlle hoje têm 3:600$ pas
sam a tar qu~si o dobro. Esta., porhnto, é que 
deve ser a base de todo o atlgmento. 

A um apar~e do Sr. Candido de Oliveira 
responde quo a :lntigllid:lde actnal não pôde 
servir de base, porquanto o magistrado que 
tiver hoje quatro nnnos e vencer 4:000$, pa1·a 
o anno vencera 5 :000$; o magistrado que tem 
hoje nove annos, pará o a.nno vencerá. 6:000$000. 
O ma;tis traio quo hoje vence 5:000$, CJ.Ue estâ 
em 2&.·enk.m cia, passando para ·a cõrte, ven
cerã 8:000$; o magistl'ado, que, vencen.lo 5:000$, 
passar ·para a Bahia, Pernambuco ou P ará, ven
cerá 7:200$000. Por consequencia, não s:~ póde 
calcular com a anLiguid.tde de hoje para. a 
de:;peza futura. e n este seu ca.lctllo o orador não 
póde ser vaubjoss.mente contestado. A' pt·o
porção que for s.ugmentando.a classe, s.ugmenta 
a antiguidade, e com esta augmenta o ~·eu
cimento; o augmento da despeza, portanto, é 
inc~>ssante. · · 

Não é porém só isto, diz o orador. A despeza. 
tende a augmentar sempre, porque no interior 
do paiz, como já teve occasião de observar, 
supprimida a classe dos juizes munidpaes, re
duzido~ os supplentes dos juizes de direito, que · 
a proposta crêa., a. despachos .meramente in
ter!ocntorios, os povO.ii serão forçados a pedi~: 
aos poderes loeaes a crcação àe comarcas no
vas, que lhes f1cilite a administr ação da jus
tiça. Estão n a posse des>e dirúto, desde qu e 
apuram 50 jurados; elles gozam de fôro civil, 
que satisfaz a administração da. justiça, pri
meira nec :IISila.de. P.rivado o povo dsst:J. van
tagem, convertidos os t~rmos em comarcas, 
embora. com o !imite de 100 jurados, por meio$ 
legítimos ou não, o povo procurará supprir a 
insufficienoio. da lei, inventando jurados, in
vent-<nd.> termos , inventando juizes, inven
tando ju.;tiça ao pé da port.a. ; e o resultado 
de tod:t.s estas invenções será o a.llgmento da 
despeza pul>lioa . 

O Sa. C.\R.NEIRO D,l RooRA:-São mnit1s i n
venções. 

O Sa. Paxsco P.u . .uzo (1ninistro àa justiçã): 
-Esaas invenções já. existem. ~ 

O Sa. ANDilADE FIGUlCtR.A observa CJ_Ue, s i 
e~s invençOes existem c tem sido pr ' ttcadas, 
faz bem em C:\lc(!l:l.r com ella~ como llma Len
denci;\ par& o augmcnto de dcspeza. Não é pre· 
ciso. •portanto, esforço de .. imaginaçlo, basta 
seguir o eii.emplo; E• uma tendencia . perigosa 
da reforma, que ha de dobrar a des ;Jeza. O pro
jecto é de tal ordem, diz o orador,: que isto que 
se tein dado, como diz à nobre ministro da. jue
tiça, som grsnde diffic\lldad.e, porqne 60 j u
rados podem ser encontraJos em quasi to:ios os 
muniéipios para constituir · um termo. por 
maioria de razão vai-s e t::>rnar um aeto commum 
e legitimar-se ate certo ponto, de;de . que se 
confisca ás pequena~ lqci\li lades as vantagens 
que e llas_goza.vam ·na administração da jüstiça, 
exiginJo-se o alistamento de 100 juradoa. .. 

O SR. RA.TISaONA: -H:l. comarcas ilo Rio~ · 
· que podem ser .convertidas e:n tres termos-desn 

ordem. (Contestaçóes.) · 
V. IV.-24 . 

O SR. ANDR4DE FrGUEIU confirma o apar
te, citando R~zende, Barr;. Mansa e Pirahy, 
cada uma das quaes tem mais de 300 jurados. 

O Sa. CARNEIRO DA RocH.\: -E porque 
não têm sido até hoje 1 

0 Sa . ANDRADE FIGUEIRA. responde, porque 
a a.dministr(l.ção Ja jJ.stiça tem sido faci!Hada. 
com termos de 50 jurados. (Apartes.) 

Não a.rgumen~em, diz o orado.r, com a pro
víncia do Rio d~ Janeiro, onde;. população está. 
concentrada, mas com o intGrior do p:ü:e, onde 
funcciona o juiz municipal a o t ~rmo é consti
tuído com 50 jurados. Ahi a reforma é evi~ 
dente mente anti--democratica, porque cantra.
lisa a administração da jnstiça em termo3 de 
100 ju1'8.dos e torna mais exa.g·erado o abu~o 
a.té hOje notado na creaçi(l de comarcas . · 

O Sa. Ptusc:~ PARAIZO (ministro da jus
tiça):-Multiplicam-se as comarcas. 

o Sa. ANDJLU>I FIGUE I!t.\. v e no s.p:J.rte 
uma confirmação ao que acaba de dizer. 

0 SR. PIUSCO PAR..U:~;O (ministro da justiça): 
- :Ma:J Ll.cili ta-se a justiça. · 

O Sa. ANDRADE FrGumru.. diZ que .está tra
tando aclualmeJ!.te do augm~nto de despeza. 

Censurou a organização, porque não dájus
tiçil- aos povos ; agora está provando que .o pro;_ 
jecto será. burlado com os abusos , aliás ,iustifi
cados, :~.ggravando-sc a despazo.. Não é sóu:oGnte 
isto, diz o orador. O projecto tende a exagerar 
a des[.leza qu :tnto a remoçlles, que serão maia 
frequentes e maia dil::J?endiosas do que hoje, 
pOl'qUe a ] OÍ da ar.tigu1dade é cega e chamará 
o magistrado de uma para outra extremidade 
do lmperio. 

O governo sõlpprimitl a distancia menor de 50 
legua.s. supprimiu a faculdade que. tinbl\ do no
mear juizes sem dar-lhes ajuda ~h cu~to, assim 
como .não lhes dava quando as remoções {a.. 
z1am-s~ a. pedido ; iuas , desde que se paga. ajuda 
de custo ao magistrado, · jA na io. nomeação, 
já. por qua.lquer mudançn, o augmento de dea
peza ó inevitava1. A eommissi o offereoe uma 

·emenda no paragrapho em que o S'Overno de
clarou franca.manto o seu ])ensamento u ret-
peito. (U o texto do para{JI•apho .) 

A commi•sio aubstitue este paragra.pho com 
uma autorizaçlo ao governo para. revor o. ta
bella de ajudas de cas to ; a commisdo, por· 
ta.nto, niio aceita o pensamento do 'governo, 
visto como essa autorização não póde dar ao 
governo 3 faculdade d3 marear ajudaa ·de custo 
para os casos em qne a lei actual nã:o o auto· 
riza. 

Portanto,. a comroissão rej eita a idéa do 
governo. 

O Sa. c.~NDmo. DE OLIVEIRA:- A emenda. 
está. r 2spondendo á objecção de V. &. 

O Sn.. ANDRADE FtGUJ:Il.U. · não oomprehende 
o alcanoa do ap<1.rte. Si a proposta t!!nde . a. 
augmenta.r despcn, concedendo ojud~ de custo 
em casos que . a lei actual :~ãô autoriza, e si a 
comroissãC? ·substitue asso paragra.pho_por uma. 
simples autoriução, CJ.ue nã9 póde ·corres ponder 
ás viaLas do, governo, a emenda não responde ã 
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· objecção, confirma apenas a opinião do orador gando as custas do regimento actua.l, além do 
de '!ue a proposta aggrava a despeza.. : impo~ de sello que já. hoje é pesado, porque 

o Sa. CANDIDO DE Ot.IVE!l!.A dá u.m . aparte. : já não é ~~ 200 reis por m eia folha de pape~ 
1 m.as 200 re1s por custas ao thesouro. HoJe 

O ~R· ANDRADE FIGOIUR.I. observa que está. 1 que estas braçagens ou custas são pagas 
eons1derando a pro~sta e a emenda. Deve ter ! aos magistrados, o legislador não é chamado a 
a faculdade de constderar. uma _e outra cousa. ! medir o sacrüi.cio que faz o contribuinte. Q 
por;1ue amba~ estão em dlscussao. Argumen- ! parlamento autoriza o governo a formular um 
tara ora com a propo~ta, ora com as emendas, l l'egimeuto de custas, o governo formulá esse 
e o nobre depn~do na_o p~e C(lntestar s.o o~lor -

1 
regimento como bem lhe parece. decreta. as 

a vantagem, a.hás multo tnnocente, de servu·-~e braca,.ens como entende Convertam-se porém 
das a.rma.s da commi~ã_? para f~ri: a proposta [ as ~u~tas actuaes marcadas no regime~ to, ~ud~ 
do goveroo. A co=lBsao achou tão e::ugerada ' o que se escreva na. meia tolha. de papel seja. 
a tendencia da propostn, que procuroll Opl_)Or li um sub-estabelecim~nto de procura.ção,' uma. 
emba.r.1ços c~m a. sua eme11da, lamentando o quitação ou qualquer outro acto. O nosso ·sys
ondor que na.o fizesse a. masma cousa. em outros tema de fiscaliaação cbeg<>u a este apuro. 
pontos. . . . quando o aello primitivo e:a. de 60 réis, tendo 

O orador passa a constderar multo succu~ta- passado depois a iOO réis. 
mente, porque a. hora está a únda.r, d.ous ?u- Por conseqq.encia, oi á este imposto, que já 
tros pon_tos de que trata a. prop~ata, tsto e, a é pesa.do, accrescentar-se mais 5, 10 e 20$ de 
s~ppre~ao d~s custas e a c~nversao e o monte- imvcsto por aeto que 0 magiatrn.do tenha que 
pto obrtgatorto pt~-ra os maglstrados. julgar, as redamações serão fortes e o corpo 

Quando considerou os recUI'sos com que o go- legia~tivo, na. decrotn.ção annual do orçamento, 
verno pretende mzel" face a este augmento de irá su.ceessivamente bah:ando es ta tau mais 
despeza.,o orador mencionou as custas ~uepassa.- ou menos ate o limite a.c tual, e a conseqneneia 
:rama constituir artigo da receita publtcs., disse será o desa.ppareeimento do principal artigo 
que essa receita poderia s~r calcula.:ia. em cerca de receita com que se conta hoje, . para. fazer 
de 500:000$, e crê mesmo que, com uma boa. face á.s novas de.'lp~zas ereadas com a reforma 
iis:alisaçãll .e conveniente arrecadação, pode· da administração jndiciaria. 
rà subir etu todo o lmperio ~> 800:000$ ou Por um lado, as ise nções com que a. illustre 
.{.000:000$000 colllillisaiio inicia desde jã a reforma, por outro 

Mas, o que nio é crh·el é que esta perdure lado as vivas reclamações a quo o ·corpo legia
alom do prJmeil'O anno nos nossos orçamentos, !ativo será forçado a ut tendel',quaudo o uerificio 
isto e, não se póde contar com esse recurso das fol' conhecido e as tornar enorme, dei:!.:ario ·o 
cuatas para f&:t:er face ás novas despeza.s, que a g-overno ser:n recut·so pa.ra. sa.tisfszer essas no-

. reforma judiciarÜI. vem trazer. · VliS despezas. 
A razão ó a propria commissio quem a dà. Argumenta-se com a suppressio dos juizes 

.Agora., que as custas pa1:!8a.Dl para a receita de municipaes, ma.s .1 d:minaição de despeza, 
Estado, a commissão já começa dizendo-ma-s quo dah.i provóm, mal poderá dar para o dis
as provindas e as municipalidades não serão pendio com a creaçito das novas comarcas, com 
obrigadas a custas para com magistrados. o que é preciso contar annuahnente. . 
que importar-á a perda de metade das CllBLas Si hoje em que, além dos juizes de direito, 
e.ctuaes (oontes~<~ções), pois que as camaraa ha os JUÍzes municipaes , ha os termos reu
àão hoje condemnndas ás custas er:n todos nídos cou1 supplentes de jui:r.es municipaes, 
os processos, em que a justiça publica de- se angmenta. progressivamente o numel'O 
cah!! . das eoma.reas, podendo-se calcular em 30 as / 

Além disto, a.s municipalidarlea são con- que o governo tem de pl'ovel" annnalmente, de 1 
demnadas naa custu que os l'éos pobres de- modO"'!j.ue, nos ultimos 10 ~nnos, as comarcas /' 
v~m pagar. e a camara sab~ que ê de po· que eram 200 eleval'llm·se a 430 eom 530 e 
bres a. grande maioria doe réo3 em proeeaaos te-ntas varas de juizes de direitO; si hoje é isto 
erimes. o que se observa, com a nova r P.forma a tentação 

Mas não ó somente isto : ba na adminiatraçli.o se rã mais fort~, por assim dizer. 
cb joatiça civil numero.JOS actos em qt1e a Por conseqúe!l.cia easa auppressão do ol:dena,.. 
isenção ser:i. forçosa.. Ou os processos hão ue do dos juizes municipaes mal chegará para as 
pa.rar, e assim paralysar-sa a a.dministroaçii:o da. comarcas que annualmente s e il'ão creandO, 
Juatiça civil on o Estado ficará privado daa augmentando-se assim as despezas não só com 
eu >ta..'l nos res pectivos processos. juizea=de direito, ma.s cem promotores ; de mo :lo 

EnLre esses aetos t!atão, por exemplo, as que em relação a este recur*'o,com·qu~ se conta. 
questões de t11tela.a, de curatelas, de caunpri· não ha contar e assim a de:>peza do accrescimo 
mento de· testamentos, etc., etc. (.Apartes.) de ordenados e de logares novos de j uizes de 

Mas ha. uma. ditfi.culdade superior: a. todas direito, com que o projocto se vai iniciar, pe
estas, e que vai prender--se ao mesmo motivo sarA eternamente sobre o thesouro, e pesara 
·pelo qual a commissão isentou as provincias e na razão dobrada daquella que e. hoje votada: 
as municipalidades do pagamento de custas em paraajuetiça de i'" instancia. . -
=imposto excepcional ou· ·seja um impoato Portanto,' o orador, nas dolorosas circumshu
de sello e~mo quarem alguns ou seja. outro cia.s :financeiras do :paiz, não póde dar o seu 
q:.a~•!tiBI.' imposto especial, o corpo legislativo I voto à proposta n~sta parte. · 
sera chamado a conhecer doa~a.s taxas e reco- · DeplOra-o profunda.menw, porque rêCOnheee 
nhecar o eMrme sacrifieio que faz o povo, pa· que a despez& com o poder jndiciario é á pri-
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meira despeza, é a despeza de prim?r, a que um 
Estado é obrigado. _ 

Si é verdade que o Estado é o direito organi
zado ; si é verJade que elle tem por .missão na 
sua organiza.çio politica. e adminietra.tiva ga
rantir AO. cidadão o livre exercício de seus di
reitos individunes; si é verdade, como jà dizia. 
o historiado-r in.glez, que toda. a organização 
politica. da Inglaterra., todo o seu exercito e ar
mada, não· fazi11.m mais do que garantir aos 
i2.000 juizes desse paiz a facullade de distri
buir justiça ao povo ; é claro qne nenhuma 
outra despeza (o orador já. não dirá. que r,ó !e 
ser superior), póde nem ao menos c·orrer pare
lhas com a. qu~ devemos f~er com o pojer ju-

. diciario. · 
Uma boa magi$trata.ra sari.a. entre nós uma 

condtção de civilisa.çã{) para o nosso povo, de 
garantia. para todos os direitos, e até mesmo 
uma condi~ito impresc:ndivel pa.ra garantirmos 
aos cobnos, que pretendemos attrahir, uma. 
administração de justiça, que fizesse do Bra.zil 
a sua patria desejada. 

Por todas essas considerações, o orador seria, 
pm•tanto, i nclinado a. dotar a. magi11tratura de 
bons vencimentos; já. deu, porém, a razão por 
que não póde aceitar a pl'oposta.: o governo 
não quer dota.r o pab: com a melhor m.lgis
t-ratura. desejavel ; e aquella que exiijte, nem 
toda. · ella é digna dos melhoramentos pro
postos. 

Passando a considerar o monte-f)iO, que o 
governo prop1Se, ooserva. o orador que esse 
monte-pio está a.pena.s na proposta como um 
ornato, não tem nada. de serio, nem póde ter. 

Primeiro que tudo, esse .inonte~pio não póde 
ser obriga.torio, como l!e diz. Basta attender 
a que seria um meio de arredar da carroira. 
todas as pessoas que não tivessem necessi
·da.de de fa.zer monte-pio, por nlo terem. des
cend~ncia. • 
. Mesmo em relação áquellas que têm descen
dencia, o legislador não tem o direito de impOr 
uma deducção em seus vencimentos para con
stituir monte-pio, porque a· previdencia. pa
terna., que e mais zelosa, e em que O Ol'ador 
confia. mais do quo na previdenci• legislativa. 8 
do governo, escogitará meios do garnntir o fu
turo de suaa fa.miliaa. 

Por que razllo um magistrado nio poderá. 
constituir um p&trimonio para sua. fa.milia. por 
outra. fór.õllt., que nl:<l ei:se monte-pio~ Com 03 
recursos a. ou e~ se quer força.l--o, porqu~ Dão 
po<brá elle cprcferir o monte-pio geral dos 
se!-vidores do Estado, um monte-pio estrangairo 
ou um outro nacional que se fun.fe 1 

· O monte-pio obrigatorio é, quanto ao ora
dor, um'l. violoncia e!i:-:usada.. 

Mas não é só iaro : esse monte-pio nio póde 
·ser obriga.torio para toda ã. classe ; ha de 
·estar sujeito a certas condições de sande. de 

.., ... robusre~~-ae-Cãp_acidade physica .. emfim. ' . -
Ora, desde ;:rue -'se tem de entra.r nestas m.: 

dagaç:õús,· eatá claro que ha. de reduzir-se ainda 
ma.i11 o . numero doe magistrados que possam 
entra.l' para o mesmo monte-pio. · 

Pela. aboliçlo da obrigatoriedade já. o mónte-
·pio não poderá comp1'8hender toda a classe ; 
Pela inspecçio e exame de saude, a que os 

instituidores não podem deixar de estar 
suje1tos, penderá uma outra parte ; fica por
t~~ um in5ig_nificante pessoal para eón
stttulr o monte-pto. 

Ora, a camara sabe ~ue quanto menor fôr 
a. classe dos eontribu1otes, maiores s~riio 
os sacrificios que elles . farão afim de fundar 
as suss pen.,ões. 

Assim, pois, ou o governo não pode ri des
empenhar o seu plano, ou ha de impor 
sobre os m:~gistrados contribuições muito fortes, 
para formar-se um capital sufficiente afim de 
garantir as pensões. ·; 

Mas nlo é só isto: já temos um mnnte-pio 
doa servidores do Estado ; . e o orador notará. 
ao nobre ministro que este monte-pio, fundado 
pelo 81'. conselheiro Aureliano de Souza e 
Oliveira. Coutinho, Visconde que foi de Sepetíba., 
foi creado primitivamente com vistas dê favo
recer sobretudo ao poder judicinrio: em grande 
parte a nossa. magistratura s e inscreveu e · 
ainda hoj e se inscreve entre os in~tituidorea 
do monte-pio, 

Ora, pergunta o orador ao nobre ministro 
si este novo monte-pio obrigatorio irá impõr 
novos aacrificios a esses que já têm suas pensões 
instituídas. 

Por er.rto que não ; seria uma crueldade ; é 
um embarac;o com que o ~obre ministro vai 
contar. 

Nllo é posaivel concebGr monte-pio obriga
torio -para. uma. elasse determinada : pode-se 
concedel-o par11. todaa as classes de servidores 
do Est&do; ahi~ o circulo dos contribuint~s e 
vasto ; a obrigação nio tem ta.nto de repulsiva 
como applieada a. uma classe ; e ao mesmo 
tempo as contribuições podem diminuir, por
~ue, alargando-se a ssphera. dos contribuinte•, 
e possível a fun.Jaçlo de um capit.l sufliciente 
para garantir as penaões iostítuida.a. Isto, que 
não mereceria o apoio do ora.dor, desde que ti
vesse o caracter obrigat.orio, comprehende-se ; 
mas obrigar uma. classe, como a dos magistra
dos, que ji têm o monte-pio dos sérvidores do 
Est11do, & concorrer pa.n um monte-pio espe
cia-l. bem longe de ser um favor, é, ao contrario, 
um ver .ladeira desfa.vor. · 

Nlo é1 porém, s6 isto: a proposta. do governo 
toea em um auumpto muito delicado, e o orador 
não comprehende como nem o governo apre
sente bases para o monte-pio que propõe, nem 
a ccmrniasão, que estudou a propo ,ta, as ofl'ere
ça, por seu turno. 

Nito é questãO indi!ferente . a fa.nda~ d9 
um mónte-pio. Des:ie que o governo quer offe
recer aos magistrados est& garantia, cumpria
lhe apresentar-as oues CApitaes, o q11e podia 
fazer, concretizando-as em dua.s ou tres linhas. 
Indo assim va.go, a c&ma.ra vai entregar o futu
ro da magistratura ao arbitrio do governo na 
organiz~ção desse monte-pio; .o governo, . si lhe 
parecer, póde de luzir 50 °/o doe vencimentos 
dos magistrados para fundar o monte,: isto .é, 
condemnal-os á: miseria., emquanto forem vi
vos, afim de garantir-lhes o futuro. 

Isto não é poasivel. Era pNciiiO que o go
verno a.?~n~asse bs~es, afim de -ver .• eamar~ 
si esta. wsbtwção, alem do seu defelto fonm• 
d&vel de monte-pio obrigatorio;podia por eaaaa 
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bases offerect:r c'lndiçiíes de asta.bilidade. Re-~ Filho, Prado Pimentel, Espindola, Lima. Dua.r-
duzid, a. uma classe, si fôr, eomo n:Io roderi te, A~tero, .José 'Marianno, Martim ~ranc ia~o, 
dej::t; tr de ser, -sub~rdinado a um exame, ~ste . SalustJano, Pa11la e Souza, Frankün Dorta., 
monte-pio só - S? pod~rã est:::.belecer com Fe!·reira de Moora, Bar~ da L:opo~dilll\, Car
contribuiçõ<>s multo fort~s. ne1ro da Cunha, Antomo de S1queu:•a, Pas'108 

Observa que o lll·bre ministro não attendeu Mara.nda. Cruz Gouvêa, Ignacio Martíils, Ro
tamb~m para ·a outra face da coll:lplicad:~ dolpho, Çastello ~ra.nco, Barão c!e Anadia, A_n
creaç:1o deste monte-pio, po r quanto m . o. go- tom? ~1nto, VHtnna Vaz, _Alves de, ~ratiJO, 
verno com t.al c1•eação t~m pOI.' :fim alhvtar o Canmde, Mac-DoweH, Cantao, Olymp1o Vnl
thcsouro publico dos coropronüssos CJ:U~ hoje ladào,, Tertulin~o· _IIénriques, Zama.! Abelardo 
temos pela.s aposenl!ldorlas. de mag1strados, de .Br~to, Pa~lino de So!lza, Per~1r~• ~.11bral, 
licençM, pensões, etc ., dev1a prec~d ·l-a de Ansbdes Sp10ola, Rolngates Ltma, Souza 
uma. reforma em toda a. nossa. le:.!"isla.ção rela- r .. eiío, Alfredo Chave~>, Roy Barbosa, F1·ancisco 
tivamente a e.posentadodas de magistrados, a Sodrê, Affonso Penna, Felisberto, Adriano Pi
concessõ~s de licenças, e até mesmo a con- ment~l, AlvaroCa.minha, Costa P into, Gomes de 
cessües de pensões pua :seus hcrd1iros. CasLa•o, Severino Ribeiro, Francisco Belis trio,
(-4.poiados.) ?elicio dos Santos, Manoel .Carlos, Getniniano 

Sem isto a proposta é manca. a incompleta, e Pereira da S lva. (55) 
e ~ go,·erno não poderá fazer obra nenhwnn. Verificando-se não h a v ar numero,:fieou adiada 

Nota, por um gesto do Sr. presidente, qu~ já a vot:l"ção. 
t em esgotado atà mesmo o quarto de hora de Entra P-m 2"' disc1111são o orçamento do minis-
tolerancia., e, como não deseja prejudicar a te rio da justiça. · 
discussão do orçamento da justiça que se vai 
encet~,r,resumirá as suas considerações Elizendo: 
primeiro, que não é possível aceitar augmento 
de vencimentos, já. pol"que· o. magistra.tur .< que 
se t enta. crear não o m.ereceria, j:i porr1ue as 
circ:umst·lncias financeira<; do lmperio não o pe~
mittern ; se~undo, que não pOde ac~itar as au
tor1za.ções dadas sobre a reducção ds.s cnstas, 
em l"end'l do Estado, pelas diffi.culda.des pratica.~ 
em que se ha de ver o g.wern '>; e terceiro, nua.l
mente, que, quan to ao monte-pio, é crença. sua 
e dos seus amig.:>s que ellea.hi est:i para orn~r 
a. proposta, e não porque .contenha. um pensa.

·mento serio de realizaçã?. (Muito bem! muito 
bem I) 

A discussão fica adiada pela hora • . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrnm e::u 3a. discussão os project o> ns. i4 A, 
83, 84 e 91, de i883, licenç:~. a diversos func
cionarios. 

Sã:o lidas, apoiadas e postas em execução as 
seguintes 

O Sn.. PRESIDENTE : - Tem a pr.lavra o 
Sr. Tarquinio de Souza. 

O Sr. Ta:rquinio de Souza 
observa que lho ó summamento desagrada.val 
ter de encet~r uma discussão tão importante 
em hora adhntada. Os orçamentos, porém, me
recem tão pouoa. consideração, que a diseusslo 
delles é sempre ma.rc:1da na. ultima pa<te da 
ordem do dia. 

N-oa o1:~Servaçües que vai fazer nio veja o 
nobre ministro prop:>sito hostil a sua pesaoe.. 
Sabe S. Ex. que tem o orador razões pa.rn des
vanecel"-~B por vel-o colloca.do em posiçiio tão 
elevada. Não o pois s~u intoito embaraçar a 
carreira do nobre ministro e antes des ja. abrir 
margem para S. E~. patentear os· dotes do 9311 
e:•pirito, a elevação da. sua intelligencia. e o 
conhecimento leC!hnic l dos negocios da aua 
admioistração, provando o acerto com que lhe
foi con1iaj11. a pasta que outr'ora. estev~ l1ll.ll 
mãos do MaTqoez de Paraná, do Visconde de 
Uruguay, de Euzeb!o d~ Queiroz ~ d~ Nabuco 
d·1 Araujo; isto é, dos mais distinctos jurjae~on• 
aultos que t~m tido o pai~. 

Emendas No rsgimen parla.m~ntar, a O?lJOStçio exerce· 
uma. missllo, sem duvida muito ari<la e eapi-

Ap~eseni:o como emenda o pr~jecto hoje .nhosa, porquo tem de criticar e fiecali~ar oa 
offerecido pela com missão d ~ pensões e orde- actos do governo, de modo a corresponder á 
nados, relativo á licenç:;t do de;embargador·da confiança qua n·lla. d'•positaram os seus com· 
rebç11o de Pernambuco, Vietorino· do Rego Tos-- mit~entes. Si a tarefa é difficil, a opposiç!o 
cano Barreto. - tem, para Cflrn!lensal-a, dias de· g loria e de 

·sala das scss~cs, 2~ de Agosto de 1883.- ~ciumph?, e pará a. minoria . dii. camara.foi am 
Ulysses Via.nna. . · · dia. ds triumpho o·rla sêssão de 16 deste mer.. A 

Offereço como <tdditivos ·::o projecto n•.74 A, -minoria. tem-se esforçado pela r<!ducção das des• 
os d~ ns. 99, 83, 81, 91 e 73 da. commissão de pezas, tem combatido coniltantementG o a.u
pcnsões e ordenados, concedéndo licença a g rnento dos orçam••ntos, e nssse trabalho tem. 
va.rios milgistradoa e ao Dr. Joaquim Pinto se assignalado o nobre de.,utado p~lo il0 dis
Netto Machado. tcicto do Rio de J~nei~o. o :Sr. Andrade Fi-. 
· Sala: das ·sessões, 21 de Agosto de 1883._; ·gueira. _ 
M aeta. Machado. , · S . Ex. t em emprehendido esforços hercnleos 

Ninguetn pedin.do a palavra, é encerra~ a para. fazer para.r o gover!lO nes~a carreira ver· 
discussãQ. . · ·tiginosa em qae vão as despezas-publicas. · 

F eit!l ~:. ehamada, verifica-Se que se acham .. Tinha quaei perdido a esperança de · serem : 
ansen.tes os 3rs~ Escragnolle Taunly, Fer- . , ouvidas. as suas palavras. Felizmente na ses
·nandes ê;; ·=>liveira, Joaquim Tavares, Ba.rllo da · slo do dia i6, por occaeião ue uma. mterpel· 
'E stancio., Juvencio Alves, Martim Franeiaeo lação dirigida por um }llustre membro da 
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maioria ao honrado Sr. miniatro da agricul- tut•eza escapa a qualquer fiscalisação. Haverà. 
tura, e intet>l)ellação que era quasi directa- necessidade desse augmento de iO:OOO$ ~A po
mente encaminhada ao nobre deputado pelo licia f!UG ha. e:tige des pezas s !eretas superiores 
ii• distrioto do Rio de Janeiro, ouviu & mino- a 100:000$ ~ A no.sa policia. om geral não 
ria. que o nobre ministro da agricultura deu presta o.e serviços que a .socieda ie della podia 
inteira. razão ao nobre deputado, pe.recen- esperar. Tem o infol'tnnio de chegar sempre 
do tambem dizer ao paiz, que e;-a tempo de tarde, deixando impunes os criminosos. . 

. par~r. • . • . . I Fe:tos eseea breves :eparos sobre o orçamento. -
St o .honrado mmu;tro for smcei'O, como o passá. o orador a connlerar nlguns serviços que 

orador acredita que a. n>t manifestação Jo seu correm pelo ministerio da justiça. O decreto 
pensamento, si !ór nellP. aux:liado pelos s~us n. 2684 de 23 de Outu '·ro de 1875 deu compe· 
companhei~os d.e gabinet ·, póde-se da1' para- tencia ao supremo tribunal de justiça para. 

· bens ao parz; s1 os conservadores não estão 11.0 tomar assentos de modo a fixar a. iDtell.igencia 
po:ler, governam pelo menos as suas idé:ts. das leis, e para a sua execução expediu o go-

Na lei do orçamento vigente foi votada para verno o regulamento de i O ele Março de 1876. 
as dPspezas do miuiaterio d·l justiça a quantia Não entra o orador no exame da conveniencia. 
de 6.694:613;$141, e enl~Pta.nto a proposta do dessa lei, pois inimigo das delegações da auto
gov.,rno . pede 7 .278:461S641 , pedindo port.anto ridade, entende que o poder legislativo devia 
wu augm;nLo de 583:848$500. E' uma confir- exercer por ~>i aquellas attribuições. Pergunta, 
mação phna das tendencia~ do gove1•no par.\ P'"'l'ém, ao nobre ministro si a lei de 1875 tem 
exagB!·ar . de anno em a uno as despezas publi- sido executada e si o supremo tribunal de jus-

. cas. Felizmente que, neste co1no em todos os tiça tem exercido a attribuição que ella lhe con· 
outros orçamentos, a honrada commissü:o re- cedeu. Si não Lem sido executada, qual a razão, 
duzin o accrescimo da despeza, propondo no quaes os motivos ? Nâ:o acredita. o orador que 
seu parecer quantia. menor t\ pedida. Não ob- procedam esses motivos da. avançada idade dos 
stante por•~m esta l'educ~lo, o orçamento pro· membros do supremo tr;l;>Un ,1; deTe haver em
posto é superior ao a.ctua.l, o qui' p1•ova niio ser baraço sério qu ·, cumpr~ ao nobre ministro re
esacta a proposição da maioria, de que o gc- mover. E' pr~ciso que a lei de · 1875 não seja 
verno se tem atido ao seu prog-r:unma de eco- lettra morta. 
nomia. !São con .1ece o orador !lS6umpto de serviço . 

Nestas condições e, esn bem da .solidariedade publico em que o governo deva. estar mais at
que deve haver entre os membros do gabinete, Lento do.qnc :>da adminis tração da justiça, que 
pede o orador ao nob1·e ministro d~ justiça é sempre pessima, quando não é connada. a 
que ponha-se d~ accórdo com o seu collega. dll magistrados dignos. Pede, portanto. ao nobre 
agricultura. redozindo o sea orçamento, <JUe ministro lJUe nas nomeações novas que 1i.r.er de 
tem verbas r eductivas, aem ·projuizo do serviço juizes de direit.o, seja o mais escrupuloso possi
publico. · vê!, tendo sempre presente no seu espirito a ob-

. Nota o orador, por exemplo. que o augmento .servação de StuartMiU, de que as ~eiores exone-
da. despeza provam em grande parte do au- raçõ ,s .são as q_ue se fazem para. obter.apoio ou 
gmento da verb3. pedida. para jnstiça d'l ta en- dess.rmal' opposiçõcs parlamentares. 
trancia. Acredita que não ha uma razão sària; Com eft'eito. nada maia interessa á sociedade 
attendivel, ante as circumatancias do paiz, p&ra do que um'l bo~ administração da justi~.a e aada 
a camara a ·eitar esse augmento. Já o an.no mais prejudica a um governo do que uma jus· 
pa~aado foi esta verba. augmentada em cerca. de tiça. parcial .. e apdxonada. Os min1stros que se 
1.23:000$. Hoje pede-se uovo ·e maior a.écresci- sueeedem rapidamente, podem ser indifl'erentes 
mo,pela decretação de novas comarcas e termos. ao resultado da má nomeação dos magistrados; 
Re•peita muito o . orador as a~~ribaições con- mas ha no nosso governo um elemento estavel, 
fiadas ás as~embléas provincia.es pelo acto que não . deve ser sacáfica.do pelos ma os juizes. 

- addiciona.l para fazet·em a di\risão judicia.ria, Maca.ul •y a ttribuiu a quéda dos Stuar ts ás ini
·e ·acredita que na pratica dea;;as ll.ttribuições !j.Ui.iadee judiciarias de Jeffries, e o Ot:'alor, que 
·tem sido ellas s~m~ntG guiadas pelo interesse e sinceramente monat·chi~Jta., faz votos para qne 
publico . . A ea.mo.ra dos deputados porém deve o principio mon3rchico não venha a soffrer 
a;tLender a um devP.r imp~rioso, o de votar as com a Qlá. nomeação de juizes. O assumpto .é 
daspezas publicas. conforme permittirem as cir-- ·tão grave . que o nobr3 ministro deve resistir 
·cumstancias do paiz. Si fos~em prosperas, diria. aos pedidos de· seus amigos. 
o orador que a camara. devia.-conceder fundos Po.deria. o orador citar a.lg~as nomeações 
p:u-a o preenchimento de todas as comarcaa re- de magistrados, que não foram feitas com 
centemente creDdas. Na actualida.de porérn en- .acerto, mas reconliece a. inconveniencia dessa 
tende que á cainara cumpre o de,•er de zelar critica. O melhor ê aceitar oa f37tos consu~ 
pelos dinheiros -publicos. " . . mado.e o.Lé quo:l Os n~UISOS d?s magtstrados o~t-

Outra verba que é ~ugmentad::t. na pr~posta gu~m n s ua a.ecus~çao_. De1u o ex_a-z;o~ das m
. do govero.o, ou antes, llO parecer da commJssiO, formações á consctenc1a do nobre ~1nutro. 
'é .a de-Ajudas .·. de custo. O accresoimo não ~· J?Or isso que_ o. orador de~eJava. que as 
parece justificado e : portanto o or~dor · ,não o pr1metras . nomeao;oes fossem .fettas _por eon
lllceita. Acredita qo~. si o . nobre ministro fck curso, que ·pelo menos o.rrcdar1a os 1neptos . e 
attento na ~istribuição das ajudas de cust:J incapaz~~ . - . . . . 

. n ão haverá necesaidade de aogmento, l Pede a1nda. ao nobre mm1stro.da. JU' t.tça que 
Propõe-s~ tambem. .o augniento da deapeza seja. um pouc~ mais seve;o na concessão . de li· 

'COm' a policia secreta. deapeza que por sua na- cenças a magtstrados. Si . se attender ao e:r.pe--
~ . . 
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diente dia.rio do mini.Sterio da ju~tiça. rleve 
haver actualmente grande numero de juizes 
fóra de seus lagares. Ha jw:1. de direito que de
pois de obter uma comarca, recebe a ajuda de 
custo, toma posse do logar para logo depois 
pedir licença para vir á côrte empenhar-se em 
obter. comarca. melhor. 

A hora adiantada não permitte a.o orador oc
cllpar-se tão detidamente com1 desejara do re
gim&n de.s nossas prisões. Nos ultimos annos 
da situação conservadora, o p:·esidio de Fer
nando de Noronha pas.-ou do ministerio da guer
ra. para o da justiça, ides. que devia produzir as 
suas naturo."s oonsequencio.s. Infelizmente 
nada mais se fez, e a situação do presidio é tal 
que si o ministerio da guerra. retirasse os offi
cia.es que nlli estão, o presidia ficaria sem di
recção. Esse esta.<lo de C0\1~ póde continuar ' 

occupar--ae, ma.a não concluirá som. dirisir 
ainda uma pergunta ao nobre ministro. Todot 
assignalam a necessidade que tem o paiz de 
codificar a sua legislação c i vil e to1os oa mi
nistros da. justiça a. têm reconh~cido . Um go
verno conservador havia incumbido da redaeçio 
de um codigo civil a. um jurisconsulto nota.vel, 
o 81'. Nabuco de Araujo. A sua perda, porém, 
levou o governo a nomear uma commisa!to que 
se incumbisse desse trabalho. E9ta commisaão 
dissolveu-se, apezar da resposta qu., deu o 
nobre . ex-ministro da justiça quando o a.nno 
passado int~rpellon-o a este respeito. · · 

E' hoje geralmente Meito pelos mais a.ba
lisad >B criminalistas o principio de que a pena. 
não tem só por fim vingar a sociedade pela. 
o.trensa recebida., mas emendar os criminosos. 
O qne se tem feito entre nóil pan . ae eonae
guir essa. emanda 1 Não ha systema peniten
c~ario que se proponh~ a reg-enerar os senten
Clados, e o que· e ma1s para lamentar não ha 
naa p~isÕEISl nenhum ensino religioso. 

Quando muito ha um capellão que diz a.s 
missa~, mas que nenhuma. acção benefics. 
exerce so~re os presos. Em toda a parte, em 
todos os paizes têm prestado os governos toda 
a. attenção aos B.)'Btemas penitenciarios, mas 
entre nós tudo fica em estudos e nada. s e faz. 

Dizem os historia.1ores qne a. raça merovin
giana em França. extinguiu-se com uma seria 
de reis chamados faineants. . 

Ao no88o monarcha,pelo sen caracter çonsti
tuciónal e pela sua inca.nsa.vel actividade, não 
cabe de -c~rto semelhante qua.liticativo, mas 
os ~eus ministros bem merecem ser chamados 
ministros (a;niants. 

A carna.ra esta a fechaNIS e nada tem feito,e 
entretanto o paiz esperava anciosamente a 
reunião do parlamento para tllr a solução de 
t&nt.as que3tõe3 que o interessam. 

O que dirão os deputados aos seus commit
tentes 1 A esterilida le da. situação liberal póde 
até desacreditar as instituições, fãzendo o povo 
descrer della.s. 

Outro a.~ao.mpto para que chama a attençio do 
nobre ministro é o de que trata. n Pe~cttorio sob 
a epigraphe «colonia.s orphanologicas ". Lou
vando e appla.adindo os nobre~ intuitoR rloa qne 
fundaram estas colonias la.menta. entretanto o 
orador qtie não tenham ella.s recebido consa
gração legal, pois o pa.rla.mento brazileiro ainda 
nito se pronunciou a. seu respeito. Não conhece 
classe mais digna de protecção do que os OI'
phiíos e por iaso condemna todos os que pela. 
ao.a desídia. os têm dei:udo em aba.nàono. Neasa 
parte a legislação do pa.i:t é exeellente, é es
plendida. Mas infelizmente poucos juizes de 
orpbãcs c llmprem ·as suas obrigaç5PB; só ctti
dando doe qae &ão ricos e têm de fazer inven
t&rio; luc~a;ivoa. ·Aos pobree não r~roporeionam, 
como manda a lei, nem educação -nem meios de
ganhar a vida. 

O adiantamento da. hora obriga o orador a 
preterir outroe llflsnmptos de que pretendia 

Pede, pois, ao act•1al Sr. ministro da justiça 
que lhe dê sobre o> trabalhos e a existeneia da 
commissão informações m.ais sinceras do que 
teve do seu antecessor. 

Concluindo, espera., o orador que o governo 
seja. mais solicito em prover o bem do Estado 
e em trazer ao parlamento as medida<; que !ia 
urgentemente reclamadas pela sociedade bra
zileira, naa questões que agitam sua vida 
social, evitànilo que pela aua. o•terilidade nã.o 
venha ~escredito ás instituições que nos regem. 

A discussão fica adiada pela. hora. 

Vai a imprimir a seguinte redacção: 

N. 68 A-!883 

DESPEZA DO MINIS1'ER10 D.A. GUERRA PA.B.A O EXJ:B.• 
CIClO DE i884-f885 

Acrescente-se no loga.r competenta : 
A assemblea geral resolve : 
Art. O ministro e secretario de estado 

dos negocias da guerra é autorizado a. des
pender, no exercicio de 1884- !885, C?m os 
serviços desis-nados ua.s seguintes rubncaa a 
quantia de.............. .. ... $ 
i. • Como na proposta. 
2 . ."' Idem. 
3.• lderr. . 
4 . .> Idem. 
5 .• ldém. _ 
6.• Intendeocia, elevado o,orde

nado a i :20Ct$ e a grati
ficação diminuida a 600$ 
do agente e desp:teha.nte 
da intendencia ...•...•• 

7 ... Arsenaes (6"' na proposta). ·, 
8. a. Depositos de artigos bellicos 

(6"' na. proposta) ....•... 
9 ." La.boratorios ( 6& na. pro

posta.) .••.•••.. -..... • 
10. Corpo de Sáude (7a na pro

posta). Augmentando-se 
a quantia de 2!:650$ para 
mais 10 phannaceuticos- . 
alferes, em cumprimento 
da. lei n. 3iô9 de· i4 de 

!42:835$000 
849:067$776 

59:960$000 

88:222$000 . 

Julho do corrente anno, 
art_ 2o . ...... . ....... -. 503:13()$008 

i1. Hospi taes e enfermarias (7 .. 
na. proposta). Diminuída 
a quantia de 23:944$040, 
ficando o numero de pra
ças da companhia de en-
.fermeiros reduzido a 80 350:075$000 

·., · 
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12. (8• na proposta.) Como na 
proposta. 

13. (9a- na proposta.) Idem. 
i4 . (iO na propo:;ta.) Idem. 
t5. (H na proposta.) Idem. 
i 6. (12 na proposta.) Idem. 
17. F&l"damento (13 Da. pro-

posta) . .• • .. ••..•.•.•.• • :1.522:087$000 
18. Equip!lmento e arreios (13 

na proposta) .. . . . . . . . . • 117:139$500 
19. (14 na proposta.) Como na. 

proposta. 
20. (15 na proposta.) Idem. 
21. (i6 na pror;osta..)·Mantidaa 

etapa de 500 reis, para 0$ 

operarias militares.. . .. 367:474$000 
22. (i7na proposta.) Como na 

propost&. 
23. (18 na proposta.) Idem. 
24. (19 na proposta.) Idem. 
25. (20 na proposta.) Idem. 
2ó. (21 n11. proposta.) Idem. 
Zl. (22na proposta.) Diminuids 

a quantia de 100:000$, 
r eduzindo-se 50:000$ da 
quota para obrau· milita
r es da córte, e os outros 
50:000$ da destinada para 
as dliS províncias. . . • • . • 600: 000$000 

28 . (23 na proposta.) Como na 
proposta. 

29. (24 na proposta.) Augmen· 
tada a quantia de 1:000$ 
para aequisição de livros 
e assignatura. de jorn.aos ~:890$(100 

Sala. da.s commissões em 21 de Agosto de 
1883.- Ulysses Vianna.- Candido de Ol i
-oeircr.-Be.;erra Cavalcanli. -A. Carn.eiro da 
.Rocha.-A1l.tanio de Siqueira·.-F. SodY"d. 

P-roposta 

O ministro e secretario de estado dos nego
cios do. guerra é autorizado a. despender, com 
os serviços designados llas seguintes rubricas, 
a quantia de.. .. . . ..... . . 14.657:212$022 

A. saber: 

i . Secretaria de estado e 
re ;·artições annens .• 207: 850$000 

2. Conselho supremo mi-
litar e da justiça .••. 43:760$000 

3. Pag-ador;a daa tropas 
40:675$000 da cõrte • .• ..• . .• . 

4. Archivo milita.r e otli· 
cio a. lithogra.phica. 25:988$000 

5. lnstrucção militaJ.· .•. 330:676$000 
6. lntendencia. e arse-

1.14d: 084$776 naes de guerra •• .• . 
7~ Cot-po de a a u d e e 

hospita.es : .• . . ..••. 855:499$040 
8. E stado-maior general. 243:780$000 
9. Corpos especiaes .• .. · 861: 537$000 

10. Corpos arregimentao-
dos •..•. : ••.•..••• 2. 205: 684$000 

ii. Praças de pret ..•.•. i. 251:046$650 
12. Etapas ••••• •..•.••• 2.61!:575$000 

i3. Fardamento, equipa-
mento e arreios ...• 

14. At•mamento •.. . . ••..• 
15 . Despezas de eorpos e 

qua.rteis . ..• • • . • •.• 
16. COmpanhias militares 
i 7. Commissões militues 
:1.8. Classes inacth·as . . .• 
19. Ajud~s de custo ..• . • 
20. Fabl"icas. : . . .. . .•... 
2i. Pr.Jsidios e colon.ias . 
22. Obras militares .•...• 
23. Diversas despeza.s e 

even tuaes . . . . .•. . • 
24. Bibliotheca do e:rer· 

i. 639 :226$500 
50_ :000$000 

440:000$000 
370:211$500 
76:266$000 

Sii :882$556 
30:000$000 
67: 780.;500 

it0:799$500 
700:00J$000 

540: 000$000 

. cito. .. . . • .. . • . • • . . 2: 890$000 
O SR. PRESIDENTE dá a seguillte ordem do 

dia para 22 do corrente : 

1 .. pa,.·te . 

Votação dos prqjectos ns. 74 A, 102, 99, 73, 
83, 84 e 91, de 1883, sobra licenças a diversos 
funccionar]os. 

Continuação da 2a. discussio da reforma ju
diciada no art. Soe seguintes. 

3& discussão do projecto n. 65, de i88S, exe"
cuçõea commerciaes e as ma terias dadas para 
ordem do dia 21 • 

· ·2" parte (às 3 horas) 

3a discussão do orçamento da guerra.. 
Continuação da discussão do orçamento da 

justiça. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas. 

SESS!o liiM 2~ DE .AGOSTO DE f883 

Presidencia do Sr. Lima lJuarte 

SUmiARIO.-LoiLilra o appro vação i!a acb d:L aossão do 
~1. 110 corrente. - Exr iDtB>--r• . - Roquo rimon los. - nod ac
çiios.-P a.recoros.-O ::ir. Almoida Nogueira juallf!ca 
a aproscntoçüo tiO um:L ~opre3on la.ção . O Sr . .:.otooio 
Piolo !rata do um projecto quo apresentou h3 lompos. 
O Sr. Coelho C:unpol justiüc~ uo projeeto. Dh enr; o 
do Sr. Sootres. - P fti MRtiU , Pnn n.; OR DI!.II DO JH.I., = 
-Votação du matarias eocorradas.-Colltiouaçlio · dot 
discussão do art. IP ~a rororma jadiciarin. Disc!lrso do 
Sr. Candido do OiiTeira..- Scausu l'ARrl »• oaon: 
DO ou. -3a discussão olo orçamonlo da gaorr a. Discurso 
do .Sr. Escr~gnolle Taunoiy. -

A's ii horas, feita. a. clle.mada, acham-te pre-
sentea os Sr$ . Lima. Duarte, Matta Machado, 
Ribeiro de Menezes, Soares, Gonçalves de 
Carvalho, Theophilo, Vieira de Andnde, Ulhôa 
C~ntra., Coelho Campos, lgnacio Martins, Can.
dido de Oliveira, J11vencio Alves, Diana, Ca
margo, Rodolpbo DJ.:p.ta.'!O. Alrneida Noguei.-.. 
Ra.tisbona, Joaquim Tava:res,Moreira. de Barros, 
Barão de AraÇ&gy, Paula Souza, Pompeu, 
Alves de Araujo. Alphêo MonJardim, Silva 
:Mafra, M.artim Francisco, Martí.m Francisco 
Filho, Fc9lisberto, Amaro Bezer~ Cruz Gon
vea; Vaz de .Mello,. Souza. Queiroz Filho, An
tero, João Penido, Silviano Brandão, . Mac
Dowell, .Alfredo Cha.ves, Rego Barros, Espin
do~ Monhndon, Laeerda Werneck, Antonio 
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Pinto, Barão do Guahy, Zama0 Vianna. Vaz e 1 daclat'a.udo que foram nossa da.h e:x;igida~~, co~ 
Meton. (45) urgencia, do presidente da pt•ovincia. de Mato 

CompB.recem, depois da: chamada, 03 Sra. G_:osso,. informações completas sobre as e~cur
Antonio de Siqueira, Ferreit•a de Mau1·a, Gene- · so~.;: .r~2tas pelos selv·•gem;. A quem fez a re
ro~o Marques, Barão d[l. Villa da Barra, Ca.r- I q utsiÇao (o Sr. deputa. io G~nçalves de Cu
uetro da R.ocb.a, Barão de Canindé Barão da valho)· 
Leopoldma, Pl'isco Par,~iso, Prad~ Pimentel, . ldem, ~o min!~teriCI. do imperio, de hoje, pe
Affonso Penn:1, Fr?.nklin Daria, Gomes de dtndCI destgnaçav de d1a .. e ho~a para. apr:esenta.r 
Cas~ro, Escragnolle Taunay. Passo; 11-liranda, u:nn. propost:1. para a. aoe~·tura de var~os cr?· 
.Tose Pompe11, Cruz, Ruy Barbosa, Barão da dlt~s supplementares.-Marca-se o dw. 22 as 
Estancia, Alvar() Caminha, Aristides Spinola e 2 1if hora.~ ~a t;al•de. 
Udefvnso de Araujo. (21) C1nco offictos do senado da k<doa,2 de i8; 2 de 

. . ' 20 e 1 de 21 do corrente, eommunica.ndo: 
Ao me10-dta., ac~ando-se pr.GsentGs_?7 Srs.de- O de n. 7i devolvendo, pot• não poder dru.· ·0 

putados, o Sr. pl'asJd·3nte abrd a s3ss~o. seu c:>ns~nti:uento, a proposição que n.u Loriza. 0 

Comparecem, depois de aberta a sessão, os governo a mandar organiza:r com a possivel 
Srs. Fernandes do Oliveir.1, Ribas, · . .ucofo- bravidrub na diroctoria geral da estatística, 
ra.do, GiJnçalvea Ferceira, Araujo Pinho, Tar- uru recenseau1enb provisorio da p8rochia de 
quinio de Sou.za, Francisco So•lré, Hen~iquc Noc;sa. Sonhara d.o. Engenho Novo.-lnteirada. 
Marque~, Olym.pio Valla.dão, Peretti, Carlos O de n. 72, cotumunicando que foi adaptada. 
Affonso, Jof.lé Marbnao, Felicio dos S:~ntos, e dirigida à sancçiío imperial a. re>olução rela
Geminiano, Pereh·a Cabral, Manoel Portella, tiya á. j ubilaçà<> do professor de latim Dr. Lu
Abelardo de Brito, Bulb.ões, Severine~ Riheiro, cindo Pereil·a dos Pa<sos.-lnteirada. 
Adriano Pimetltcl, Tortaliano Henri~ucs. Af- O de n. 73, id;m, id<lm relativa ã licença ao 
fonso Celso Junior, Costa Pinto, Manoel Carlos, juiz de dire:to Mano3l Caetano de Oliveira 
Ferreira Vianna., Audrad 1 Figueira, Paulino Passos. -lnteit•ada.. · 
de Souza, F. Belisa.rio, Ulysses Via.nua. e Souz:L O de n. 74, idem, idem sobre a. licença ao 
Carvalb.o. (30) desembargador da rel.açiio do Recife,conselheiro 

Alexandre Pinto { ... obãJ. - Inteh·a.da. 
Fsltám, com cauo;a p!1.rticipld1, as S!'S. Au

gusto Fleury, Basson, Contagem, Duoue-Es
trada Tei:s:aira, Lourenço dJ Albuquerquê, Leo
pollo Cunha, Rodrig:J.es Peixoto, Sinval, Se
ra.phico e Cttstello Branco. (tO) 

FaHa.m, sem causa. participada., os Srs. Barão 
de _Ana.dia, Bezerra de M~nezes, Cantão, Car
nerro da Cunb.a, João Castano, Pereira. da 
Silva, Rodrigues Lima, Souza Leão, Silva Maia. 
e Sa.lu~tia no. (i O) 

E' lida. e approvada a acta da. sessão de 21 
do corrente. 

O Sa. :1. 0 SECRErARIO dá conta do s~
gninte 

EXPE DIENTE 

O dCl n. 75, comwunicando qu~ foi sa.nccio
na~a a. resolução da assembléa geral que au
tortza. o ·governo a conceder um anno de li
cença, com o respectivo ordenado, ao bacharel 

-Pedro C. de A. Maranhão, )11U de direito da 
comarca de Vi;lnna., provinCia do Mara.nhão.-
Inteirada. · 

Of!icio do ministro da justi~a, de 22 deste 
mez, pedind? desi·gna.ção do dia e hora ps.ra. 
apresentar '.'ma proposta do roder executivo. 

Marca-se o dia 23 . á i hora. 
. Req?-erimento de Leit e, Claudio & Comp. pe

dtado 1senç:ão de direitos de consumo e expe~ 
diente para o materh l de um enganho cent ral 
e ferro-via. no muuicipio de M'1cahê, provincia 
do Rio de Janeiro.-A' cJmmhsão de far.enda. 

Officio do ministerio do imperio, de 20 deste De João Baptista Salgado, es~rivão da colle-
mez, em resposta a.o de 20 do .mez ultimo, 1.9 • ctoria da.s rendas ger :ea e provincia.es na cida
m~t~end~ cópia ~a i 11formação prestada pelo do·d: S. Luiz de Pa.ra.hytinga, om S . Paulo, 
m1m;;ter1o da a.gr1cultura. sobre 0 requerimeoto pedindo a sna. aposen tadoria com ordenado cor
em que_ o Dr. ~n.tonio José S:úupai? pede l'espondente à renda da mesma collectoria.-A' 
subvençao pecun1ant~- para 0 Jabot•atono chi- commissii.o do pensões e orden~dos. 
mico.-A quem fez a requisição (com6issão de p~ E~fro.zio José da Cunha & Comp. pe:iindo 
orçamento). pnnlcg10 por i O annos para. introducção, ne 

Idem, do ministerio da g 11erra, d~ 20 do cor- jardim do campo da Acclnmação,de certos diver
rent·~ , restituindo o ~utographÓ do decreto da timentos, mediante a concess ão de 20 oJ~ dos 
as<embléa geral atüol'izando esse ministerio lucroaliquidos que tirar a en.prcza, fic::..ndo a 
a. mandar pagar a.s dividr.s d~ o:x:ercicios :findos ·seu cargo a conserve.çào do r·ererido jardim. 
na. impo~tancia de i92.:7t~$676.-A a.rchi- A' commissão de industria e artes. 
va.r, o:fficu1.ndo-s~ ao senado . De Antonio de Souza Bento, pedindo, J.lOr 

IJem, do min iste:•io da marinha,de 20 do cor- compr '• as terras da. <lXtincta. coloo.h militar 
rente, devolvendo lous a.utographc;s ja sa.nccio- d·• .QlJido~, no Pari, mediante pagamento na 
nados, dos decretos do poder le"'islativo fó~ma. do d~cr~t·:> n. 5655 de i874.-A' commi.e-
abri~~~ -~. c~elito s ~pplementa~ de 327~736$749 são de faz~ilda. . . 
e 9:b3CJ:t>.S~.-IntemJ.da, offic1an:lo-se ao se· De !\lar ia. Antonia de Olivei1·a, viuva. de 
nado. . . . . Joaquim Bernardes Pinto, pedin lo que lhe se. 

Idem,do o:un~sterto daagn~\1\tura.,de 2i desta 'J jam tt?cadas s1is no.tas da 100$ de es.tampa já 
mez, em. respo~ta. ao de n . 292,de :1.6 deste mez, recolhida.'-A' C)mmtsaio de fazenda. _ . 
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Da ltra#Ziau Imperial Cent1·al Bahia Rail
toah Company Limi!ed, pedindo a garantia de 
juros ·de 6 <>{o pa~a. o capital que fõt· preciw 
11ara. o prolongamenmo da mesma estra.d.L.
A comm.issão .. de comu.erdo, industria. e at·tcs. 

S."io lido!!, apoi:d.os e n. discussão adia .la, por 
ter p;Jido a palavra o Sr. C:mJHo de O li vBir<1., 
os ~eguintes 

. . . 
« Requea·o sa peç:uu :J.O governo, por mterme-

'lio do ministerio da. fazenla,côpias dos seguin
teB documentos: 

PR.O.JECT03 

N. 82 A -i883 

1lú1seu jJecl([[JO[Jico 1~acional na capita l d.o. 
imperio 

Vl)rn hoje a commissão de instt·aci)lilo publica 
. enundar o s~u jlli7.o, ' luanto ao proj ecto n.SZ, 
do Sr. Franklin Doria, que se ins reve: « Mu
seu escolat• nacional na capital do imporio. » 

Nas palavras cou1 que solemnisou a apresen· 
tação rlo seu projeclo, celebra o nobre dep1:~ 
tado como '1: o pcimeh·o doeu manto ufficia ' ,onde, 

Lo Con•espond.'ncia trocada. entre n. tllesou- neate paiz, se consignou a idéa. .ie uin museu 
raria e alf.ndega d-, provinci• do lUo Grande 'Scol:lr nacional:~> um officio endere\}ado, em 15 
do Nort~, po1· occasi:io do na.ufrag-io da galf!ra rte J aneit·o deste anno, ao mi!l.is te1·io do imp:;
Ablossewlam ri' anno de 18l:!i, assim co!Íw a rio, sob o ultimo gabinet<J, pela couuu·ssão dn 
que foi dirigi.la pela the~ouraria ao presideule cong-ressl p dagogico, sob a. pre;;idencia do 
da proTÜlCia sob1·e o mesmo naufrag-io. Sr. Conde d'Eu. 

2. o Resposta do 1o escriptura.rio d~~, alfande~ Ericet·ra este asse r to uma inex:actidiio, cer ta-
ga daqu~lla provincia. Germano Antonio M:~.- mente invoh . . t.\ria, por par te do hon ralo r~
chado, clada sour<l urnii queixa dh·igida no p1·esentante da riação, mas, que, nem por isso, 
governo imp--rial pelo· negociante Do<uin;os sem disputnt• priUJazia~ p~ssoaes, nos col"t'a 
HenriquP. de Oliveira conll'a o entJo in.spector m mos o dtlv,•r de rectificar o tlcsfazer, ~m 
da alfundego..Luiz Frederi ·o Codoceira, no anno d .. fesa do credito da camara dos depu tados, 
a~ima referido, e que o thesouro mandou quo euja delen-a';ão somos, lamentavelmente esque
fo>se ouvido o lllf'Stno escripturario. c ido ncs ~a homenagem &'l ilhist r•o p r incipe, 

3.o Officio da th·.•sour-11"ia daLlUella provincia cuj''" sei"\'ÍÇDS p1•oprio; se:!Ul'nmente hão de 
dirigido,eni. Abril d~sLe anno,rto theso<troJ com- bastar aempt•e p~ra lho lllustrar o nome. . 
m:1.nican lo o m·ro colllmettido no encat•rameuto Aos i2 r/e Se~embr-o de 1882, com etreito, isto 
do axercicio de i8:l2-iSB3, pelo entilo inspe- é, ,11ais (/e quat1,0 mezas ail tes da. communica-
ctor da mesma thesourari?. o Sr·. Codeceira. d 

ção offi~ial qu~ o nolml deputa o enm "amora, 
Sala das sessões, 22 de -Ago<to d~ 1883 • .,... ta1'e a cnmmissi!o de instrucç1T0 publica. a bon r il. 

Cal·fl.~i,·o ela Cw1ha. » do su >metter a esta c~mar:1 o pat·ecat•e proje ~to 
« Requ~iro, se peçatu ao govemn, pm· inter- qnP. receberam, na ordem dos ~,·ab!Llho · dtt ra.~a . 

media do minis te rio da faz:.:nda, cópias dos do- ·o n. 2:24, h({je reunidos em volo~me sep~raclo 
e annexos a.DS .4.1!r!aes lo parbmento, depors do cumentJs seguintes: 
publicados no Dia;·io O !ficiat, s obre u. reforma. 

i.o Relataria do dP.lagado do thesouro o do ensino primArin e va1•ias instituições c_omple
Sr. Antonio Candido da Silva J(el'y, sobre a. mentare$ da instrucção -publica. 
a.ll'andel!a. e the ,our;.ria ,[a província da Para- N l proj ecto CjllO r<Jma.ta o no-;;so parecer, c 
hyba do-Norte. 11ue, s··m duvida, não vos -tereis de tignado de 

2 • l{el..torio do e:~:-insper.lor d3. theaonraria examinar, encontrareis· exat•ada o. organi zação 
da. mesma provincia. o Sr. Pedro Salles, ãcarca eo:nple ta. Je um museu pedagogico n:~cional, 
dos <nupregoados da nlfandG!iA.. nas condições que o desenvol ,:imento contc!ll-

::I.G !{espoata do ex-insflcctorda nlfandega o poro.noo d ,;; deveras c necess1dados do e n~mo 
Dr . Silvino Elvidio Carneil·o da Cunha., sollre publico impoa:n hoje ;l-OS estabelecimentos desta. 
na accusa~ões contra eU'l feit ts, e ~ tentntivn. cate..roria., 
de in•·endio da. me~ma. R.lf;~.nda;.:-a. A im •ortancia do as~umpto abso~veu-nos, no 

4 o Os ultim.os offiaios Jo actuul in<;peo.tor da p·<r •ce1• que precerle o p-r:ojecto, um capi tu lo 
alfande~ o Sr. Coddceira. informa nela a lle- inteiro, n XI, pagos. 2'l6 a 28!J, onde, cotn~,mndo 
ti~.ão do

0

l :•m::roga.dOS .la lll.8Bllla Npartiç io. ])!)r al!udit• a disJ):>si~:iO do art. So, ·n, 10, do 
Sala das sessões, 22 de Agosto de 1883.- decreto de 19 de Abril, que facuit~ ao ·gove1·no 

Cai"'Mit J da Ctmh.a, » «fundai' ou aax li ar muse us pcda,gog-icus, nos 
E'li~o apo iado e approvado som discus~1ío ' o lognr~s ond•' houv ~r :' scolas n9~maes », a e~sa 

seguinte respelto nos pronun<:I_amos ass1m : · 

Requerimcn!o 

« ~oquairo seja. impr 'SSa no ~brio ch ,casa 
a P".t1ção do Dr. A . J. ele Samp?-~o,prop?n<to~e 
a fundar na córt~ um laborator.o 1ndu~Lrul,com 
as informações dad:~s . 

. « E' pouco, é nimia tuente pouco, tnn. mate1·~a 
ele alcan..:e tilo vasto e de necessult;~~;le tao 
real, n/l"O .~u para o desewoolvimen.:·o , çom o 
paht a ser;edade p;·a'ica do ~n;sin~. · 

Sala d ,-s sossõe3, 2~, Agos to 
MariaiBlO. » 

<~. Esquecida entre :1s autonza.çoes,- que. essa 
acto recla.m;, p:1.ro. o governo, est:J. faculdada 
do1'a'iria na lettra. morta da. lei, até ·que a.lgum 

de 1833.-Josj acdrlentll fe!i?. '~os su:sd ta;se o phenomeno de 

Sih.lidos. e vão a i·uprimir.para Gnlrar nn. or
tiem cos trabalht,s, o~ aeguin~es 

V.·IV.- 25 

um ministro do imperio bastantr·J · e!l1ille~t te,.para 
compreh<Jnd"r que a educo.ção pol-'ular-e o 1nte~ 
res>e m11is grave da sua .pasta. 
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. c Pelo 9,ue toca á. vossa. commissã?• nem ~os promove os seus interes~es sob todos os as. 
parece .lic1toconten~rmo-nos com11 Simples d!S· pcctos. · 
pOiliçio pGrmii!Siva do decreto, n_em, po•· em- c As funcçõ3s deste ~ão multiplas : 
quanto, levarmos; como elle, neste assumpto, a « i.<> A pre~enbr, por specimens concretos, 
nossa. aspiração a.té á. pluralidade. Quet·emos documen tos authenticos e meios figurativoa, a 
sor menos ambiciosos, mas mais eflicazes. histeria do progresso do ensino no paiz ; · · 
Pretendemos, não museus, mas um só muMu c 2.o Demonstrar, por meios anlllogos, a sua 
pe:l:1.gogico, etfecti-oamente digno de tal-nome.. situação actual; 
co:nlanto que o pod,~r e::tecutivo BGja, não auto- « 3.0 Reunir., em collecçõea completas, todos 
rizadci, ms.s obrigado o. fundai-o, e nã_o _n'uma ·os in-;trutneutos do material technico do eu-
época. in:leterminada, mas em sequcncul. 1mmc- sino ; . 
diata. á decret.ação da reforma. « 4.0 OJfe!'ecer ao cume do professorado os 

« E' uma institni~ão esta que t0nd~ a _gen13• typos e modelos mais aproveitaveis de mobilü 
ralisar-se por todos os paizes, onde o ensmo ·se escolar ; . 
acha. collo::a::lo ~a altur::~o do apreço que lb.e " 5.o Junhr, n 'um:1. exposição permanente, 
toca, e. a firmar :l posição que ·lhe pertence as amostras d·~ todas a '> invenções e a perfeiçoa
como mem!>1-0 essencial aQ 01-ganismo da i n- rnento3. ra·oduzido~ p~!la industria. nacional 
strucção publica., em toda a parte onde as e eslr!lng.~ira, no tocnnte ao .material elas· 

· fuucçõ~s desta. se exerçam regularmente.» sico ; 
< 6.° Cons~ituir,' mediante exemplifi-cações 

Em seguida, expondo-vos a niuUiplicação da-; gra.phicas, planos, a.moatr>IS, conferencias e 
instituições congeneres a ... > typo que vos propa- investigações especiaes no s~u laboratorio, um!\ 
nhaiuos, n1. B3lgit·~. na Ii'L·~nr;a, na. Elolbnda, escola. completa de hygien<:l escolar; 
na. Inglaterra, na Allemanha, na Austria., na « 7.o Estabelecer aystematic.'l.mento; com a3· 
Hungria, na Russia, nã Suiasa., ns. Itali:l, no C:~.- provincis.s o com os pa.izes cstJ•angeiros, a 
nadá, nol Estados Unidos, apontando-vos o exem- permutação dos objectos, documentos, infol."ma
plo <los museus peda.g-ogicos Jc Vi e uno., Bud:t- ções e serviços, que l interessem o ensino pn-
Pesth, S. Peteraburgo, Amslerdam, Rotterchm, blico em todos os seus g raus ; . 
Bru~ella!!, Paris, Berlim, Roma, Pa.lermo, Mu- 4l S.o Proporcioaâl' aos interessados, n1 causa; . 
ních, Dresde, Zürich, Beme, Moscow, e da. e luc nÇJ.io nacional, a mais completa. biblio· : 
aca.\Js.udo pot> -vos c)l'.tma:r a attonção pna. o theca pcdagogica; . 
a.tnplo museu p·~dagogico esbhelecido, ha i 2 4 9. o.Crear, manter c desenvolver por todos 
ann~s, no imperio j aponez, concluiamoe i'e- 08 modos n estatietica. do ensino no paiz ; col
summ io o nosso . pensament.o nestas paLLVras : ligir 0 coord~nar tolo ; os dados pJssiveis 

c Poderiamos admittir !l.IN~, ainda n~ste acerca. do m9smo 3.ssumpto no· es t1·angei_ro; 
ponto, o ímpedo a;nerica110 se conforme a I pttblica.r o.nnua.lrnente, em eliç.õe3~ popu~res, 
sua posiçao de iltfedor ao impe:"io a.siatico? o frucL.o dest') duplo trabalho. _ . 

c E' a e; ta. questão que o poder legi~lativo "- A si:upln!! entlmcração d·:staa necessidades, 
tem de r esponder . cada uma dn'S qutt.GS avulta. eni primeira 

c Pelo que nos p.:rtonce, a nossa. convicção plaina entro a.s urg<mcias vitaes da educação, 
estõ. fo•·rna.da. nq sP.io d; um povo civilisado, é mlis do que 

c Nito esquecemos oa musens ·escobres, cuj) nffici~nte para justificar a · imprescindibi
progra..."'llma se acha. magistrn.lmente delineado lidadf} dn. inslitutçào, que a reforma vos 
no r~:la.torio do pre3idente do _museu pedago- propõe. . . · 
gico de S. Petcmburgo aõ congresso interna- 11. A timidez inint~lligente dos ignorantes, 
eiona.l de Bruxell<~s sm 1880, trabalho que :\ nrllevolencia mesquinha dos retardatarios, 
obteve, no deblte, a s.dhesão una.nim 3 da o acànba.monto scientifico doS economistas da. 
secção NapeCltiva. Segundo o projecto que vos escola. q•tc não percebe a relação fundamental 
submettemos. fica. enca.rregatlo ao governo entre a educação e a riqueza., ent~e as fina.nçns 
provea· a llUO ~ cada um dos districtos escolares a a escola, não nos fa.lt~r:ro com . o cançado e 
da capital poisua um desses estabelecimentos, inepto argumGuto da escassez da nossa. fa· 
assim como promover e auxiliar. a sua. fundação zend;:, da condição mingua•la e crescento
na.s provincis.s. mente precarb. do erario nacional. Mas de 

« Eis, pc•·tantO, a dispo~ição graduada, ae- onde, senão dos sacJ'ificios actuaes .. que ''OS 
gunU.o a qua~ s~ hão de realizar, em toda a sua acons~lh&mos, havereis .as futuras melhoras · 
::~lenitude, gr,lças -a esses estabelecimentos, os. cujo cuíd!ldo voa preoccu).)a 1 
beneficios do en.sil'.o e da propaganda etlucadora " Sem largo e' larguisaimo desembolso, não 
pela demonstração- visual: _ ba raorganiznção' possível do ensino. Sem a. 

c a) . 4§ collecçõ~s escolares, em parte for- . refun tiçã:o liber:-.1 das insti tuiçõ'3.~ docentes, 
noc;da.s pala administração, em parte organi- nio existe, na orbita da. acçã? h_umana, poss ibi
z :~das por,.eollaborllção do mestre com os lidade real de pro~peridade financeira •. Quem 
alumnos. não se po~suir da evidencia. deste dogma, .não 

« b) Os musor..s esco.:ar,es; que, instituidQS i~sista em enganar o paiz com o. proposito 
em cada. diatricto, reunirão em si to:lo o m&- falso rle r,!fo1•mo.s, que é tão inc·,paz de realiza!", 
teria! de ensino intuiti_vo cjtie exceder os re- quanto de comprehendor. A mais ·malfazeja. 
curs?3 natura?s d~ ca•lP;.escol:J. individualmente de to~as· as ~specie.s do- avareza é_ a que ne
consldera-:la. gace1a ao ensmo os 1nstrumentos de pro!n'easo ; 

c c) O muséu p~:lagogico nacional, . que porque, para nos servirm~s da formula"' enun.
abrliinge a iostrucção em todos os graus, e ' ciada. pelo representante de um cenú·o com. 
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marcial, cujo espirito utilitario não póde entrar 
em duvida, «o dinheiro empregado na instruc
ç3:v não rende cinco ou seis por cento, mas 
cinco ou seís mil por cento. 

« Exiguos nuclaos de população como os 
cantõ~s suissos-:- o de Zürich, por exemplo 
- p:>dem ufanar-se dos seus museus pe:lago
gicos. Será possivel que as instituições que 
nos isolam .no continente americano, se hon
rem com o contt•aste em que nos colloca a 
ausencia absoluta da minima tentativa no seu
titio de uma creação desta natureza~ » 

Assim fallavamos em 12 de SetembrJ de 1882. 
A commissão não podia ser mais incisiva, 

mais e11ergica, mais· cabal1u man:festação da 
sua iléa ; . e o projecto que fecha o parecer, 
traça, nas suas propoi'ções essenciaes, o deli-:
neamento pratico da um museu pedagogico na~ 
cional. 

Lo3"o, si- nem, no confronto entre as datas 
de 12 ele Setembro de 1882 e 15 de Janeiro de 
j883, é. possivel contestar a prioridade à pri
meira. das duas ;-nem, por-outro lado, não ob· 
sta.nte a sua o•·igem ministerial, não obstant(} a 
honra, que lhe cabe, ele funcci :.>D:l.!' sob a alta 
direcção do príncipe consort) 'da s ·rcnis
sima princeza her.leira. presumptiva da . co· 
rõa, nssisle á commissão pt•omotora do con· 
gresso pedagogico o privilegio de imprimir aos 

'Seus actos caracter mais official que o dos tra· 
bo.lhos da. a.ssoinblél;\ gornl lcg·islati ;a ;- 6 
absolutamente incontt·overtivel qu~ a iniciativa, 
não simples~nen.te na indic:l.ção. V<tga. da conve
niencia de um museu es ·~olar nacional, mas n:~. 
concepç:.io comp}eta de um institut~ dessa ge
nero,,efficazment•J organizado, sogu.ndo os mais 
serias rooJelos, pertence á camara. dos deputa
dos, e está consagi'nda no mais solemn"e docu
mento oflicial, entre o> fructos da sessão do 
anno proximo findo. · 

A commissão deplora, pois, qu) não tivesse 
tido ensejo de lel-o ( Je outt•o modo não se ex:
plicaria o erro qtte impugnnmos) quem, como o 
nobre deputado autO!' do proJ~cto ·a cujo ras
pei to vamos opinnr, tanto, p~lo seu gosto da. 
especialidade, podia cotltt•ibuiJ• pat•a a elucida-
ção do assumpto. -

Cet•tamentG nãa s3roí. por motivo analogo que 
não . teve, ató hoje, começo de alllhmento, nas 
cblib_el'ações desta cam:u•:1, um tt•abalho, como 
o duplo pt·ojecto de J·oo:·ganiz 1ção do ensino 
publico primar;o, secundado e snperior, Sllb

mettido ao vosso estudo em 13 de Abril e 12 de 
Setembro de 1882, qu~, pela seriedade das 
idéao; que o dominam, s :~ impõo :i con~ido;-açiio 
attenta de todos os parlamcn tos ou govoruos, 
patrioticos e e~clure:!ilos. 

Como quer que sej:\, porém,~ idéa da fun
dação à e um m u ;cu pedagogico nacional, 

. trazida ago~:~., de nwo, i tela no projccto do 
nobre députado pelo Piauhy, constitao um dos 
membros integrante~ no plaao de· reformação 
·geral que ·vos propuzemo:1, pcn:le d.J vosso voto, 
e tem com esse plano relações tacs r1ue soffroria. 
smsivelmente com n. desaggre;ação. -

Si o parlament) bt•azileiro jà se convenc~u 
~ do que ainda rião õ cedo, petl''"t c1·ear !lO p~t:o 

a instrttcção nacionttl; é enc-:u:ar com vigor o 
problema. ; e Iier:sté cáso Ó3 prcijeétoà dà com-

missão de instrucção pub!ica lhe deparam a. 
mais vasta base de iniciativa para as medidas 
intelligentes que neste sentido houverdes ele 
adaptar. 

Senão ; si, pelo contrario, estivermos deli
berados a continuar a proceder como quem 
acredito. que a instrucção publica é um atavio 
de luxo d.Js povos barbaros da Europa e da 
Amcrica, com que se de~1)re:~.a de ornar-!':e a 
civilisaç,ão superior do impe1·io sul-americ!l-no, 
-é rejeitar o parlamento os nossos projectos, 
rcjeital-os silenciosamente mesmo, como houver 
por bem, mas rcjeital-os de uma vez, p::tra que 
se saiba ao menos que as nossas camaras e os 
nossos governos têm umai·jéa, de progt•esso, 
ou de immobilidade, mas, em summa, uma 
-idéa qual:1uer, na questão, .:_n'uma · questão 
que, ha longo e 'mUlto--longo tempo jâ, passou 
das dis!>ertações dos cong-ressos para o domínio 
da cogitação dos homens de Estado. 

Eis a alternativa a que o . dever vos obriga.. 
Em qu 1lquer dos extremos que escolherdes, 

estareis no vosso di1'~ito : so1s os represen
tantes da patt•ia ; e pelos actos em que, com o 
vosso vot'), envolverdes a sua reputação, o es
trang-eit·o mr:dirá o p3iz, e elle a vós. 

O que, porém, deci<li:lamente não é admis
sivel; o que não nos honraria a nó;, nem a 
vós; o que; si rc:ilmcnte sentis necessidade de 
um'!. commiesão de instrucção publica, não 
póde ~er- compativel .com ella., é ·que, emquanto 
se esquecem, no a1·chivo, os '\}roJ~ctos elaborados 
pelo3 vossos commissat•ios n'uma escala propor
cion:~l ás exigencias do assumpto, em desem
penho das funcções quo nos commetteis, es
tejamos a. desmemb;·ar, a mutilar, a retalhar 
em vo:os de occasiiio, sem systemn, nem pen
&am~nto cohesivo. idá:I.S insepat•avais, hai•
moniscl.das n t~sse plano geral, expressão de um 
trabalho, a. que a c:;mmissão não t P. ria. sacri
ficado tão profundos esforços, si não acredi
tasse na s!?rio:lado do encargo que _llle con
fiastes, e que; toda.,•ia, se pretere, e inutilisa 
de antemão com ta.es expedientes, om detri
mento do tola a rcfo1'ma Mhere!\le, '!'eal e 
cfficaz. 

1!-reparavel e inevitavd é o damno resul
tante dcss:J. m:1.n eil•:'l. cahotica. de procedet·. 
A\•alie-o a camara pelo cics':lnlaco da providencia. 
qn•l insliluin um:\ BCI'Ío de cndoiras novas nas 
f<lcult!atles de me.licina. Um voto, que o so
nac.lo nos couquist•)u. gt'aç:>.s a essa perniciosa 
norma <.!e vida parlamentar, que, cntt•G nós, 
prejulga victol'iosamente os alvitres vencedo· 
ros 110 r_troo vitalício do poder legisiativo; e 

. vai. COIIVOl'tendo· cala C:I.S!l. enÍ uma sub-camara. 
t!fl. outra, sem quo os ministerios, primei1·os 
cul tlados n esto mal; porcebam como deste mndo 
y1io contl'ibuindo p::~ra !\ ruina rlo governo de 
gabinete ·neste paiz,-cozeu ao orçamento do 
imperio es:-a mediJa, s: m alt ::: rar as condições 
de ve1•ificsção ti ~ capacidade para o professo
l'alo. Subsistiu, pois, quanto à selecção do.$ 
lentes, o 1·egim; n antigo ; o concw·so-exc.me, 
banido hoj<:l de toda. a parte, surtiu o seu 
naturJl effeito, depressivo do nivcl . scienti
fico do ensino, ,ia sup~rioridade profissional 
do magistcrio, do caracter morai das faculdldes; 
da educação geral do pàiz ; é~ sálró honrosas 
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c sc~pçõG~, q U'l nos é grato confe :sa.r, as Gõp <l· 
ci~hd..tdl:ls, .:om que se pt·doudenun .enri,Jucce•· 

·os estt~dos meJ.icos ficrt:•a.m sacrific:uia~, :lló cpl•: 
o tempo, co;u o conLingente de outra. ger .t ç<lo, 

· ven::a reparar O< Gl"t'OS do legishtdor th hoj e. 
I:sto grn.c;as aos incnnvenieutes iotrin•ec;.Js :1 

um pt•ocesso, cuja eoudemnação j·i passou em 
jnlg<\do .ante a experiencin uuivo:·:ml. Dcs~'art · 

. uma pt•ovisão util, de alc:~.nce consider;wel par~ 
as in~tituições de e tts:no sut·~rior, foi, 11:1 sua 
.maior parte, est:~rilisada pelo seu isola mento. 

Set·vil'iamos aos intet·esses do paiz, si stm c
cionassemos essa pral:e de rarcellar a. •·eforwa 
do e nsino, quo, <.>tl ha de set substa nt'ial, 011 não 
seri nada, em 1·efornas ft·accionarias, st~gge
ridas . dia por di a, á merce du impresSÕJS do 
n:.oruentiJ ~ Evidentemente ulío. Soh a a ppa ren. 
ci_a, em que se procuram envol\'or, de consul
t a t•em melhot· as c .:ndições praticas de e xe;tui
liuidaJe, e fac·litarem aos poucos a cons()cução 
.uherior do fim- .:.iesejado, essas medidas }lar
ciaes, abortivas. filiadas cala qual a um pend.w 
de idéas diverso, reunem a estes inMn\"enien
tes o de recuarem perante os vícios p:·ot'o.mdos, 
-as enfermidade• <'-apitaes, cu_;a extirpa~ão se 
almej a, e não ap1)l'eh!lnderem, s .mào mais on 
-menos a11perfi ·iallllente, :.1. natut·cza clM insti
tuições que se propoem a fnudar. 
· Eis . a n ,s~a opinião. 

Si vos não pn.re~o ra~oavel, o ramcdio está 
nas miios do parlamento. Si a r furm , q ue \'O!; 
proput.ernos en•en ler<les q:.:e asSLlme assim·o 
caracte1· de um ombaraç.o no cami nil .> dl! mais 
::>ensatas reforma~, um<t \'Otaç ~o da ··-~s:~. basta, 
pa.1•a vos clesenv<?ncilhar do incommoclo emlJC
cílho. Si a vossa commiss:to mesma se. ,·os affi
j.l'UI'11 um oblco ao progresso do ensino, cujO$ 
in ~éresses nliàs acredita p:-ltrocinar, mui rcs
ll6li.Csaruente vcs de}JOmos na~ m':o< o l1on.roso 
man tato, quo n1i.D sabemos d ·se:npcnh ar flle• 
lhor. Emrtua.·•to, poróm, p·~rsi~tirJes em nos 
uão oxonernr d~ste eucargo, o vos n:i·• p:•mun
ciardes ~obre a reform:~. que alvitramos, po~ 
incuml!c~ncia voss~.-a linha .~o nosso proc <li
mcuto 11â:.1 póde ser senão l~ <Jll<;l .lr:t~amos : op
pr,r a •·:,J;J. u ua •.bs tenL •tivas pnrciaes de inno
' 'açã v, que surgit·em nesta. cfl.sa, o momb1·o co
rclaLÍ\'0 em o nosso plauo gerai, até que ()S>es 
vroj odos nos convcnç ·lll d:t su~ SU!\Ct•ioJ·ida.h 
em reh·:ão aos nossos. Jll\ ma ncira d • encat·:t r 
~ derimit• o Jlroulenu; c:>S<J no qual nos rhre: 
mo.> p1·esea om recolúccer 11 no~sa iure,· iori
cl:L ic , e adv.>gar (1. cau~., do~ que nos emen-
darem. · 

Or1L, ó. J~recisam~nta o q ne nil 1 log rou .em 
nosso espmto o p<oJccto do uol>rJ àeputo~do pelo 
Piauhy. 

A commiss1ío não recnsn ao> s;mtim··ntos do 
nob rP. rep;esentante ·da. naç;io, ·~o .i.n llti to qa" 
tavo e~:~ m1_ra, os Jouv-•i'es de q ~,, c a tgn :'l . Mas 
ent1-e o pr(\tec ~ de S. Ex. c o nosso não nos 
parece po~~h>el hesitar. 

Cons sfe o7: seu primeiro de :Cito, que t~mos 
FO< fundam~~tal, em apoucar a esphe ra do 
lllU~<:ll. redu:m!do-a l!-0 r·usiao p1•im ario, entro
t llUtu que ne11hum:. .razão existe pa .. a cxclnh• 
dos .~n<~ficio!l dessa in.stituição o ensino secun
dartQ e -:•-ensurc super1or1 '[!•te o n~o projécto · 
cõntélllp~, '&:1~ -~stHcf:~.mbntb :lte-tiâ; ·ésfclt'-

de :1 :o-o ~ ao ensino e.n todos os seus 9 '·aus, 
.lce.ie os j:~ rdins de -crian~.aa ate a os estabe
leci mentos de ensino snperiL>r, e em todrt.~ as 
suas u1·d~u;·, ab1·angenrl; os c {lu dos eep3ciac3 
ll t•'" hoicos. » 

Na esc::üa do~ r.1cios educativos, CHjo ponto 
cul:.linantrl pertence á instituição de CjU '~ ora 
nos occnpamos, o noss1 projecto de 12 de S3-
tc.u'.:r\l disc~rniu Lres ~ranG : 

A) As c i'JU.·cçües e~colat· s, P.m part~ mini'
tl'adtts pelo gov rno, em p:•t•te reunilas pelo 
pro:'e.-sor com a cooperação das aluamos, co~
stituiudJ o mat"ria.l para o e11sino pratico e 
expel'itL:ent,•l pela realidade, em Clld~ t'·sco~a. 

(Al't. 2o, § 3. n. li ; IV, a, e, f}; V, d; V 1, 
e ; Vll o Vlll . ) · 

B} Os musii·us escolm·es, desti nado ' a compl c
turcm, um em cadadistricto, o• m11ios collig1dos, 
e•n c d>~. escol '~ p~rn o <·nsino prat i ·o e experi
me:Jt·tl . o fim de; les " ata.belecime nto:. é ofte
r .•cerem os recc;so~ comrl~111entar ·S da !nstruc· 
ç:\ ,, p ·lo• IJI'ocessos intuitivos, que niio for po;
sivel distribuir por toJas as escolns. Nell-!8 ·deve 
tet• e ntra ta, pua nos s c•·virmos d;~s pal:J.'\'ras 
rio presidente do mnseu ped.ag,)gi··o de~· ~~
ter~burgo, «tudo o qu · •·xc·:. la s.-; posa·es lOdtn
duMs ie co.da e~cola; qu<tlid \(lo que os tot·na o 
laço comm11rn de to .as as ~'cobJ.s p:~ra as quaes 
se crear o museu.» Ta<:s iMtitntns constituam, 
pois , uru~ projecção integ-rante de ~n.da escola 
e o log-rado•tro ~e~al d, to<bs a.s que se a.bra.n-
;;e:n no l '<tÍ.o do di<trictocst:ul:lt·. . 

0) O mus·)u ped~\gogico n·tcional. . 
A qual destas duas ultimas categortas se 

filia a instituição planej!!.ria no projccto que 
:t.p1·eci:t.rnos 'i . 

Poh denominação que lhe deu. c pelo a.mb1~ 
qui! l ho u·~çou, circumscrev -•n do-o nos inte
r~.-ses da escol;;. pdm!lri;~ , dir-se-ie. que o p!!n
~;amon to do a ·•t •r cio projecto ná ra\·a " classe 
dos museus ••strictamente escola1·es, de •1ue, 
inau~urados os mothodos mode~no:. d .1 ensino, 
é indispen ·>ll.vcl um :• C. 'Ida distriet •> de io.sp~c~.ào. 

O titulo, pot·<im, de Ju.Js"~•t nacio1~al c al~umas 
das func•;iies ·Jue Ih • ~ttribtle o nobre deputado, 
cxcltle •• esse estabelecicueato da chsse dos mu
~ Cil 'l escolm•es pt•oprhmant ·<li tos, elevand·1·0 á 
altura de llm ID.tseu p·~clago-l"ico do E~tado. Real
ment · este ó o cnr;lctel', q11e lhe imJ,Wime o 
papel cb « ercposiçaa 1l>"O[I''ess··oa. a P.u·mull~n
le » U.e tod,ls qmLntos objectos d1gam l'<:S· 
peito ao ensino primaJ•io, çat•acter cum quo 
o indi.vidualisa o autor do ptoje,,to. A clas
s ificação c,;t~b ·leci:la. pelas m~lhorP.s autorida
do.< nf\sles n,;sumpt>~ excluo dos mu~Ot1• pro· 
pt·iamenb escol:tres cS!;:l'l objectivo. q, Não e~tà 
no d stino de~sa-1 instituiÇ(íes :t, escreve a no
tabili :ad ' ~>uropéa, a. que, hn pouco, nos refe
riamos, o: propo~ciooar Ol maios de se estuda
rccn as novidades •tUe ' e forem i nv-·ntan.lo no 
tocante no m:1 tcrial escolar. parà <:n f azer a 
acqnis ição dós o jectos que P"recerem d ignos 
U.e entrar nas collecções d~ ensino r ·unidas no 
museo .Os museus escolar Ps nà:> dispoe 11 d • tlles 
meios, uem é e,;te o "Beu fi:n. Es te cuidado in
cumoe inteiJ•ameute ao museu !lo Est~dó, co1no 
e •tabelecimcnto central.::t . · 
. , Jr..Ias, Si eft~1cti. vãw~nte é, uã.n ·àê uln ·estnbe· 
lOcitUênft, '1!iU!1i~lp:ll1 it~!!tthliifo 'l 'ftfVif dU~• 
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colas da 1-:c~i:idll.de, ' lu"' cogita o nolire depu
tado, 111DB de um mus;;u pcdt\..;ogico, <ligao do 
qualificativo, com quo <J tbstinguill, ;le <r. nach
na.l», c d.edicadu á missão de ftuer conc1ecer a 
historia, a eS:'.atist•C<t e o est<<tlo actuat do 
ensillo prim;,••io etn todos os S'•.us graus, tanto 
em relaçi't•• ao Bmzil, com' aos (lai::;es e~tran
g i os, 'lu~ f.md,nuento t•acional havi para 
privH dM V!lnta;cn> de uma instituição desse 
alca:1ce o ensino secundaria e o enbino sup~
rior ~ 

Eu1 um estahclccim~nb, cujo.desip;nio sej'• 
:figurai' de:no.Jstr tivamente o desenvvlvimeuto 
historico, a , .. atati.;tic~t, os r.~carso~ technicos e 
a vida contemporn.nea d~ educação popular no 
pzi: e no m.undo, a auscncia ·dos factos, dos 
docum,:nLos, d·;s e:xempl .r ·s dessas OllLt·as clLta • 
ordens um:s elevadas d<1 cultura nacion~i 
abriria. uma lacuna deploravel. -

Qu'm não s::~.be, pl'imeiramauL1, quo admit· 
tida. a lei capita_l da integl'lllidade d.• instruc
ção dosde a escola, alvo para qn • todos o-.: me
thodos e program.uas da nossa época tendem 
<."orno para nu. iJeal necessMio e abs.;latament" 
realizayel, o ensi.no prima;·io, o unsino secunda
rio e o ensino superior r •pres ·ntam tres ''ll'Cu
las;conceutricos, Sc~m nenhuma diff:rença ma1s 
c1Ull a extensão do l'liÍ<>? .Corno, _portao to, n 'um 
qua !ro vivo ela e..-olução das ic.~tituiçõ~s do en
a:no, qual o a qlle >e deve propo1· Lttu m 1seu 
pe :Hgogico nacional, destaca.t• uma dessa.; 
séries int rd 'Pendent s e se entifica.ment~ in
s 3par:w is? corno tie.s•ggregal-as em entidades. 
au'tonJmas fl distinctas ~ 

Nãu sP.rá ~ert'l quo a. escoh primaria. já. 
pela. i~dole dos seus pla_nos d6 estudos, 1 ã 'pelo~ 
s us proce~sos de culttvo ment·.l, p1•ojecta a 
sua influencia, fecun :~nte, .ou csterilisadora, 
atra\·e~. do~ colleg-i<)S e lyc,!us,até ás facullades 
supet•ior·:a,- assim como, pot· outro I~Ldo, q ·I'~ 
a alta cnlturn. sci<~ntifica da vida universits.ria 
reng·' podel'OSD.ffiCUte, COlll todas as teniellcias 
dos seus rn,~t';"todos e lo seu·ensino. ~ohre nnri
meira phase da educação popnlt~r ~ E não set•A 
um11 das G<pecialidade ua.turaes, umil. das fctn,~
çõcs do museu peda:;ogico expor, sob todo• os 
aspe~tos palpaveig, !\ e~prossuo anima.dn, r.)al 
de~sas relnvü2s inevitaveis ~ 

Depois, onde esL>i, CJ'Ie se saiba, ale hojn, a 
divisaria <•xacta, acutl:t, inccncuss:l entre o 
ensino 1)rim1rio o o ensino se .·undario, entre o 
secundaria e o superio~1 O (l" ·c-sch~of-system, 
a n,truc~•;lo popular, o reg-imen .!a -escola com 
muru. nos Eõt •dos Unidos, não .se eatenlelar
ga.mente pelo teJ•rltorio de_,stud_os reservado<, 
n'outros p <i?.es, MS gymna;los, .~tc.s atheneus, às 
l·ealsclwlcn ?- O carriculu ihsTactlld,.des d 1116-

d b ina e o los cU1'sas la escola P'll)-te--:hnica,~ntre 
nó>, não aln.,.,n ~em em si t•amos de instrncç;lo 

. Ainda no que re3peita. ás quPstões concet·
n{)nte ... ao lli3.t~t·ial techuico, tudo tende a de~ 
1uonstrar o cara· ter indistiacto dess \ d··mar
caç:lo, convencional n ~ sua. termino!• .gia, mas 
pr .• ticamente wui duv dosa na realidade das 
coas<~.s . T··mos, por exemplo, diante dos olho~ 
o rel:ltorio do aecret~rio da cl<l.sse 7a, grupo li, 
do jury int ·l'lladonal na ex posição de 1878 em 
Pariz. (i) Esse documento a!lesta-nos como, no 
mou.ento <ia ultima exposição univl'}rsa..:, ctlldo o 
mUiidO hasitava. quanto à naiU I"eza ias·reme;sas 
que ae hav1aw de ender ·çar à cln•se do ensino 
s :cu udl\dO », e -«..até quauto ao sentido e v dor 
de•taa duas palavl'B.s mnguc n se entendia.» (2) 

De ont.ra P•l r te. si encaramos Q a,;suu.ptv r ela
tivamente aus intenlsses da educação sec11n<illria 
e superior,-n~:l terão estas duas or·Jcn' de 
cultura intell<Jctual, por motivos S;lmelhan
tes aos que p·•J\'alecem a respeito do ensino 
prim 'rio, incalculavel utilidade quo auferir 
ele uma co-parcicipação int,IHgen te no gr·e· 
mio do museu pedagogico nacional ? A~ qu<ls
Lócs de hygi.,ne, t.jUanto a CC>nstrucção dos 
predios. á. dir ·cçl!.o d:1 lu~, á renovação do ar, 
ãs condi«ões d,, mobilia t 'clmica, á. prophy
lalda e à co:u:nun cação das mulestias propa
g-avés, as I" ·laÇÕCS entre 8. B~mde e OS prJ
grammas, os methodos e os horarios dl ''n~ino, 
aos ex.ercicios gym.naeticos e mili ta re~, ::o.dwit
tidos boje. na Alleru<Lnha. e nos paizes do 
norte da Europa, ao se o a té d,,s univer8ida
<le~, 1odas c;;sa, questões (para não ·~llu lirwos a 
outras} em cuja solução es tà r ··sei·vada aos mu
seus pedagogicos uma p1Lt'te considera velo- in
teres~arão exclusivawente à escola ~ Rerào in

·differe IJtes a~ ~nsino méJio e ao ens ino au4 

1)e~ior 1 
O projecto d 1 vossa commi~são ligava ao mu

"''U ous ramos de serviço p!!dagogico, insepa· 
r •vais, a noslo v:•r, de uma instituição d~ste 
genero: 

Ou.a billlioth~ca peda!jogica ; 
Ulll gabit1ete de hy ~iene escolal', com o sou 

labOI'alorio pal'O. as iuv~sügações peculiares n. 
este a~sumnLo. 

A ntlcessi<iade ch nmba~ est~s dependencias 
p:~.rece-nos incontAstavel em um estabelecüuen
to de tnl natureza. 

Q!I:lnto 11.0 g.Lbin·•Le de lly~iene escolar, seria. 
preciRo i .. morar tudo qua.nto vah hoje !>Ble ra
m~ de a.pplicaçii'l sc!entifica e n su 1 ns3:1ciação 
vitnllls es:ige11cins do ensino, par11. desc~nh e
Mt' o fundamento do nosso rej'laro ; e ncredi· 
tnmos que o h.mrado a11 tor do projecto, ver
sado, como ·Ó, n:~. ma.teria, não pot·â duvida 
em :1.dheri1· ao noss, voto . 

Pelo qu'l -re'ipeita ao outro p rm to, não serã 
r:noavol que, qnando o qual'lel mil.tar (idéa 
dig<là de todo o cncomi(l) de~frncta a vnutagem 

que 011tros Estados f1:propria1·!1.m i esphem do (i) « Ministere de l 0a~rieulturc ct da com
ensino médio ~ Como. po s, s !, Ji.q propl'ia. con- met·ce. _ Exposition univeraelle intemac.io
ccpção do aucto~ dJ .PI''?jec to, o mnseu sedes- na.le de 1s7B à .Pm•ís. -.Groope n. _Classe 
ti:Ja. n 1'\Xpor o esta to actual dn escola • nos 7 _ _ Rapnort sur l'enseig ne.ment sécondaire, 
p:~izes esLI'<•ngeíros •, eom ., nes•e caso, afastar ii'I E,nik Cha$les. in~pecteur ~énéral de 
do seu c~culo de ac9ão os trabalh_os do ·en<i~o f.f:s~ru,cti >n pabliqua • . Pari~. lmpl'im. Natio-
l!'lCUJlÔ.arlo, ,coroparh:.ios D~ a~~orVldos, no s~10. 1 MDCCCLX.XXII. -. 
~ outt·ns naç'õ~s; tfola :wlssao ,aa. ~s~bln tló• : nn e · .... 
lfúltl'l · · ~2) Pilo:?• "2o J 
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de uma bibliotbeca. propria,cuja instituição :ficará 
lembrando o nome do nobre autor do projecto, 
não se rocuse por mais tempo ao niagisterio, 
aos que r.~zem profis'ião das lettr~s e sciencias, 
u m beneficio em que a espada .te v o a boa for
tuna de lhes levar a dianteirn1 

No que toct~. á. !elaçito natural entr9 esses 
dous serviços e a miss1o do museu p~dngogico, 
nã:o faremos a camal'a a ' injustiça. de intentar 
uma dcmonstr.1ç.iio, quo o simples e:s:emplo 
de P•'i:ie3 modalus està e\'identemente escu~ 
sa11do. 

Pouca importa.ncia di o projecto do nobre de· 
puta do ao ed::fi.cio par a o museu. Espaça inde
finidamente :t sua consiJ·ucção, pr.:serevendo · 
que,emquanto se não levantuedificio adequa:lo, 
funccione esse in:stituto <.: em qualquer predio 
do domínio publieo, dêsigna:io pelo gov:.rno. » 
A commissiio, pelo contrario, eu tende que não 
ha. museu pedago~ico setn -predio a1mipriado, 
consi l era. n ecessaria n sua edificação immc
diab, e tem po: ins13paravel o voto em um:J. e 
onlr;\ questão. 

Si um museu peiagogico não é um b~znr ele 
uLensilios escolares, uma casa ~e c:~.rtazes p!lra 
os industriae.:; que e:s:plorem esS:e r J.IilO de pro
d ucçiio ; si tem uma. claesificação natut·al, uma 
coordenação methodica; s i ha de axerce1• func
ções vi"as; si d·~ve ensinar, não só pela. expo
sição m:tterial dos objectos, mas pela '\;xa dis-

. posição recíp~oca, peb ho..-mooia mutua das 
suas partes, pela sua confrontit>ào prvnssional; 
si a ~u:~. inspiração c~rdeal está. em ser o 
grande laboratorio e:s:rerim<lntal das institui
ções :'educadoras no paiz e no eslrangeiro, 
clàro está que uma tal instituiçã!'l reque1• im
prescindivelmente edi.ficio distincto, cu.fo pbno 
preveja as suas n~cessidades, e llNveja aos 
seu; fins. · 

n ·'e essidade. promova antes disso a. discussão 
desta parte d:t reforma, apresentamos, como 
substitutivo a.o projc.cto da S. Ex., o P.rt. 
9o do .nosso, de 12 de Setembro de 1882. 
que di:~; re~peito a este ·l\Ss:tmpto, acrescentan
do-lhe o § que se inscreve sob. o n . 10, que 
toulll.mos ao projecto do nobre deputad.J, esta
tuindo p:1ra. os editot·as de livros de cm~ino o 
dever de rometterem ao museu ,um exemplar de 
cada. obra d osso genat·o. · 

Ao m'!smo tempo, par~ pro"er á. conservução 
e utilização dos o,bjectos actunlmente e~po'stos 
no. typog;a.pl1ia nacional, vos propomos as me
dida~ que no; parecem de urgencia immediata, 
no primeiro dos dous projeetos seguintes : 

Projecto 

Art. L• Todos os objectos reunidos na. é:o;:
posição pe:lagogic:\, inattgcirada nesta. cidade 
em 29 de Julho do cot·rent.o anno, e que fora.m 
ou forem olferecidos a.o E~t:1do,serão arreoadados 
e consen•:~.:los eru exposição publica, sendo re
cebi:los no museu pe~gogico nacional,logo (1ue 
este se fund~r. -

§ L• Cem o serviço a. que . se ·refere a. dis
po;~ição ant.ecedente_ é autorizado o governo 
a despen<iet·, no corrente exercicio, ~te ã quan-
tia de 5:000$000. · _ . 

§ 2. • A exposição insliluida neste artJ.go fi
car;l. sob a direcçllo imtu~diat~ do inspector_ 
ger:l.l d a inatr11cção primaria e secunda.ri:~. no 
município neutro. -

Art. 2.o Revogam-se as d:sposiçõGs em con
trario. 

Sal'\ dns c ··mmissões em 18 de Agosto de 
1.883.-Ruy 1Jc.r7nsa.-Fe!.is7Jerto p , da SH~a. : 
-Dr. T, B . EspindoZa. / 

Estes mesmos.motivos raclamam ps.ra o mu-
seu ped:~.go!;'ico, que constitue 11ma especiali- Pr(ljecto 
dade singula.l' entt•e as insti~u ições de instruc- . . 
ção publica, uma direcção profissional- exi- Art. f. o O governo provlilr~ unmec:hatamentG 
gencia em que tD.mbem não ad\•crtiu o p1•ojecto · â fundação de um museu p edagogico nacional e 
do nobre deput·~ do pelo Pinuh;.-. Subme:ttcr um de uma escob. nol'mal nacional da arte applica
astabclMi:llento como esse tÍ super·intondencia da, que terão a SLl!\ s~de na capital do lmpe~io. 
r emot'l da alt1 administraçilo do onsino, decla- § 1.• O musen pêiagogico nacional tem por 
rando-o simplesmenb "' suj:~ito M mini3- fit~ expor demonstra ti v::.mente a. h_istoria, a es
lerio do impe;•io •. Jlll.:'ll. o entr~:;ar ao zelo, ta listica c a situação actual do eus!no em tQdo3 
tal v c:~; bem intencionado, ma;; incompeten- os semi graas, no plliz c no·eatraugeiro! deslc 
te,de qualquer ÍLlnccionario :~lhoio a s~molhanle os jat·dins de cl'ianças ato os esL<lhel •~ctmentos 
osp3eia.lida.,te, é etoquccor o. n>\tnrez:~. desse in- <le ensit1o superior, o em toilas aa suil.S ai·dens, 
stituto, e condemnal-o â estl.!rilidade de um:\ abraugen lo os estudos esj>eciaes e technicos. 
c::::istencla appn:-at·)Sa, mas fals). _· § 2:> ~ museu pedagogtco. naci(lnal compre-

P,1r todos estes flltidam(:n tos, que l11e pa!'c- henderá as divisões seguiut.es: . 
com concludentes, b.•tima a com missão n:io . :i.. Informações geracs; organização da di
p::>dcr ab;-.~ç:~r o _projecto do nobre deputa<lo. rectori:1 gerd da instrucç:io pLlblica, do museu 

Agora. que a idéa do congresso pedngogico pedagogico no.cioalll, .. (los ntilllS'.!US escoh~e~. 
expirou no senado, onde tivH':l. o seu i:nprwist:> o.,;t:';tnge it·o'a, das expos1ções, est:;ts . congress1s 
n :;.séimento em nm aparte do um d os honrados e fede1·açihs escolares, conferenctas populare>, 
membros daquella camara ao ministro do im- ]j ,~m couio as de:.uais instituições que tocarem 
pcrio do gll.bíue~e 3 de JLtlho, já nos ·ó d';do a este n.smmpto dentro e fóro. do pa.\z . -
esp~~ar que se npproxime parl\ ns reforma;; do 2. Leg.,.slaçao e administração : documeu
en.>m«?, 0 rmuladas nos deus projectos da vossa tos geraes ; docuiuentos pa.rlam~::ntares, r:>m~ 
C?~rrns<~o, a quadt·a de ~m debate aproiund:~.•lo. . mentn.rios, mnuuaes ; l'~gulamen tos e m·~dtdas 
:"i e!le t<!rt:t. a parte constd~r:wel, -'JUG lh<:~ cabo, do orlem interior; relatorios; àccumentos e.s
a c;ea.Ç(ío do ·museu ped:~gogie() nacional. llGciaes concMnentos ás viagens oscob.ros, ~os 

Como, porém, é p~s<ivcl r1ue o prn,jeclo ao cxa.uie~~ co)lcül'SOS e pl'ecüo;.;,. à~. ~on~ere~tcta~ 
nobre doputa<lo, n.vivando o. sentim<!uto de-ssá ,[e mestre:; ; ó~ tralxí.lhós <lS.S comm1ssões de 
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aperfeiçoamento, os modelos de diplomas_, cer- rios empregados no serviço da. ilistrucção e ás 
" tifiC:J.lo'J de capacidade, medalhas e. ma1s ~s- pessoas dadas ao estudo de questões que inte-

sumptos classifica veia nesta. categor1a, nac1o- ressem ao ensino. · . 
naes e estrangeiros. · · - .§ 6.0 O museu terá uma direcção especial, 
· 3. Material e hygiene do ensino: regula- subordinada ao ministerio do imperio. · 

mentes, instrucções, relatorios, modelos typi- · o governo deter-minará, por :lcto regula.men
cos, e~corços, fac-similes, plnnos, secções, de- tal', dependente de ap~rovação das camaras, o 
sonhos, photographia.s ; specimens completos pessoal desse estabelecimento, suas obrigações, 
de todas as variedades de mo'bilia. .classica.; retribuição e direitos. 
specimens e planos figurativos dos systemas de § 1.o 0 governo mandará proceder ao orça
calorificação, ventilação e distr.ibuiç3:ó da luz manto das despezaa necessarias á fundação do 
solar e artificial pelas salas de aula; mo:lelos museu é construcção do ed;ficio apropriado ao 
do material technico de ensino ; pinturas em seu seTviço, depois de ter posto em concurso, 
vidro e app:<relhos· de projecção. no paiz e no estraug~iro, os planos res-

4. Pesso•tl docente: livros, mnp;'as, de- pectivos. · 
senhas, planos, quadros e mais _obra~ d~ in- I. ..;_Esse orçam<>nto será submettido ao poder · 
strucção· deviJas aos professores braz1letros; legislativo na sessão immediata á decretação 
collecçõeil, preparações, instrum3ntos, appa- desta. lei; ficando, to:lavia, autorizado desde já 
ralhos inventados ou melhorados por elles; me- · 0 governo.para a despeza com9s tt•abalhos a que 
didas de ordem, emulação e disciplina que con- neste meio tempo se proceuer. 
ce'tlerem, e praticarem; trabalhos das confe- II .~No concurso que abrir, o governo fixará, 
rencia.s pedagogicas; trabalhos sciénti.ficns ? para o trabal4o .que !or adaptado e o immediato 
technicos de pessoas educadas em estabelec1- em merecimento, si digno for, premies capazes 
mantos nacionaes. de attrahit•em o· interesse e concurrcncia de 

5. Organização do ensino: programmas; profissionaes supériores. 
planos de estudos; catalogas· das . bibliothec!ls, . lll.-Est3s"dispo.;ições vigorarão para todtlS 
museus e collecçõas; lista dos hvros offic1al- os casos analogos nesta lei, salvo prescripção 
mente approvados para o ensino e collacção especial. . 
delles; lista dos objectos ~bs~ico_s _ approvados § S.o Haverá., no museu pedagogico nacional, 
pelo Estado; quadros da. dtstnbUlçao do tempo um gabinete de hygiene escolar, com um la.bo ... 

. e programma; organização e relatorios das ratorio ·completo para. investigações especial
excursões escolares, visitM e missões praticas mente relativas a este assumpto e as demon
~xa.mes· e concursos. atrações convenientes em conferencias dirigidas_ 

6. Alumnos : trabalhos de toda a. especie já. ao profe~sorado, ji ao JJUblico em geral, 
devidos a elles, preparações_, ~xposiçõ_es _e re- I.- A dit·ecção desse gabinete será confiada 
latorios seus ácerca das Vlslta.s, mts>oes e a um especialista de provado merito, a quem 
excursões escolares. se estipulará uma gratificação pelos seus set·-
. 7. Estattstica: publicaçõe-s, specimens, viços, incumbindo-lhe tambem o encargo das 

mappas gra.phicos, quadros geracs, qlJa~ros conferencias de hyg!ene escolar, e o de relatar 
particularisados, rebtorios, cartas fig1Ira.t1va~ semestralmente ao governo a natureza e fru-
e documentos de totla a ordem concernent~s a ctos dos sr.us trabalhos. · 
estatistica. d11.s sab.s de ·a.sylo, jardins de cr1an- II. _ Sob a inspecção e responsabilidade 
ças, escolas primarias de todas as classes, dos desse funccionario, o gabinete ser:i. franqueado 
athaneus, collegios e lyMus, dM_ faculdades o nos profissionaes, que se propuzerem a tra
universidades, das escolas cspec1aes annexna balhoa desse genero, permittindo-se-lhes, ~u
ao ensino médio e supet·ior, das es~olas nor- trosim utilisarr~m-se delle nas conferenc1as 
mMs, das ·instituições de ensino technico: no que· ~o edificio do museu, dirigit•em aos pro
paiz e no estrangeiro. . fess~r.Js ou ao publicoem geral, ácerca desta 

§ 3.o Para tornar o mats compldo que ser especialidade. 
possa este cstabelecimen to, cla.r-lhe maior e:x- § 9. 0 A diJ·ecção do museu endereçará to~o 
tensão, collocal-o a. par do estado da. instruc- auno a? governo o mais completo relatorJO 
ção publica nos paizes adiantados •. e fn.~er :icerca de todos os serviços abrangidos na com
il.cquisição dà specimens de todas as lnvençoes petencia deste estabelecimento. 
e melhoramentos classicos dignos de elta.me, 
o governo contrallirá relações esp~ciaos ~ e~te Esse relatorio será. publicado em edi'ção po
assumpto com os seus delegados . nas provn;ctas pular, e:josto á venda, no ma:dmo, pelo custo 
e, mediante _os nosso:; representantes d_Ipl.o_- da impressão-. . 
maticos e consulares, com os governos, xnst1- § 10. Ao museu set•:í. remettido pelo e:lit01•, 
tuições, assoc:ações e in lustt•:aes; cujo con- sob pena de desobediencia criminal, um. elt
cur.so fMa do paiz nos· seja util neste sen- emplar de cada publicaç~o tendente ao ensmo, 
tido. ~ - orio-nal ou traduzida, fetb em qualquer esta-

§ 4.o Os objectos novos forrc.ar~o uma expo- b0-l~cimento do municip:o_ neutro e das pro-
sição· permanente, antes de se mcorporarc~ vincias. · 
nas collecçõee gora as do museu- . Art. 2. oi_Revogam-seJas disposições em con.:; 
· § 5.o Será. annexs; ao museu uma biblio- trario • .. 

t'b.ecs., organizada especialmente com attenção . ~ d i8S
3 ás necessida::les 0 :fins do ensino, a qual fran~ Sala daa comm1seoes, _::1.8 <le Agosto e · • 

quear-se-á . gratuitament~ ~os membr. os do .. p. ro-.. -R~ty Ba,·bosa.-Fcllsbe;·to.- Dr. T. B. 
fessorado publico e part1cular, aQIS ÍLtnCClOM.- _ $spwcf,cla. 
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N. 82-1853 

A asscmblêa gcralresolre : 
Ar~. 1.° Fica autoriza. lo o governo a funda;· 

deSIIe já, nesta ·apit.Al, um m· :seu com a dena
roioação d · " Museu Escolar Nacional •, sujeito 
ao m.nisterio Uo imperio. 

§ Lo O Mo~eu Escolar N::~cional tem por fim 
fazer conhec~r a. historla, a esLa.tistit-a. e o es
ta to actual do eo•ino primario em tolos os 
gra•ts, t~<nto em r.,lação ao Brazil, como aos 
paizes estrangeiro•. 

Po<ier:i. tornar-se, !lle m di~to. um· centr~ de 
informa,,õe~ ácoi·ca dos dem:lis ramos do ensino 
puulico. 

§ 2.° ConstHuirâ o museu urna exp1~içilo per
ma.n~:nte e p:·ogressi. a de tudo quanto for ade
quadc) ao iren fim, compreh·mdondo a$ seguiutes 
secçõ~s : 

i.•· Documentos hgislntivos. administrativos 
e estatisticos, relativos á imtrucçâo primar.a.. 

2.:. . Cons~r 1cções de e âficios escolares. 
3. a Mo ,iJi ~ escolar. 
4.~ lnstrumontos o apparelhos de ensino. 
5." Obras didacticas. 

§ 3.0 As coUqcções do museu, concernentes 
:is SOC<5 ·s de .q1le trMa o m•tigo nntece•hmte. 
serão fol·::uadas : · 

i,o Com os fornecimentos feitos pOI' ordem 
do minis te rio do iw •e ri•> e dos lllais ministerio:;:, 
e be1u as ,im com as Otftlrtas de aut.1r1dades ee
tran..re·iras. 

2.o Co n os donaüvo~ ele autores, e.l.1tores e 
fabricantes naciouaes ou estrangeiros. 

3.• Com qua.esquer outros donati \'Os parti
culares. 

4.o Çom acquísições prov•'nientes d3 compr<\ 
ou de troca. 

§ 4.• No mus~u tambem se exp rão, cada 
anno, quae~q11er traba.1lws not tVeis de profes
sores e de al11mnos nacionaes de ambos <.B 
6e:tOS, 

§ 5 .o Os at1tores. editores e fabricantos na· 
cionaes ou e~trange: ''"S p11derão fl:s:hibir no 
m ~~eu, :'\ titub de deposito tempora.!'io, pnbli
cnç.õG~ o utensh rlidactico~ interes-santes, p •ra 
o, quM:i lhes convenha. chamar a nttanção pu
blica. 

§ 6.• Ao mu~~~~ s~> i':Í. remoLH lo pelo editor 
sob pena de d~sobedien,.ia c•·i ~tlÍil!!l. nm exem~ 
piar àe cs,da pubi ica.ção tendeu te no ensi no 
o~igi~al·ott' tra-tuzid~. _re;t:. am. qualqo·•r esta~ 
b~lectmento do momClplO neutro e d,\S provin
Cl!l.s. 

§ 7 .o O g overno proverá immediata ·acnte á 
adminis~raçi!o e mantença do muF~u. des, ~en· 
<1e.1do cnm esse.li~ rviço a quantia de 5:000$ no 
corrente exerc1c1o. . 

§ 8 ." Emquauto não se construi!' edificio 
apro11ria io no lllUl'eU, flste fu •1 ccionará em qaal
qu~,. pred10 Jo domínio puulico, designado pelo 
governo. 

§ ~l.o _Tod'l.s os objectos reunidos na expC'liç:io 
lled:.~r,_!nca. m •ug•1r•ld"- nesta. ciúade no úia 
2_9 d ~ .T!l!ho do corren~e ~nno, e que , fvnm ou 
ttver~~ ;:e ser offerec1goa ao governo, seri'io p_or .. . . 

es~·: a.p licados. logo que n dita OJ>:posiçll:o se 
encc:rre, a or :.t'l'niz:J.Çã') provisoria do Museu. 
Escola1• Nacional. 

A;t. 2.• Revogam-se as dispmi~ões e:n con-
trarto. . 

Rio, 3 de Agosto de !883.- FranMi~ Do ria. 

N. 105-iS83 

Cre!lit .1s ao min~sterio da agriculwra Jlarrr. 
estudos da fel'l'r>-l)Ía Jl[ atiei1·a: e M nmOYe, 
cus·eio da de PauZ.o· Affo~~so, esgoto da 
cidade e correio !Jeral:. 

A. comrnissão de orçam~nto ex1minou a pro~ 
pos~ do pod'Õlr ei: ~cutivo, aprese!l.tada. na ses· 
são do 'l1 Jo corr nte, a esl.9 au;rrsta ca!l'nra 
pJ.r., o fim de se1·em conceddos :to ulinisterio 
da ag1·icu.ltn ·a, eoJuwercio e ob•a~ public~s os 
seguintes c1·editos : · 

1.0 De i5G:OOO$, para. a continuaç-ão doses
tudos d u. fc1·ro·via .o Mad ira. e Mamoré, du
rante o e:s:eJ•cicio d · 18i;{3-i::!84. 

2. • D~ 226:000$. p~ra. o castei·o da fer• 
ro-\•ia de Paulo Affonso, no exercido der 
1832-1883. . 

3. •· ~e 280:000 ~. para. o C\lSteio da me:mn cS· 
t l'ada. no exercicio de Hl83-183<!. 

4. 0 De 67:115S, p··ra cs serviços ttccresci
dos aos p:•eviatos úa verb'l-Esgot•J da cid:ld&
r;xer~ivio de lB.:H-1884. 

5. • D~ 60:488$.800. sopplemont;w a. vorba 
- Cor:eio gcr . .J - do act•lal exerci cio, pu·a 
acquic;i·:iiJ d l ca1·ros d~ntin -dos ao serviço do 
correiu nmbul , nte. b .,u como pi-r:l. :< ele\•ação á 
3• elass~ da. administração U.o correio da prv-
vincia do Amazonas. · 

A mlnucio•r. exposição ele motivos que aeom-· 
panha. o pedi·lo e as demon~trllçõ·~s do es
ta.lo ae tual das t•espectivas v :rba:s j tlitificllm 
oll creditas pediuos, cuja. cone 1ssio e ur
g,·.nt::l , 

A cominissi'io nada tem a acrescentar a essas 
docum ·n tos, a sssim, é ele parecer q•1e a prLJ• 
J>O<ta se conve rta em projecto de lei e 11ejn aC:o-
ptadu. com as seguintes e•uendas : 
.Acrescente-se no log-a.r competente: 
A a-;ssmblea g eral decreta : 

Art. i. 0 (Como na proposta.) · 
At·t. 2.• Substüua.-se-o ministro e s~cl'e

tario de estado dos negoeios da fazronda ó auto
rizado afazer as .peraçõe:> de cJ•cdito neces
s?rias p::..ra o pagamento ditA tiespezas ora. auto-
l'tzaJa~. : -

S Lo (O at•t, 2° da prO;lost.,,) 
Art. 3. 0 (Como na proposta.) 
S.,ln das commh~õcs. 2i do Agosto d<.~ :J.S83,...:..., 

Candi•lo de Oli'l)eim.~.4ntonio ({e Siqueim. 
-Iun.aâo M arti1u.-Anto»io Carneiro . da 
Rocha.-Felisbe. to Pe;e :1·a da Silo.•l. · · 

(A proposta acha-se publicad& na. aea,s~a; 
a.ntec~:!ente.) 
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O Sr. Allueida Nogu.eira tem ! A camar.~ muni'cipa.l da cic!a !e de Taubalé, 
a hom•a. de re ... otter á mesa, ~fim de sGr sub-

1 
província de S. Paulo, ponderando que nlio Bó 

metLida. á. collSiJeração da ca-<a, ums. repre>en- o_ seu· mmicijlio, como o pr.iz etn geral au
. tação que, por seu iut·~rmedio, di1·ige·á camara f~ririio innumeras vantagens da prosperidctde 
· a. cid~de de Ta.ub:ILIÍ, pedin_do is~nção de direitos da comp~nhb d·~-G~7. e oleos miueraea-le
para uma companhia.. in lusu·ial que se.or;ani- vantada na. mc~mo.' cidade á custa de capitacs 
zou naquella cids.;ie. . cxclu>iv:::mcnte poirticulat·e•, afi.m d• '·xplora~ 

Depois dil ler a represcnt!l~o. d' z 0 ou 1m· as ricas js;:idas da se h isto, que exist).~ no 
que o pbject·J a. que se l'efcre :'S~:l rei'res!lnt:>.ção log-J.r, te.ul a honr~ de !'apresentar a. VV. E;~l.s., 
já f.>i sul>mettida, em con~equoncÍ;l ua requeri· no s~ntldo do re-1uer~monto _ d~ dH·e~tor.uJ. da 
men~o ap~esant&•lo li. ca.ma.ra, ao estudo do. no- menc1~aad:: ?O~[Jauhta.,_ ped~n!.,.O que, s?Ja-lhe 
bre commtssiio de fazenda, que, to1wt.ndo-o na 1 eoncedt~o tscnç~o. de l:lnpo., tos a. respe.to d?s 
devida consideração, a.p_ resentou 0 projecto 

1 

ap'[lar_o~nos, . .nmter1aes, mstrumento~ e mats 
n. 44 deste auno, pedindo para elle ·a appr.va- utcn~!ltcs ~ 1mpo.rtad?s .do estra~get'O para.:~. 
ção da camat·a. _ , coustrucçao o cus~elO do r::s~ecttvo est:" ·:~loct-

- · . j mento; e, confiada no csptrtto de patr.ottsmo, 
. O Sn. Morum:u DE B_ARRos :- Fot c.omba- q lle prcsitt~ as decisões de VV. EExs., espera 
lt~O p~lo Sl'. And1·ade FJgu) ra e defendtdo por que ~o. justa quão necessaria recls.lllilção seja 
mtm. ticnevohmentG attendlda. · 

O Sn.. ALlJEID.!. Nor;umm.~ obsat•m que é Paço d:1 catnara municipal, 18 de Ago;;to 
muito imp~rtante o o\.ljecto deste projecto, e, de 1883.- Presidente, J<Jrdao Pe2·e ra de 
com quanto esteja na ot•dem do dia, rei c ao Bal·;·&s.- Jorra Por(i,2·o ele !Jlaccdo.-Joa
Sr. presid3ntc que lhe de mclbor coUocação, g•tim J!m·~ita cl'~ S. e Almeida.- Josd Be~ 
afim de ser convarti lo_ em lei . · nei.licto M a,·ctmdes de Mattos. - Joaqtliln 

A companhia que naq uella cidade se orga-. M a,·:ano da Lu:;;· 
nizou, unica.mco.te com c:tpit:t~~ p:u·ticularcs, 
sem a:n:ilio nenhum do governo·, 'é digna in· O Sr. Antonio Pinto pediu a pa
cotúestal'elmonte do rnqueno auxilio da isenção hwra ~t'a. dirigir ü. 1n,1sa ums. reclamaç~o muito 
de direitos qae so~icita do parlamento. justa, c sobt·~ a qual t~m o maior interesse. 

b Sn. MoR EmA· n:i R\nRos:-Estimo muito Jll. dcco;·reram muitos dias que tev'l a honra. 
que 0 nobre deputado pense a.s5im. Assim os d ~ apresentar . um projeclo pedin:io o alista
seus umig-os 0 acompanhe'm, mento dos caixeiros que provassem a sua capa.

eid,\do eleitos·:~!. 
O Sn.. AúigtoA" No3TJEit\A diz que -Os eeu3 o pt'újeCto f.Ji assigoado po~ 40 Srs. deptt· 

amigos não se op 1•õe,u o. concGesê);Js dcs t:>s, ~:\dos, c o St•. l'res dvn t:> se dtgnou remel~cl-o 
oppõJm·.'lo a. concessões d.J _:.;at•antias -de juros ás co1umissões de co!lstiLuição c d! justiça. 
quo possaw onera1· o ~!.s. · s:~uro . civil [.!1.1"'"- que ü'•osem o aou p<~.:·ecer. São _pas· · 
. O S.R. MortEHU DE B.lRitO>: -V. Jlx. não sudos llluitos dins, o O!ltt•et;\nto não consta na<! a, 
está bem informado. Este p•·oj~cto fui co.-..ba-_ a sG;uiOllhanlo re~pei},l· . . . 
tido pelo Sr. Andr;1de Figuei~a. Pelle, pois, a S. Ex. quo s~ dsg.ne dar _p~ovt-

l denciM afim de qtw se liquide estl3 negocw,qua 
O Sn. PRE~IDENTe:-V • g:\ • pedilt a pa aVl'a ns comnlissõ~s dêm os s~us pa.roeeras como en-

pal"a. enviar li mesa uma ropreaon tação . tend'3s·em de direi to . 
O Sn.. AL~n:m.t NoaUEtnA diz qoe este \ll'O· Jti.-que esLà na tt•illana, npt·oveita. a occasião 

jecto vem tra.z ~i· um mclhoruroento importante, para fa~ar onlro pa Hda da mesma natureza. 
por iss() que o oleo cx~rahido do scllisto ~ue H:~. muibs dias fo: <'nvia. !a :i mesa um:~. r a
abuud:~. n,•q u'~lhu. regiões pr-esta-se perfet~a- presenta,.ão do d stincto c:dad:io Carlos Be:nar· 
ment~ a todas as 1ndn•l.r nR, B o ,r:n:r. exl.!•ahl(lo I dtno de Mou:·(l pe :indo inte1·petração da let que 
do mesmo oleo di uma àiife ren\.a de 50 •(o sobt•e r ·!"ula. a. respounbilida.de criminal da. im· 
o que :1ctualm~ntA é--é:s:tra_hido. . . . pr~ns:>.. • -

No !o1•rwl4o Comn~~~·cwde h~1e vem .Ptt.blt- Esta repros~nta~'l~ S. E~. ~nnou-o. à. , com-
e cldo 11m lummoso artigo a rcspetto das JliZlda.s mies:io de justtça ctvil ou crtmlntll, · e ate e~ta 
de schisto que se cncon~t·am nessas re::riõGs da. data. niio ap par::ceu o respectivo parecer . . 
sua proviu da. . . • ·· E' de conveuieu~b public~ que se d~ anJa. 

Como o Sr . prestdcnte não lh'l pe1·nutle ron- mento a. este nep;octo. Pede, poB, a S. E::t. que 
tinuar, pàt•a. nas s11as oMervaçõ ~,., pedindo a inte~venlt a. per.1nte as commissõcs para. que 
S. E:s: . que se digne marc<:l' para. uma d~s dêm o seu pÍt.recer. 
proxim~s s~ssões ·a. .in.terpell•tç~o ·que. o orndor - 0 Sn.. PnES!D~N'fE:- Os membios dns ·com
an?unl:lOil !1.0 Sr. m.ms tt·o do llll,Pe_\10~ ~ res- ntissuê~ estão prese:ttes, e tomarão na. devi.la 
pe1t? do _o;·çameuLo da. so.a Pl'Onu..:_la,_ e que consider.v·ão 0 pediJo do nobre deputado • 

. por mcomtAodo ~eu ,e de S. E:s:. t em se do de- ' 
monda. · . . O Sr. Coelho e Car.'lpos :-Sr. 

q Sa. P~EBIDENTE: - Tamarot em cons1de- prcsi ·:ostle, ouso tomar algnru tempo á camíira 
ra.'<_itO o ped1do do nobre dcpatado. _ - om justifi··n~ão de-um p1'ojoo1o . .lo nl~ 1!-lct~noo 

E': enviada o. seguiu te I'G:)I•cscnta.;ao, que é para minha v:-ovincin., o .[e cuja adopção de-
r<lmet•ida. á commissiio dJ f,\zenda: l pende o seu pt·ogTe:so o nng1·;tndecimeuto . 

Augastos e dignissimos Srs. rep:es':nt&ntes que1'o f:~ll~r do melhon>o~e~lo de suas bxrru, 
da _ na~ão, -- · · ou ante:. ue aua. ba.l'ra prmc1pal. · 

V. IV.- 26 
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Senbo~e;;, é tempo de ag-itar e resolvet· os , B:lhiana, um oa dous da companhia Pernam- · 
problemas relati,·os á riqueza publica, remo-I bttcana, de viagens quasiseml're irregular~s, e 
vendo as causas que a ditficultam, como ante- por divorso; navios de vela :i fretes caris>imos. 
paro de que precisam as classes producto · :~s Note a camara que, quando nesta praça do 
na imminencia da crise que as ame.1ç:1., p~b Rio d J Janeiro são cotados os fretes para a Eu
transformação economica, que se opera no paiz. ropa a 40 e 45 shiHing;; por tonelada de assucar, 

V. Ex. comprehende, Sr. president}, que e 1/2 d. por lb. de algodão, custam em minha. 
não bast:l. produzir; a producção se~á sem provincia, nlití~ a menor distancia, 55 e 60 shil
resultalo, de.saproveitJ.da, sinão perdida, sem lings o :1ssucar, 7/8o'u 1d . o algodão. 
escoadouros à sahida. dos proiuctos, o bom ALten:ia aind~t que de Glascow para. a Bahia 
merca:lo, facilitando-se, quanto possiv:'l a faz-se o transporte de uma machina par~ prv
offerta e a procurol pela concurr.}encia get•al priedale agricol:l. por 300$; da Bahia para S::!r
das industrias, e conseque_nte t•emnneraç,ào ao gipe por 400$; de fô•·ma que o que custa ao la
trabalho. vrador bahiano 300$, cust:J. ao meu compro• 

Já de tempo tem sido esta a constante preoc- vinciano 700$000." -
cupação do governo do p ti t. , e é ain la hoje Pelas mesmas causas, o preço dos productos 
necessiuale palpitante, m:Jmcntosa, que>tão em Sergipe é sempre inferior ao dos similares 
vital para algutp.a.s províncias, que vivem com-, nas praças visinhas. O assucar, por exemplo, é 
que fechada~ ao commercio tlos povo~, explo- venilido li por 400 réis, 500 réi~ menos que 
J'adas por uma ou outt·a praça a l!Ua são ·su- na -Bahia,-e o algolão por 800 réis, 1$ menos. 
bordinadJS, ven,Jendo barato o que produzem, A impor tação, essa se f<tZ pel is pl'aças visi
comp:-ando caro o que con~omem, verladeiro nhas, e nos custa, pelo m·mos, 10 e 12 "/o mais. 
esta?o d·3. ruina. . . _ _ _ Qne:· a cam:wa sabe~ o prcju'zo que, -por ess:~. 

E a z~:nnha pt'OVI~Cl& uma_ des>as ~~:timas dlffe~ença de preço, tem as c1Mse3 produc~o~~s 
de alhe1a~ explora.çoes, elb. rzca de acttvt lade, de mmha JH'ovincia, sóment l.l em um exerc1cto ~ 
de trábalho e ch productos, mas sem justa Extrahi de um relatorio da província os dados 
remuneração, sem resultado comp~~sátivo, ~ referentes a. exportação e a imp ;rtação, no e~er
fa.lta de melhot·amentos, a que alta ; tem dt- cicio de 1881 a 1882. 
reito, por sua~ condições economicas e impot·
tante contt•ib..iição para as rendas do estatlo. Vojamos o valo;· official da. exportação foi da 

7.766:000~ assim decomposto, qumto aos pro
duetos, para o calculo : Incidentemente dil·ei que não é o que ~:oust,l 

da escripturação do thesouro o contingente d-l 
minha pt·ovincia pat•a as arcas do thesouro. Assucar . 3.00:):000 de arrobas. 

Tenho aqui as tabella;; relativas ás rendas Differença de 400 réis em arroLa.. 1.200:000$ 
geraes das provincias. e ao S•)U commerci0 ~Algodão, Hll.OOO arroLas .•..••• 

. de longo curso e intcrprovincial. · Dilferença. de 800 reis om art•oba.. 152:800$ 
Não as lerei para. não tom:lr o t·mpo, mas Outz·os g encros no valur de 

dellas se ·1ê, qu•' , ao passu que a provincia de 290.481$000 
Sergipe occupa como contribuinte o f4o Jogar Difl't:J rença pelos menos de iO 0

/,. 

entr-~ as outras do Imperio, por seu commercio, A imp:>rlaçfio foi de 5.200,000$ 
e especialmente poL' sua e~portação, está no Differençs. p~rJ. mais 10 o/0 •••••• 

8o logar. 

29:048$ 

520:000~ 

i. ~01:848$ Si a exportação e a importa~ão são a pt·inci
pal mat~rh tt•ibutavel de onde colhemos a maior 
renda, outra, c muito ma.i Jr é a C'1nlribuição de 
minha província, e, si não <i o que consta do 
thesouro, é qu t:l boa parte de sua expot•tação 
e quasi toda sua impot·tação se fJ.~ por otttr.:~s 
praça.:, onde são pagos os impostos pelos nossos 
p.roductos e consumo. 

E' a in la de notar-se que, apeza:r das desvan
tagens que oneram sua producção, <i ella uma 
das que mai> produzem, pois que nessa escala 
c.::cupa o 8° logar, e felizmente não tem z·etro
gt·adado, antes progredido, ·quando no ultimo 
triennio expo!·tou f9.883:900.) e impot•tou 
14.534:000$, o que p:ova a. energia de sua po
pulação no desenvolvimento do trabalho. 

Mas, entre quant:1s causas ~.gourentam o 
deseuvolvimento da riqueza naquella província, 
nenhuma lhe é tão fa.tal como a falta. de mer
cado ou o monopolio. 

Cumpre dizer a verdad':l toi:~, Sr. presidente: 
..,.h-emos trancados para o estrungeiro c al
gum 1s p~aças do Imp:3rio; somos a lstr:ctos a 
u!l: commerciCI a;:anbado, que nas ~xplora e ar
l"'Ul r-~. !:1.. 

F:u-se a noss:i. exportc1ção e importaçãJ por 
trcs ou quatro vapores mens:~.es da companhia 

Eis ahi : quasi 2.000:000.~ de prejuízo em 
um exet·cicio, cuja exportação não ascendeu a 
8.000:000$000. .~ 

Appello para. a: r.onsciencis. dos que me ou
v.;m: pôde dar-se situaçâo mais desespe~adora1 
( Apoiarlos). 

Pois IJom,rtual a causa dass1. nossa incommu
nicr~bilidu.de com os principaes marcados, des
ses fl'etes caros, desse monopolio, que nos ar
ruina. o que tudo dá em resultado esse eno-rme 
prej 1izo de quasi 2.000:000$ em um ~ó exer

. cicio ~ · 
As barras da província, Sr. presidente; natu

ralm~nte difficeis, más, sem qualquer melhora
mento, completamente abandona1as. 

Si, em certas épo~as, ellas se pN-bm a uma 
navPg<lÇiio mais ou menos regular, segundo sua 
c:~ paci H de ; em outras, são de difficil acc.esso 
p:-la su:í instabililade e pouca profundid:~dc. 

Por is~o, têm-se quasi sempre a lamentar 
noticias, como esta, qnc exlrahi do relntorio 
p1·ovincial de 18S2, e lerei a camara: 

« Naufra.gios : Durante o anno finilo naufrJ.• 
garam.nas bat'l'as desta provincia sete navios, 
entr·e os quaes o vapor A !agoas de propr5.eda<!a 
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da comp:mhia Bahiana, s ·ndo lres na. desh ci
dade, 1rcs na d~ Vasa Barris, c uma na do R:o 
Real. ,. 

E o que se tem fcilo p:tra evitar tae~ des
graça;? .Mui to pouco, qnasi nala. Apenas na 
barra da capita.l (Cotittgt~iba) existe um rebo
cador a vapor. As outras barras ainda hão de 
ser dotadas de igual serviÇo, tall'cz · para. o 
anno. 

Na barra de Cotir.guiba existo uma atala;a 
de esteios arruinadJs, coar }lharolete de sys
tema. anligo e de luz a curta dist:~.ncia. Na do 

· Rio Real nem isto, apen3S dous páos cruzados 
para signaes, que são o dcsc :pero dos n ave-· 
gautcs. Q ,tanto â barra do r i o S. Fró1ncisco 
d:i-sc um Í;\cto re:1l mente curioso : cons ta da 
~~tr~ rnari.tima a cxistencia de um pharol alli ; 
os naveganles o p·ocuram, m:J.s del.;alde, não o 
alco.nçnm; o cntl·etanto e~iste o pharol. 

· o Sa:.: Góll:ES. DE CAs'rno :=E•.t ja o vi. 

O Sn.. CoELHO E C<~."MPOs :- ;\cr~dilO . que o 
nobre deputado o viss~, mas 6 quo, sendo depois 
desmontado para ~er collocado na. mar.;cm de 
Sergipe, om vez disso o depositaram e gut~r
dar :m talvez para não S i) estrJgar. 

O S1.1. . Go:ums nE CAsTRO di nm npn.t· to. 

O Sn.. CoELHO E C.'>.MPOS :- Foi~ is.t.o m:~is ou 
menos ele doJs annos a esta part~, tal tem sido 
a.·incuriti , o deloi~o daquelles a quem incumbe 
este ser viço. 

Chamo p:1ra es:e fac to muiLo cspechlmante 
a. a lténção do governo. 

A pr.>vincla de Sergipe '~m subvenciot:.ado a 
comp:1.0hia Bahia.na, a Pernambucana., a rebo· 
cagcm, c ac:>.ba de vota r 40:000$ como ·au
xilio á navegação po~ V:lpor p:1ra alguns portos 
d:l Eure>p:~o. 

Compr.~hende-s•, porém, quo G.'!t:11 medidas, 
si atlenuam, nã::> resolvem as difficul<lades,como 
cumpro, pOl' melhora mentos directos .na sua 
principal barra, pelo menos. 

E' c meu fim, o:s:pondo M difficu ldad~s, ver 
os meios de removei-a~, as de3pez!l.s a fu.. 
zcr-se, e os recursos com que contamos. 

UM Sl\ . DEPUTAD~:-Ahi justamente os pontos 
import&.ntes d01o questão. 

O S11. .CoELHO E C.uo~r•os:-São ~a les sem duvi: 
da os pontos ,[,. (].Uestão, o dclltls tue occup::tre~ 
em ligeiros traços . . . 

Sr. !;residente, a barra de Cotinguiba não é 
nm mytho, jà a estudaram dous illustres pro
:fission:i.es commissionndos pelo governo: o Sr. 
Cernadack em i 875, o o Sr. Miln )r Rob~rts 
em i SSO. 

Outros profission:~.cs têm tambem feito nella 
detidas obse~vaçõcs. -

Levanto, pois, .a questão com fundame_nto, 
si não '{l:ll'l!. resolval-a, pdo meno• parn. ll dlan
tar a solução provocando e11_tudosdefinitivos. 

Como as Õutras b:tr~ns da provincia, a. de Co· 
tinguiba. ass<Jnt:~o em fundo d~ o.rcia, e ó lade:1da 
de bancos, que. em occasiões dadas, eG deslo

. cam: pela arrebentação . das vagns e atulham 
o canal da barra, fazendo-o incerto e sem pro
fundidade. 

A instabilidade do canal, sua pouca profun
didad\l, eis o mal cujas causas cumpre in.:lagar 
e cornhater. 

Esta difficulda.de, pol'ém, é maior ou menor 
segundo as estaçõ~s e oe ventos reinantes . 

Si raina o norde~te, cól'rendo elle p "iralello á. 
costn, as correntea man ti mas dirig idas pelos 
ventos só obliquamente atrectam a. corrente:~:~ 
do rio, não 1 h e faz ~m reststencin, e por iSllo o 
ca.nal conserva-se l'egular e com profundidade 
de 14 pés. Si, porém, moda o tempo e reina. • 
sul ou sudeste, muda o &S;>ecto d:~. barra, 
faz-se vario, incerto o canal, sua. profundid.'1.de 
menor de 8 e 9 pés, de diflicil accesso po~ 
sondagen~ a.rriscR.d~s. 

E' o tempo dos naufragios, da demora dos 
navios no porto por dois, tre.s e mais mezes, · 
até que a. barra dê passagem, etc. 

Rxplica-se esta influencia da diversidade dos 
ventos sobr_e o c:1na.l. Os rios da prJvíncia 
quê des1guam no oceano ·se,;ueru a di rec~.ão do 
noroeste para sul e sudeste. 

As correntes marítimas formadas pelo nor
de.;:le, como disse, cortando em linha obliqua as 
projecções da barra, nã"> impedem· o flu~o do 
cstuario, que a ssim não encontra r esistencia 
ao sau despejo no oceano . 

Os ventos eul e sudeste, porém, e as cor
rentes ma.ritilnas por elles for mlldas, e cons~ 
saintemante o movimento das ar~as que ellaa 
prJdul.em, enfrentam com a correntez~ do rio 
OU 0 fi llXO dO estuario; alJrcmluta 1115 UUaS ÍOI'ÇU 

· o,,postas e se combatem. 
A e mbocadura do r io coberta. de area mos

tt-a bem qoal das duns torças é v enco.dora : 
o movime nto d&s arêas no mar é mais fo:te 
do o uo a. corrente do rio. 

E.' a opinião do S r. Cernadack, que deixo 
de le•• em confirmação do que digo, para não 
tomo.r tempo, alám do que me impaz perante o 
nobre dl'puta·lo por Mh1as. 

Efl'e : to de c::. usas au ... Iogas, j à o rio tem hoje 
embocadura diversa.: diz a. tradic~.ão que teve ell\J 
no pass::~do duas outt·a.a, e de uma ha. a inda vcs
tigios, sendo a d irecção actunl, para sol i/~ eu· 
doe.ste, direeção que corresponde no vento rci
nl!.nte n esta parte da b a.1'l' :>; e, segundo o Sr . 
.Milnor Roberts, o effe ito natural da corrente do 
littot•al creada -pelo ven Lo deve se impe!lir o 
ca.nal par a sudoesta :~o longo da costa, como 
o:~:a.ctamente pare~~ succcder . 

Como aspiraçã o de fu turo ó este um sym
ptoma favo1'a.vel, porque a projecçiio da. barra. 
para. o mar dimin uir:i i me lida que o canal da. 
entrado. fór se mo,,ando para sudoeste, por isso 
que a ten tcncia da cor rente do littoral será 
cortai-a ·nas suas partes mais salientes, le
vando a. areia mais longe ao·longo da. costa. 

Quando mesmo seja esse joizo de uma e:x:acti
dão mathem9.tica, devemos acaso eepzrar este 
resultado sómsnte da acção do tam;:o c das caa· 
sas naturaes ~ 

Que t empo seria preds:> para realizar-se esse 
desideratum 1 • 

O mc!mo que da.correu das antigas eJ!lboca-
duras para a de hoJe ~ ·· · 

O mesmo Sr. Roberts diz, que, devendo aer o 
sudoeste o limite extremo do movimento do 
canal , a. média annuul do movimento deve di4 
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minuir, á p~oporção que se apro::tima desse apena.> na ba.Lu mar i m,OO de fuodo,depoia dos 
limite. eurocan1entos submersos p:1ssou a. ter 5",20 de 

Que tempo, portanto, se ri preciso~ Um sa- pro fundida. :e, e tornou-se des '.e mol o um ·porto 
culo, meio s~culo ~ acc~ssivel a qu:1si todo!! os ntwios. 

Não podemos cornp:o:netter o nosso futuro t'Or A bJ.rr.l do rio Clyde, na I nglat~rra, que 
tempo tão dib.ta:lo; ao contrario-, tlntendo que conduz a Gta·sc;:nv, tinh:~. apenas 3m,66 na. 
devemos ir n.o encon~ro ciis can;;as na.turaes e maré média.. Feitos o~ diques sul>IJler.sos;-o ea
auxilial-::s ou cOJnbatcl-as segundo :t natureza e na! da bar.·a. g-anhou mais do lls metros de pro
elfeitos dellas. fundi :ade, e tornou-se assiln um dos gran.ies 

Mas como~ Como removor tnes difficuldades portos dnqu :lle p:1iz. 
p:ira o melhoramento d;\qnella ban·~ ~ E~ opinião de um illustre profissional, que,si 

Por via de um can:tl artificial na dirocção esse eu,:ocam,mt:1 segue a lem :las ar-rebenta
de sudoeste~ P areci 1 que e;-a •:ste o meio d1- çõ2s na enlraJ.a da barra, niJ ha receio de ac~ 
recto de faz~r certo o canal, fixat· a Sll:J. profllll· Cl\mubÇlt> d-) arêas no can;~l: i 0, porque as 
di,!!l.de, evitanclo- sa a a.cção directa dos ventos ondas na profundi la !e de duas e tres b1·a~as 
pr~judici:•es. não conduzem arêe~s; 2•, porqu·} as ondas late-

Nenhum do:; proãssionaes acomelba este r;te~, l1t·oduzindo o movimento de aréas, arl'e~ 
meio, t<tlvez pela·s di!liculladcs da s ua constr ttc- bentando-s'! nas scarpas 011. taludes do enroca
ção e conserv:v;ão sobre ::trêas, e talvez aind:l. e.1mento, perdem SU:l força mecanica, dej_)Osi~ 
lllais pebs cresci las dospeza.s; e eu não tenho taudo-stl as arêas p or este iacto; e s i algum:1 
autoridade p:~.ra. _in Jical-o. pen9tro no c.\nal é em diminu ta quantidade , 

E!ll sua. intorc.>s:lnte obra Oonstrucçõ :s 110 que o mesmu fiu:s:o expcllirá. 
1:nar- o S:-. Bounice:~.u d:z quo, além dos onu~, Sou simples curioso em ta es assnmptos, para 
OSSCS Cl!l:teS marltimos tàul Uffi'l (;!'aVe difii- qae dê opinião definÜtVa j a. preferencia P.Dke 
culda·l e, qui} é a n ecessidad3 de terminal' por os dous pl:l.nos é ma.Leria para. serio e.studo, e 
um porto no mar, susceptível de fo~mar nova peço ao governo de ordena.l-o por especialistas 
o~rra e de so at~llha.r, sendo que, por v:~zas, irit- habilitado,. 
portü apena9 a de;locação d·1 eml>ocadu1'a, sam Pdo lado das despezas, porem, qualquer del-
result.'ldo notavel. · les se acha inteiramente nas fm·ças de. minha 

Fóra disto, resta ~aber si cumpt•e fi:rar j á o prov n cia. _ _ 
c-anal da. barra, e de modo que não lhe façam Não e:cporei em detalh~ as verbas dos dous 
d·unno os elementos contrarios, ou s \ simples- orçamento3, os c1uaes tenho aqui. Q Sr. Cer· 
mente auxiliar a derivaç.ão do canal para sa- na .ack or.,,0 u a s t!Mpczas das obrM, iucluinio 
doeste. até a-•rvi-·oa sem relação irnmediata, em., ..••• 

O primeiro alvitre seria cnrrecto por grandes 810:000$000. 
diqu:;s conductol'es em toda a e:~;tensão do es- o orçamento dcs enrocamentos aubmeraos 
tuario até a barrn.; seria de resultado, porque -sobe a 1.070:000$00:l. 
evital'ia a entrada de al'êa , avolumaria as No projecto, eu elevo 0 . m~ximo da despeza a 
ag-ua.s, que nug-mentariam a pt>ofuodiJade, por 1.500:UOO$, attendendo a eventunlidades im
seu maiot· volume e infra e:s:eavação. previstas, e à n ecessida,de possível da. draga• 

M:~.s o Sr. Milnor B,:Jtnrt-;, que, aliás, indi.-:a gero, _q\le aliás não figur~ nesses orça mentos. 
as vantagens do plauo, o rlos:lpprova, porque 
a distancb eutN a fo1. do es tuarío ate a. b~1·ra é Senhores, ett íeHc:tal'ei a minha provinciat 
tão grand ~, qoe a de$pezn cum a coastrucção e ~i 011 e:;Ludos Jefinitivoa ··tue provoco confil'luo.
manutonção d:>s diq_ucs seria ruuilo despropor- rem estas previsões, paio que respaita á des
cíon:-.da aos benefictos que resultariam delles. pez:1.. 

Talvez po~ isso o Sr. Cernadaclt apresentou Quando, porém, tudo) falhnsse, e fosse .a das-
um plano mais simples, pelo systema de esta- pcza de taes pl:Jnos ruuilo m:lior, excessiva 
c~ri:L o enrocameato, em apoio ás c:tusas na-- mesmo, não sorb motivo para d·~snlen to. 
turn~s, auxiliando-s.s na. derivação do can:il A sciencia tem descoberto., na natureza. mes
p:~.ra sudoeste, tapando o pequeno can:~-1 da o.n- m~, reeuJ·s:>s· contra as diffi.culd.tdcs que ell:~. 
liga ba.t·ra de Pt·opri:.'t, est·1candci de um lado cre:l . 
uma ilha interpost!\ entr e esse canal e o canal Diz um engenh'·;ro bydr~ulico, que as barras 
ac\ual, c neete, pelo la:lo do norte, f>\7.endo Je arêa. podem ser m•!lhoradas por arêas mesmo 
ob~as d';<rle pelo mesmo systema. admitLido o systems. d} fachinas, co.110 se pra: 
. Pólo bem _.~er este o plaao mais ad&!Jtado :í.s· tico. r..a. Hollanla, onde a pedra é difficil. . 

c~rcuruatanCias, ruas ·nüo omittiNi um outro p l · · 
não tão problematico, o dos diques lon!!'itndi: or ta sy;;tema, que não s r.l St será o melhor 

b ~ para a barra de minha provincia, onde é fa.cil 
na.cs eu me:·sos, formados de pedras soltas e a pedra, (JOr tal systema o pre~o das obr:~.s se 
sem llvultndos dispendios. " 

o Sr . Bounicea. u acha-os vn.nta,',osos, relati~ reduz talvez a menos de metade do que por 
t q ua.lquer outro. · · 

va~en e. econom1eos , e por exp3riencia em 
. .:v:m.:'s nos. da. Europa, de beneficos resultados~ Tudo mostra a praticabilidade do melhora
- Nao lere1 os apontamentos tonuclos da citada mento da barra, por s11as condições geologicas 
obra de tão a.balisado profissional. e economica.s. Só fn.Ha. ~ disposiç!1o, a. von• 

. Entre outros referirei simplesmente doas ·t ade resol11ta de fazel-o. . . 
casos: p . I • I . d' • A barra d · L v· . ara comp e.s.r o meu p ano, m tcare1 os U• 

·r-ran;..~ i:!"~o~~nclucz ;ore!oa.reoat ;~1~clden~\hda I cursos d_e que dispomos .para ~iio importante 
.,.., • ~ - . " ~ ou"' s1gny, hn !l. commeltunanto . 
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Sr. pr1:1sidonte, eu não peço propriamente \ Fica ao estado o direito de resgate, depols de 
recursos ao e~tado; quero que as de•pozas cot·- oito a.nnos, e findo o t;mpo do contrato rever
ram sómente pot• conta da. minh:l. prov111cia. terão ao seu do:ninio as obras e o material da 

Declaro m:~.is a V. E~. que, si não trato do em?r~za. 
nasumpto perante os poleres provinciaes é o EstabeleÇJ> outras medidas r elativas à rebG-
1•, porque ce1·ta ordem da r 2curs s, como im- ca.gem das barras, e á sua pralic·, gem, assim 
-posto de imp.,rt.açiio, escapa à sua alçada. ; como a collocação de p'h.aróes nas barras de Co-
2•, po1·que os cootràt.os g-eraes offel'ecem tingulba e do Rio Real. · 

·. mais ·g-a1·anLia para o levantamanto do caqi.ta.l. Ficam 11elo projecto consultados todos os in-
.( Apo;arl.os .) tcresses eomprómetti los : os do estado, da. pro-

O plano do projcclo ó o ! eguinte : vincia e das clas'es prcductoras. 
Con~rato com uma compa.rihla. para a con- Os dQ es~tdo, porque por uma garantia. de 

slrucç1:í.o rlas obras c gozo ir:l!a_g por prazo mar- juros simplP.smente nominal; ~erá l ogo sua. 
cado, segundo a.s difficuldades dn. em;n•eza, não ran:la. nugm_entada pela. cobrança do . imposto 
exce:lendo, poram, de 40 annos. · de e:s:portaçao wbra o resultado da. dttf~rença 

Garantia de juros de 6 •Jo, ao cambio par, por do~ preços dos proluctos n :t província. 
iO annos,sobre o capital ma.ximo de i.500:000S A pravincia., sob o ponto da vista fiscal, terá 

Níi.o ha receio de onus ao estado por essa. as mesmas vantagens. 
garantia. porque estab<)L~ço duas taxas em As closses productor01.s, si pagam um im
beneficio d n. emproza, a. saber : i 0 /o sobre o po~to mais pelas taxas refer-idas, abençoada. 
valor official da exportação e importa~ão da. despeza. tb 150 a 200:0JO$, que fará reverter 
provincia ; e mais-'100 rs sobre tonnelagem de áa suns l\lgibeiras perto de 2.000:000$ do seu 
carga. de todo o navio que entra · ou sai1 pelos trabalho e que er:~m perd dos para si. 
seus portos. Finalment·~. póde-se imaginar os resulta-

Já fiz ver,em começo, que a Gl:pot•t.ação da pro- do~consequentes, quando r-eivindicados esses 
vincia, JtO ultimo ~riennio, 2.00;):000$ fl~ ·m elles applicados pot• aquella. 

foi de ••..• • •••. ... • ·...•. 19.883 900~000 laboriosa popuhçi!ú ao .desenvolvimento do tra
A importat>.ão de ........ ,.~ 14.534:000$000 balllo. 

· ------__ GiB, portanto, o meu plano. 
T 1 34 17 9QQC>MQ Não ó com c rteza a -ultima ratio do pro-

ota • • • • ~ · • • • • · · • · • · • · •4 : vvv blema; mas simples bases pna estudos defini-
-------- ti vos, que adiauiem a solução. 

:Média annual... . .. ••. . . • . .. ii.472:663$000 Para· sa fazer alguma cousa, é preciso co-
A tu.xa de i 0 / 0 sobro esta mé- · meçar. 

dia ó de .... .-... . ... . . ~ ·· H4:726$000 'E' mau fim começar a obra de que principal· 
Só o movimento do p :>l'tO da capital, segundo mente depende o engrandecimento de minha 

o relatorio do presidente :b provincia, em 188·~, proviucia. 
dá a en~rada de 265 navios a ~ sa.hida d() 246, 
com 126.1:39 toneladas. (M«ito bem ! Muito õem V 

A mó.Liu de cada ambal'c~ção t.l de c·)rca de 
246 toneladas. · 

No relatorlo deah anno, 2presentado pelo 
Dt•. Ayres do Na.soimento. so diz que no por~o 
d~- capitd entrarn.m 225 eml>:treaç.ões e sa.hiram 

:~24; no ltOl'tO !lo Rio Roal entt·aram 144 e aa
hiram i42. 

Admitt.a•S'l mesmo qne nos tl0rto3 do Vasa
harris e do rio S. F:·ancisco sózu•.'Dte Gutrassem 
o aa.hiascm 190 embat•cnçõos. T c>m-sCl um total 
de 836 <!mbarcaçõea, com 204.655 toneladas, 
applicada aquella médis . de 24_5 toneladas para 
caJa uma.. 

Ora, 400 rs. sobre cada tonelada dá. uma renda 
de 81:062$000. 

Somilla o producto d:ts doas taxas i95:7S8$, 
renda muito sufficien'e para os jut·os, amorti
zação e custeio. (Apoi-:;clas.) 

O Sn.. SoAREs:- Sem duvida é om plano 
muito bem combinado. _ 

O J)a. CoELHO E Curpos :-Tnn~o para mim, 
Sr. presidente, que o estado só terá a pagar os 
juro> dut•anta a.s obras. ou pot• um ou dous an-
nos, e s~rá logo indemniza.do delles. · 
. Porque, pelo proje•:to, quando~ r;Jnda liquida 
da emr:reza exceder a 8 °]o, meln. !e do excesao 
aerã para essa indemnizaçãc>, assim como em 
beneficio dos -contribuinte! .serão rednzidas aa 
·\Atas qttnn:lo n ronda li'luida e-xcedor de tO 0[o. · 

Vem a mesa, é lido e remettido a commiasão 
~e comm"lrcio, iodus tria e arlea o seguinte pro
Jacto: 

N. i04-1883 

lfelhol'amento da barra de Cotingutba, em 
Setgipe 

A assemh1ôa geral resolve : 
Art . Lo E' o governo autorizado a contratai.' 

o melhoramento da. barra da Cotinguiba na 
pro\·inei<~, de Sergipe, com a c3mpaubia qae, 
para e .oLe fim, M organizar, segundo os estudos 
feitos, ou, na insutf!ci.::nci.a delles, por outros a. 
que fará. p:ocede1', obs 1r-vadas as seguintes 
bases: 

§ i. 0 Esb melhorame nto se fará pelo sys
tema mais adaptado ás condições locaes, porri
gindo-se a in.stabilidade do canal da barra, e 
assegurando_-lhe uma -profundidade média de 
15 p1;s . 

§ 2. o O prazo do contrato será determinado 
segundo as diffic~lda.des da .empre~a, não ex
cedendo a 40 a.noos, contados d1 conclusão d!la 
obras. 

§ 3,o Seri garantido á. empreza o juro an• 
nu~d de 6<>/o, ao cambio par, pol' i O annos. até 
o ca.pit:~l maximo de t.500:~. · 
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§ 4.• São c:·cadas a> s )g-uintes t.uas e:n be- O Sn. Ar.VAr\O C.BiiNHA :-Não h:~. d uo.$ ·o,•i-
nefi~io da e;npre:z;::~, e por elh col,r.ldc\s : niõos. 

1 oJ0 sobre 0 valor offici:•l d~ imporl:\ção e O Sn. Jo1o P.E;;roo :-Aili l'.::Ína parenne 
exportação que se fiz~r pcios po1·tos da pro- anarchio.. 
vin ia. . OS'· So.un:; :-Parece que o .Sr. D.•. Sil~s. 

400 róis por tonelag)m de carg' dos n~''lOS Pinto yiu, 110 re.1uarirueo.to que L11•e a hom·a.ae 
de vela ou a VJpor, liue entr:~.:·cm ou s .• !!I re m apr·e~~ntat• a esta augusta c:~m ;rJ., pend.encliU 
p~los mesm')s portos. . poli~ic:rs : s~tppõe talvez qae eu ma quell'a en~ 

Estas ta:<;'l.s serão percebrd:~.s quan.lo con- volv:'r n ,1 1){),1ucna politica d~ que .a camar·a 
clttid:ts a~ ol>t•as segu1rrlo o plano ~o conlr:o.to, mllnicipal tem usado c l\O:.tst~.-lo . (-1pcnados .) 
e dnt•an~c o prazo d~stc ; s~ndo, porem, l'C\'lstn.s Dc~hro m·1i$ uma ''CZ que não tenho seme-
de 5 l!m5 anao~ pelo goYern~ de accõr.lo e~m_o. llnnte in~~ nção . • 
c.Jmpanh:a., e reduzidas qumao os lucroslrqut- R.epresentant!3 de um dos districtos cr'1ado~es 
dos da. em preza excederem a 10 o;o. . dn provincio. de Mina~. on.ie cxist·!m as m:n~-

§ 5. o Logo qu 1 a renda liq.ui la c=-:~h o. s. 0/~. 1-es iuvcnutl:1s que mandatU g"'do no lho 
será. metale do excesso desltnndo :\ 111d •mntz:l.- de hnei;•o, como c.~ r mo do Rio Claro, BoJ. Es· 
ção dvs juros pago!'! pelo E-;tado. . . perança, Formiga,lt:lpccerica., Piamh.y, Campo 

§ õ .o Ao :.:-overno fica res~rvado o. dtrCl_to d_e Hello e oulro> hgares, cttmpr·o um de1·er s~-
res:,r&l:Lr as obras feibs ~epoB dos otto pnmet- grado pedindo,. inilta.ll~~ ju11to. d•J ~obre mr· 
ros (lnnos de sua conclusa.o. nis t1·o uo imp~no, por sertas pNVt~en~nas, pa~a 

O p_reço do rc~gate -er; . fixado ~e mod? q u.c, qtw o s rneul d;sti~et?> compr·ovmctaaos nao 
r~duz tdo a a.pol1c:es da dtvtda pubhctt, pr od~za · contin11cm 11 ser vtc ltmados no matadouro d~ 
um:. rcul~ e:1uivalentea. 8 "/o de todo o c:\prt:Ll Santa.Cnu. (:lpo·ados.) 
ell'ectivam~nte empregado. Osinvernista.s c criadol'~S não podem con• 

Neste caso, s~rii'J as rcf~rithe ro:t:~s nrreca- tinu~r a ser es. :oliados, ~ pe t·der, além tl~quillo 
dadas por. con~ da. rClcella. ger~l, e qu~.nto que lllcs pc tence, mais o que lh.es e con~ 
bast~m para os JUl'OS c :.~mort11.aça.1 pcl >tempo ti.:! do por te;•ceiro>, ao ponto de nem B1 po
do CO,!ltrnt·~· _ derem r .)alionr as tr•::i.JBncçõo"que habtt · ~·l~ente 

§ 1.o Ftlldo o prazr>, íicn.rao encorpr>r:t~os ao são feitas ptra r. ~emllolsa.r o commerc10 mtel'
domiu '.o n~cional as obras e todo o m"tCl'Lal dn mediat•i.o J.esta cõrto ao qur1.l tenho a honra de 
em preza, sem qual•ruc1· indemniz 'lçito. perleneer,que, por s~n. va7., t1rubam avicti~n~dos 

Art. 2.o Realizado o melhoramento ,[a. barra attentados que commelle a cnmlr'a munrc•pal, 
pelo. facturo. du.s obras, L•!l'ti::.. oompn.nhia pre- não Cllmpriil.do os S}u5 dev~res. , 
fcr.,nc'a para.. o .eoutra.w d.a . reboca.:;em nDs Permittir:\ v. E:c., Sr. p::"esid~nte, que lll!-, 
ba:ras rla pt•ovtncut,, se n preJ~llZO dos r.ont~n.tos dei:t,\ndo de bdo a. c~mar2. municipal, ~e dt

· ext~tonres, ou medtante accor•do co:n os lnlo- l'ij :1. especia!monte ao nobro ministl'O do tmpe
re.~~ndns. r io com quem devo dtrcct~\mentc entender-

Pelo mes~o cmtJ:.\to fico.;:\ bmbcm a carg.:> me' como rcpr·caent:Lnte da nat;.ão. Como é 
da companhta a pratLcage~ ,.a.s, m?s~~ barras. qu9 s. Ex . , dianb do _est:tdo ~o~~·io da cam_a-

Art. 3..•. O ~ovcrno f·mJ. su.Jshtmr o pharo- ra municii1nl do prbtet~·o mumcrJ•lO ~o.Bra.z~l, 
loto da Cot·ngutba por outro de m')lhor systcma cons':!nte quo clla fique so:n admtutstrat;llO 
e da luz visi\' ·1 a m1ior d i;;tancia. sondll col- ro ·~ular perecendo o serviço a seu cargo 1 
loe Ido Otltro igu:t.l na llaru do Ritl Real . Nã~ h:< 'quem passe nas ruas do Rh ;lo J~n .. iro 

ArL. 4 .• l~ovogam-se as disposiçõos em oon- que não r ··conleça, a c:td<l p:;.s'io, a l!lC~n~ d_a. 
trario. cam:ua, ·o m·mosprezo pclo3 seu.~ mats tnstgm

Cllmnrn <IO'l ci.::pu ttdo>, 21 de Ag-ost•J d') i883. 
-J. L. Coalll1.a Oampos. 

O S1•. Soares :-S1·. pt•csid·,nte, si o 
nobre ministro do imp~rio niio tem ainda r .\7.ií•l 
bastante p:tra chamar• r, ca.mara mlinicill:tl da 
cõrte ao curnprim~nto dos seus dov•:t·es, d~vc 
estar conl'encido d~ q•1e c dever•ã fazer•, sem 
discrepancia, pela leitura do arti~·o que o vice
presidente daquella cori>Oração publicou hojo 
no Jom al do Co mmcrcio. 

Está na. consciencia de tod:~ a. popula~.i1 rla. 
r.ôrte que ll. camara municipü n :!o t~ru cLtmpri
do os seas deve1•es (ap:>iados}; entt·ctanto o sJn 
actunl vice-pr~silonte vem á i mprens:~. !•ata 
1·estab~lece;· a "'erda!le, como si nas nsse,·c~a
ções qae fiz bontem nesta. tribuna tivesse on 
faltado a dla.. 

Nilo b n:n uni co cidadão no Rio de · J~neiro 
a quo:::~ s~ p··; guute-A en.mjr;t municipal cum
pre.:o:r. .;::; s ,us deveres ?-que não rcspo:1da 
-!liac ao.1:r.pre. 

ficJ nte.s devct·es. (:ipoiados .) 

o Sn.. c , \:>;0100 DE 0Ll:I'Elii.A ;-~Ias o que h.~ 
de fazer o ministro ? 

o Sn.. SoAnE.:; :-0 ministr·o tem ri:~.s suas 
mãos o rccur>o 11a.ra. fazer com q11e a camlra. 
ruunic:pal não falte aos eeus ~~vei'e.~. O g:o
vcrno jâ tir.m á cnnnu:a · !llunrcrp~l o ~erv1ço 
da limpoza dti.S, l'uas, trrlga.ç:'h, .lilumlnaç§o, 
a l>nc;tecimento d agua ; chame a a1 o resto das 
:-..ttribuiçõcs municip:!.CS. . 

O municipio t<)ria tudo a. lacrar• ~:Jm 1sto. 
Todos nós s.>tbemo.~, Sr. prestdente, que 

ha dias r etira.t'a.m-se seis vet'endo~es allcgo.ndo 
do que não podiam cont'nu:.~r n:1.qnelh corpo
ração. 

O Sn.. AtvAn.o CAlllNHA: - Fi:t.eram muito 
b em. · 

O Srt.. SoAn.ES:- N1 minh:1. humille opinião 
fal ta.ram no seu dever. 

U~t Sn. DJti'UTAD:J:- Deviam ser procos
lildos. 
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O Sn. C . .u\~Eil\0 D.~ Roeu.~ : -AinJa hoj o o 
vice-presidente declat·ou, pela im1)rensa, 11ue 
tudo estava. em ot·Jem. 

O Sn. So..~om~s:- V. E:t. de certo não ouviu 
as minhas primeiras palavras : ó just·.11uento 
para a declaração a q!IC o nobt•e deputado al
lude que ostou ch~mnndo a atLonçiio do Sr. mi
nislro do imperio. 

O Sa. Pn.ESIDE~'f:El :-V. Ex. tenha a úon
d·Jde ele restringi!' su:xs ob.iiervaçõe;. O tempo 
·esta osgot:Ldo. 

O Sn. SoAnEs:- Sim, senhor, You obdecer 
a V. Ex. Cotuo iadi~oudo, S1·. p~lniden te, ua 
minha humiltlo opinião os se is l'etiran tes não 
cumprir;~m . com o seu dever (apoi(tdos): devinru 
con<>ervar-se om snas co.deir.;.s e faze!' com t1uo 
seu~ collegas, si é que não cumprem, cum
vrissom tl\mb ?m corn os !:<CUS. Eu declaro a. 
V. Ex qne, ~i fosse Ver~ador, embora me 
achasse em unidade, não me retiral'ia; quando 
p:~.ssnsse urna medido\ qualquer que niio me
recesse a minha. approvação, havia. do pTO
testllr, mas havia. de contivunr. recorrendo 
p :rJ o governo. Nós nos achamos em um 
pn;z de publicidade; temos a imprensa. pars 
prote!ltal', si o governo não qaiz(lssa attendel' 
ao recnrso. 

A'tuolbs YGrea.d.or.~5 q11e ficaram a_ssmniram 
tt·eroenda responsabilidade, maio1• do qu() antes. 
Cu1llpram cora o seu dever. 

Nlo é, porêm. com •rtiguinbos na imprensa 
que o vi.c e~presidente ha de cum: ,ril-o. 

Dita;; estas poucas palavra•, S.·. presidente, 
peço a V. E:s:. licença para continn:n• nas bN
ves considerações que hontem tive a honra <le 
e:tpór, em relação ao ult!mo emprestimo con
trahidl.l em Londr.•s. 

A' pagina 27 do ralatorio da fazenda, di sse o 
nobre ox-:uinistro deast~. pastn que havia cJn
trahido direclamente o emprestimo. Ora, ó 
chll'O quo, s: S. Ex. cantrahiu directa.mente o 
cmprestima, nil:o tinha. la pa.g:u· commissio al~ 
guma.: entretanto, á p:~.gina 5 dos annoxos a · 
võ quo S. E:s:. pagou de commbSiio 5! i05.171, 
o quo, mais ou menos, ao CAmbio nctual, importa 
e:u 1.200 e tantos contos. 

Tendo S. E:s:. commi~siona.·lo paTA Lond1·e~ · 
um :1lto funr.ciom\l'io do thC$Ouro, o Sr. conse
lbeirJ lwsario, é clo.ro q_ue a sua intenç:"to era 
evitar o pngamouto dessa commisslio; ffi:lB do 
mealllo rolatorio so vê que o Sr. cons~lhoiro 
Uoaario n!to teve rne~mJ r1ue fa~er em Londres 
s ~ nã.o assignar as apolices desse emprestimo. 
Ora, tendo nós em Londres a nossa agenci:~. fi
nanc~ira e achando-se ahi o nosgc) enviado e~
traordinal·io e ministro plenipotenciario, que 
n~cossidade houve do arre:l:l.r~se do thesouro 
um alto funccionario como o Sr. conselheiro 
Rosal'io, para ir a. Lond:es simplesmente assi-
gnar ti tu los da di vida publica 1 . 

PareM cb.ro qn~ ·S. Ex. por meio do tele· 
graph~ havia contrata lo ou suppunha te!' con
tratado um\ transacção sem. cJmmissão, o qua 
m:ús tarde falhou, por-1ue ó evidente que ., in
tenção de S. E:s:. foi chamar pat""a o thosouro 
es.ses mil duzentos e tantos contos a que monto11 
Aq uella. commissão . . 

· Fica da.hi bem deternllU"lda a poúção foba 
do nosso enviado em Lon !re3, porque S. Ex. 
não. m~receu co.nfiança, nem ao menos p:;.t•a. as-
signar titulas da dhida publi~. 

Isto m!l induz, pois, n aubmetter á conside
ração desta august:1 eamara. um r <l')UCI' im· nto, 
parguntando ao g-ovcmo ~i continúa a depo. 
sitar confian_ça no nosso en.viad:) e~traoruiaario 
e mni :tr.:J plenii)otenciJrio em LonJ i·es, qua 
aliá-; nfío mereceu confi:J.nça para assignat· ti
tulo; b. dividil. publica, que é um acto m·:lterial 
e até de sim1•le~ c]J."lncella. 

O Sa. PR.ESIDE~T:n: :- SintJ dizer ; o nobre 
deput::do que já excedeu iO minoto.s da hora do 
expediente. 

O Sn. So.mEs :- V. Ex sabe qne o axpe
dient·J de hoju foi domoraJo por d us ou tres 
or:1dores que occuparam a triuuna; mas vou 
concluir om poucJa palavras. 

V. Ex. comprehenda, Sr. presidente, que a . 
posiçiio do .n osso enviado extraordin ado e mi
nisti'O pbnipotencia.rio em Londres é, para 
,[izer com franquezt., f.:~.lsa . Declaro ·a V. Ex. 
que, s i ·u C'stivo;s3 <nn sen Ioga;·, teria irnme~ 
diatamenta dado:~. minh.IJ. demissão ( Apo arios.) 
Desculpe-m~ o homa.do Sr Barão .de Penedo, 
S. Ex. d~via t.l-o feito immediatJmente. 

Po~s o ministro da fazenda do Bt•o.zil decla
ra, em se11 1· ,latorio, que contrahiu o empres-
timo diro;,itamente, fgz destacar úo thesouro um 
alto funccionario como o SI'. con;;elhciro Rosa
rio, para ir a. Lon .res a.ssig-nar sóm<>nto o~ ti
tolos do e rnprcstimo, que o nobre ei-ministro 
havia. contratado dircctamenre, o o r.osso en
viado extrao1•dinario e ministro plcnipotencia
rio continua no seu co.rgo 'l ! 

U)t Sn . DEPUUDO :- Não ó com isto que elle 
se iml-Ol't:l.. 

O Sn.EscnAG:SOLLE T,I.U:S.-I.Y :- E era neces
eo.rio nber quen1 recebeu a. commi ssão. 

O Sn. So.~n~~ :- Esta cl~&ro pelu coutr :Llo. E, 
desde que ,V. E:~t. me honra com o ~eu a par_ te, 
poço permlS>!io á co.ruara p~•ru. pubhcar na ln
tegt•:~. o contrato celebra:lo cou1 a casa Rot~ 
tschild. 

O Sn. PnES!DE~'TE : -Peço ao nob~e depu~ 
tado quo anvil3 ã mesa o seu l'e'luei·ünento, por
que ja e:t~eleu o t~lllp<> •• 

VozEs: - O · assumpto é muito imp(\r• 
tante. 

O Sn. PnESIDENTE : -Não digo que não seja 
importante; o nobre deputa lo tem r ecur!>o, que 
é 1>edir urgenéia. â camar;1. _ . 

O Sa. SoA.nEs:- Rogo; V. Ex., Sr. presi
dente, q_lle ~ onsulto a c!lmara si me ~oncede 
cinco mmutos de urgencm. pal'a coucluu . 

· Consultnd.\ 1 a cama1•a concede a urgencia pe· 
diJa. 

O Sa. 8o.\B.ES (continum1ào) :-Agraleço 
á c:\mara. a sua atten<ão. 

Como diss:! ha pouco, o lhcsouro teve de pa
gar a inq)ortante quantia de mil c!uz.,ntos e 
tantos contos; entretanto o nobre c::t~ministro 
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da fazenda, no seu relatorio a p:lg. 27, declara.' 
que fez o emprestimo dir~ctamente. Si fez di
reétament'3, não d~via ter haviuo comulissão. 

Insisto, St•. p.-esidente, em perguntar ao ·go
verno, o si estivessen1 presentes alguns dos 
Srs. ministros, eu me contentaria. qttC um 
delles me respondesse, mesmo em ap:n·te, si 
continúa a merecer confiança do· governo o 
nos2o enviado extraordinario e ministro pleni
potenciario em Londres ; porqu ', senhores, 
diante dos acontecimentos que se deram quando 
se contralliu o emprestimo, é claro, positivo o 
terminante que a posição daquelle m~nistt·o 
ficou falseada. Entretanto elle continúa em 
Londres. hto não tem logar nenhum : nem 
honra a1uelle alto funccionario, nem hom-a ao 
governo, que d·~ stacou do th,~souro um alto em
pregado para ir apenas a Lonlres dar explica
ções e exercer um simples acto mataria!. 

Declaro a V. Ex. Sr. pl'esidente, qt~e, quan
-do soube qu·~ o Sr. conselh ,1 iro Rosario tinha 
de p~.rtir para. Londt·es nessa commissão, fiquei 
logo convencido de que S. E~. ia negociar o 
emprestimo, receber a commissão e resti
tuil-a. ao thesouro publico nacional, mesmo 
porque não é do ca!'"Íicter daquelle honrado 
con;elheiro rec ~ber jámais unu commis::ão 
qu:~lquer, e apossar-se della, ·como infelizmen
te outros têm. feito. Est.• justiça é nece ·sario 
prestai-a ao conselheit·o Rosario. Si ell0 . rece
'Je-;se uma. commissão qualquer, estou certo, 
po::;so mesmo affirmar a esta augusta. camara. 
elle seria prom;,to a l'CStituil-a ao thesoat·o. · 

N.lo quer.' ndo, Sr. pr~sident~, abusar mais da 
pac· ené.1. desta august:\ c:lmat·a (nao apoiudus), 
tenho a. hoara de subrnett ?l' :i sua cousido;.•;>çiio 
O seguiut3 l'O~lUGrll.ll~UtO. (LJ.) 

~IE3IORANDU3I DE U3I CONTRATO C03!BH>.A.DO E3! 22 
DE JANEIRO DE 1883 . 

Entre o impet•ial govemo do Brazil repres '11-
tado pelo conselheiro João Jose <lo Rosario· 
devida.m~nte autoriz'l.do por Stla Magestade ~ 
Implrador do Bl'azil, de confortnidade curu 
as leis ns. 3140 e 3141 d3 30 ue Outul.Jro de 
iS82, a effectuat· o emprestimo em s~n-ui
Jneuto ~~sct·ipto, e Sir Northam Maye; - ~e· 
Rott~cl11ld e LeOi•Oldo d')'Ro\.tschild, ~ou a fit·
ma Je N. M. l ·~ottschild & Sons, de que us:1m, 
p:1.ra levanlnmento de urn cmpr.;)stimo de 
e 4.00~.000, d 'l:!ti:lado a s~rl'iços no ltuporio, 
do accordo com as m3nc10nadas leis. 

1. .. Os abaixo assig·na.los N. M. RottschiB 
& Sou~ concot:dam e;n tomar a si o encargo de 
negocrar o d1to empr:;)8timo em apolices no 
total de t 4.599.600. com coupons de jut·os se
me.; tra·'s de 4 1/2 r>fo p:~.gaveis em Londres no 
i• de Junho e 1° de Dez3mbro de· c:tda anno 
devendo ser o ir> coupon appenso á cautella ~ 
pago em io de Junho seguint~, e a dita apolice 
r~sgRtada le accórdo com a claus~ila 3"-, e emit
tldJ. pelo preço de ~ 89 por apolice de f, iOO 
so~mando tu<l.o, como se vê da conta adiant~ 
fe1ta, em ~ 4.59~.600. 

~ 5 nl occasião da proposta. 
~ 15 .na data da. distribuição. 
~ 20 em 16 de Maio do êorrente anno. 
;e 20 em 19 de Setembro idem. · 
~ 29 em 14 de Novembro idem. 

~ 89 
. E' dada aos sulJscriptores a facullade de 

pagar as pr.:stações ant~~cipadam~ule, sendo
lh s neste caso concedido um abatimento de 
4 1/2 u /o sobre o total das mesmas. ::: 

O 1° dividendo de 2 1/4 °/o s ·mi pa"'O em i de 
Junho d_e 1883, no escriptorio J.os S~s. N. M. 
Rottschlld & Sons, onde se1•1io tarubem satisfaitos 
os que se lh'3 seguirem. 

3.a. Começará. em 1 de Junho de 1884 a amor
tiza_ção, na razão :~;unua.l de 1 o/a sobt•e todo o 
capttal do empt·est1mo, ~ 45.996 som ma esta 
que será applica la semestralme~te, depois de 
reunida :i. do juro das a i:Oiices j:í. resgatadas, na 
compl'a de outros, si no mercado estiverem 

. abaixo do par ; estando, porém, ao par ou acima. 
do_ mesmo pa.r, a amortização será feita por sor
teiO lres mezes ante3 do prazo do reso-ate pela 
f?rma. já estabelecida,· até que todo ~ empres
tnno fique r~sgatado. 

4.:~. Oa St·s. N. l\1. Rottschil,l & Sons s•rão 
exclusivamente incumbidos das operações de 
amortÍi:ação e pagam•,nto de juros das a.polices, 
p~•gando-lhe~ o_governo imperial por este s~r
vgo _a com~ls.sa.o usual de 1 oJ., sobre a impor
t.ancla dos dtvtdendos assim pa~·os, e senJo as 
de~pezas com a_ amortização calculadas pela ma
neu·a estabeleci ia no; anteriores contratos, isto 
é! ~/2 "/a so 'Jre a somwa resgatada. e ij8 of0 ad· 
dJ.c;on•tl de correta·;em d.ts :1polices ·que furem 
compradas no mercado. 

S.a. Como coinpensação dos trabalhos com a 
negociação deste empres~imo, perceb :rã o os 
Srs. N. l\1. Rottschild & ~ons uma co.ijl.missão 
de 2 °/o sobre a somma real do capit:J.l e 1/4 •/o 
sob:·e 3 capit rl nom~na.l, pot• promover a sub
scrtpçao do emprestlmo, ·e para corretagens e 
sellos. -

6 3. .Fica consig-nado que o governo i:ni)erial 
pi'cparat·á, tão pt·omptametliG quanto fôr pos
sivel, todas as apolices precisas, as quaes, de
pots de nssignadas pulo conselheiro João José do 
Ho.;;a_rio, se .·ão entregues aos Sra. N. M. RC't· 
ts(:luld & Sons, para nr'gocial-as ou entre
gal-as aos subscriptores, em substituiÇão das 
c:mlelas emittilas por occasião da negóciaç.ão. 

7 ."- O govemo impe:ia.l obriga-se por este ::. 
contr,\lO a providenciar pelos divilAndos do ~ 
mesmo empt·estirno, 15 di.;s antes do venci.; 
manto d~ cada um, e ta.mbem a supprir os fundos 
necesoarws para a sua amortização como acir.J.a 
ficou dito. 

S.a. ~s quantias 9ue forem ___ :-~ntr;:;:ndo por 
conta ueste empreStl!uO serão ··-lançadas pelos 
St•s. N. Ivi. Rottschild & Son-;, a: credito do go~ 
verno· em conta especial, c:u·regando-i:s'e na 
con~a corrente aos Srs. Rottschild, juros na 
razao de 1 °/0 menos do que a taxa do banco, 
não podendo, po:·ém, a taxa, em caso aln-um, 

2:~ O n_agame!lto. das mesmas ~ 4.599.600 
B~r;.~. rr;:J.!:zado pelos subscriptores do empres~ 
tuuo ll <-b. w:J.c.eira seg-uinte: 

~er superi~r a 4 °/0_, começando-se a c .ntar o 
JUro i5 dtas depo1s de t•eceber o dinheiro e 
ces·sando elle 15 dias nntes dG realizal."-S~ o 
pag-amento. 
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Em testemunho e confirmaçãQ .. destas condi- 1 stituição do monte-pio obrigawrio em favÕr da 
ções, affixamos em seguida as nossas · as»-ig=- m agisll'atura . Ae emendas d& com missão ac
tliras, n~ste din. 22 de Janeiro de 1883.- N. crascentn.m diversas outras idéae, sobresahindo 
M. llottschild &: Sons.- João Jose à o RI)- entre cllo.s a d~ conversão em renda do Estado 
sa1·io. dos emolumentos e custas, ora. percebidos pelos 

j uizes, promotores e m~mbros dos t1•ib11naes 
N o:a a q1-lC se re(er;: a clausula ta. superiores. · 

~ 4.000.000 a 89 •fn·..... ..... ~ 4.494.382 O nobre deputado pelo Rio de Janeiro collo
·CQu-se em opposiça:o radica.!. Para S. E:s:. não é 

Commissão •'e 2 °/o, ~ bO:OOO que 
a 87 °/o dão ........... -...... e IH. 954 pos3ivel; na actualid~de, votarerq-se melhora

mentos dos vencimentos da. ·iDagistrato.r:a: Já 
por conside~açõos de ·ordem economica; jà. por 
considerações polí ticas, sobre que o orador ·se 

114 •[o sobre o cap·tal nominal 
isto é, sobre 5::. 4 .586.336-
~ 11.465~-0 que a. 83 

13
.
217 

esproiiarà opportunamente; o nobre deput11do 
nega o seu voto a toda modificação ào statu 

· ----- quo · em reJação aos· vencimentos -dos magia-

3f4 •/o ~ão .. : ... ..... :. • ... ~ 

~ 4.599.553 ~ . tra"os ... 
Em tlgarismo.s r .;dond08, ~ 4.599.600. 0 Sn. CAn:;Euto DA ROclu .. :- E' 0 program-
E' lido, apoiado e posto em di'scu~são, a. qual ma dl r~sistonc1a. · 

fica adiu.da., por haver pedido ~ pala vra o 
Sr. CandiJo de . Oliveira, o seguinte .. 

Requer imen'o 

Requeiro que s1 peçam informs,ções ao go· 
ver no pelo ministerio de estra.ngeiros,si o nosso 
enviado e.xtraordiuario e ruinistro plenipoteo.
eiario· em Londres continúa s. merecer con
fu:nça do governo imperial, visto que não lhe 
foJ .confiada a missão de a.ssign11.r as apolices do 
ultuno o~prestimo contrahido naquella capital, 
tendo sido commissionado para. esse fim um alto 
funccionario do thesouro, sendo, · como foi,· o 
empL"eatimo contrahido direct:lmcnto, conforme 
decla.rou em Sell relatorio O nobre e:s:-minialro 
da t\l;:cnda.. 

O SR. C.pmu>o DE OuVE nu.:-... mas por uma 
notavel: contradição, contradição aliá~ em que 
tantas ' :<nes o espirito tão elevado de S. Ex.t~m 
cahido no .corrar desta discu;;são, o qúe prova. 
que as más causas não podem achar defesa com
pleta.: ainda quando defendidas pelos mais ?ri
lb.antes talentos; tJOr uma notavel contrad1ção 
o ·nobre deputado começou a serie d<1s conside
ràções que externou, ht.stimando que se dimi
nuísse o vencimento dos promotores plillli
cos ! !. . , (Apartes.) 

Admira este amor, este enthusias:no do no~ 
. bre representa.nte da provincia do Rio de Ja
neiro pela classe dos pr.omiltores publicoõ. ~i 
o illustre orador disse qu~ negaria no orça
mento da justip o s~u voto ã verba destina.d:\ 

Ss.la da~ sessões, 22 de Agosto de .i833.- · á justiça de P instanci11, porque entende que 
'S.;ares, · . . I a magistratura que sa vai constituir é pessi-

- . ma, não merece que o Estado lhtl de protecção 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA · e auxilio. co:no é qne S. E'l:- quer dar me-

. lho!"eS vencimentos, conten1plar com m~lllor 
P rocede-se a votação do proj'!clo n . 74 A fatia o:çament.aria a.os promotores publicas, 

.sob;e licença ao j uiz de direito de S. João da que são demissíveis e nomeados acl Jtutum 
Barra Amph lophío Botelho Freire de Carvalho. pelo poder. executivo e que são propriam~nte 

E' apprõvado e sobe a sancçib Imperial. considerados 11gentes, representa.ntaa ·:d~ssa 
Sito igualmi!ntà appro'l!-a.dos os projootos · de .-poJer p~rante· os trib11naes jucliciarios~ A con

n • 102, 99~ 73, 83. 84 e 9l d ~ 1883 offerecidos tradiç-ão e palpavel (co..-.testaÇIJJS da minoria), 
como emendas ào de n. 74 A sobre licenças a e' 0 o~a:lor sente que o nobre d~puta:lo não 
diversos Íllnõciouarios. . - estej:1- pre3onte, para convencei-o de como an-

São remettidos á comrqissã.O d3 reilacçã.o . dou desvairado nessa. impugn:1ção feita :i pro-
Continúl'a 2 .. discussão do art . 5• da reforma poata. 

j_11diciaria.. ' o Sn. TA.li.QlillUO DE Soou : -DesvairadO, 
O Sl.'" . Caudi,do de Oliveira não apoiado, eorrecto. _ 

eomeç~ .. observando, que o nobre .deputado pelo O Sn. CA.:-;oroo DE ÜLIVEIR.~ diz que, en-
11• districto do Rio de Ja-neiro continUAndo na tretanto, convém restabelecer-se o. verd.1de para 
t~r~fu que se .impÕz de discutir, um por u.m, os que um argumentO dessa çrdem não pn.' sc, p~
dwersos artigos da proposta· do governo; rel!!.- t·ante o paiz e perante a clas~e dos promotores, 
tivamente ã organiz!lção j u<.licb;·io., sob o ponto como t mtlo por si o cnuho do direito, a Justiça. · 
de vi~ta em que s~. collocou, isto é; de a~har - Não é ex11cto que no meclul.niamo da proposta, 
ludo imprestavel, d~ negar o seu voto a todas que no plano della e d·ts emend~ da co~ missão 
as medidas, apenas dand?-o :is emendas sup- os promotores tenham de ser peLOr aquiii.hondos 
pressivas, í z hontem a9 artigo em discussão no direito novo do que o são agora. 
dh·ersu censuras,p eucarando-o em rel:lção ·a Áctu.s.lmente, o pNmotor·publico exerce-sim· 
cada uma das meiidas · nhi compendiadas. plesmente as funcções cr:minaes. 

O artigo trata ele tres p<Jntos .Principaes: Ora, todos aquelles que têm pratica do fõro, 
venciruenl.oa dos juizes çle 1a. e .2a in.stancia e tod~s aquelles que sa.bem: como, as cous 1s io
dos membros do suprem9 tribunal de. justiÇa; renses m&rcham; estão convenc1dos de que os 
revisão das bbellas de aJudas de·cus~o, e con..; promotores po.blicos, a titulo · de emolumentos, 

v • .rv;-27 · 
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-Se~o em·_ 22 de Agos~ de 1883 

nenhum rendimento percebem: ou, om regra 
geral, os réos são _pobres e, portanto, não po:Jem 
pagar devidamente os emolumentos dos p~·o: 
motores publicos; ou, si são as cn.m:~.ras mumc1· 
pa.M condemnadas nas custa>, em vi r tude da. 
absolvição dos réos, estas t.<mbem, peb escassez 
das s uas rendas, não podem fazer pagamento nG~ 
n.hum. (Apoiados.) .. 

E ' certo que nos orçamentos muni<.:ipaes, eln· 
borados pelas camaras e a~prqvados pe!.'l.s as· 

· sembléas provinciaes, cons1gna~sa VCI"ba pn.ra. 
pa"'amen to de custas; mas, além d~ serem 
in:ufficientes e quasi nullas, tàes verb:lS são 
especialmente destinada~ par·a o esc1·ivão do 
jury. Os promotores e JUlZes não requerem 
o p!!.gamanto de custas ; deixam a quota pal"a o 
escrivão. . 

Ora, si ó verdade que, per ante o direito con~ 
stituido, os promotores publicos limitam·s!l a re
ceber simplesmente os ordenados e gratificaçües 
qne llt!lS são consignados nos orçamentos geraes 
do imperio, nada. tendo, :t. titulo de custas, a 
não ser raras vezes a de uma fian~.a ou processo 
da parte, vejamos o que vai :~contecer <:om a 
proposta. 

Pelo plano dell:J., em todos aquelles lo
ga.:-es em que não \!stiver creado por lei pro
vincinl o empro.;-o vitalício de curador geral 
de orphlios e de promotor de cnpella ; e NSÍ:Iuo~. 
ficnm os promotores publicas exercendo ess:~s 
ful'lcções. 

O regimento de custas ma.rc:r. g ratificações o 
vencimentos par~ esses curadora.> c promotol"es, 
e a commissão, tendo o alto intuito de sobl'Ccat'
regat• o menos possível os cofres publicas, manda 
arrecada. r pelas collectori::~.s e os tações fi~caes 
as cnsta.s dos jaiz•Js e promoto:es publicos da. 
1<> inatancia, e da totalid:1de dellas deduzir uma 
commissão de 10 °/o para os j uizes, e ouLra de 
10 °/o para os promotores publicas, '!UG valem 
mnito uuis do que os minguados red~tos que, a 
t itulo de emolum!lntos, hoje percebam. 

En.tende,portanto,o orado: que não fo i a elas· 
se dos promotores pnblicos ahandona:l~ pelo go
verno. nem pela o monda da commiss:iG, a!Gm de 
que elle~ ni'io ficam priv~dos de es.crcer o seu offi
cio de advog:~do nac1udlas causas em que ;nr;;o 
hoaver incompatibilidade de funcçõe;. 

O Sn.. TARQur:-;ro DE Soc-u : - Pols não de-

O Sa. CA:>oroo DE 0Ln·Ern..~ entende que, si 
houvesse um pessoal numtlroso e apto, devia
lle a_co_mpa_nhar 3 frança e ontro> paizes em quo 
o mm1ster10 pubhco acha-se assim or<>anizado 
e incompatibilizado. :. "' 
. ~·por isso que sempre combateu esses prin

Clptos absolutos que tem-se querido implantar 
em u~a. so?iedn.de no.va, é p~r isso que gr:mde 
mal tem fa lto entre nos csgag theoria> es:~gera
das, levadas aos ultimos e::tcesõos . E cita, como 
pr?va, o que se deu com a reforma eleitoral, que 
pnvou o parlamento de grande numero de lu-· 
:o:es, ~o cop.curso de muitos cidadãos di-stioctos . 

J?eu;a.ra, porém, de par te es.tas consideraçÕ(!s; 
~uu somen~~. mostrar que o .nobre deputado foi 
a:ltamente lDJusto para com a commiss~ e 
o_ go\•erno. que nio dei:s:a.m assim tão abando
llada a c-la;;~-e dos promotoN!a publicos, 'MS 

:-; . 

quaes não só se m_a.nté~ os vencimentos actuaes, 
como se dão esttpendJOs corresponden~es aos 
actos yue praticam, ccHu a. po1·cen laQ"em do 
qne à titulo dellus se :1rrecadam durante um 
m9z na estação fiscal. 

Observa que o illu<;tre d eputado rapa tou 
extra. vagante, no sentido jur i.:iico,o sy;;tema. a.do
ptado pelà com missão de consigam• ao promo~or 
publico recompensa por actos em que não 1n· 
tervem directJmente ; mas a commissão pl'O
curou conciliar interesses e princípios . di- • 
versos: quiz supprimil" dos textos da l egi;lação 
o system::~. actual contra. o qual tanto ·s~ tem 
reclamado, isto é, não quer que o j11iz e o 
promotor estejam, por assim dize1•; msrca
dejando a justiça, trocando despachos 1:or pe
quen~ r_ecompensas, não quer essa:s . relações 
pecumar1as entre a. parte e o JUlZ ; mas 
simplesmente quer . que esta ve~ba, que con
vém ser mantida. e que existe em todas a.s 
legislações, sob o Jl.Omc de despezas de pro 
cesso, seja : ecol·hida aos cof res publicos, au
gmenlando parallclamente os vencimentos dos 
j bl.izes. . · 

Si não augmonta-se, porém, ~ire.ctam,mte O$ 

'V encimentos ·do3 rromoto res, lndlrecto.Qlente 
isso se faz, J3.ndo-lhea uma gratificação o.ddi
cionnl correspondentCl á totalidade das custas. 
Foi es te o plano que prevaleceu. 

l\ão _foi simplesmente pr.; labor~ que a _cottl
mis.são consignou ao. promotor estes venctmen
tos ; mas essa porcentagem lhe é c"nsigua.Ja, 
não só como melhoria. d0 vencimenLos, como 
tambem para tornai-o fiseal da el:acta arre
cadação e fazer c~m que elle estimule· os d i
ve rsos funccional"ios, afim do que essa a.rr.Jca.~ 
dação se fa~.a r'egnlarmen te. 

· O governo deve fazer os r egulamentos para 
a ~rrecadaçJ'to do novo imposto ou sob o nome 
de imposto do s'3llo ou sob a conhecido. donomi
naçiio de VAlhoe o novos direitos e de emolu
mentoa do fóro. Pois bem, cntl."e as -regras para a 
arrecadaçiio estarão as r elativas a ft.'!C:\lização o, 
portanto, o governo no l'cgulamento que expe
dir, em virtud0 dessa anto!'izn.çao legida tiva,tra· 
çat•li n.s ickm:n c 03 meios por que o juiz de di
reito e o pro mo to r c:xcrcer5:o essa tisca.li?.:c ção. 

Tau1bem o nobr,1 daputado ha de convir com o 
orador,que h~jo não estão tüo mal aquinhoados, 
como ee ll1e afigura, oa promotores publicas . 

O Sn. A~DIU~li: ·FIGUEIRA.:.- Ficam ]?ela 
propce_ta . 

O Sa. CA~orno IJE OLtvEmA diz que a proposta 
não diminue as gratificações que são dadas por 
acto do poàer· execut.ivo e que j:í. estão conai· 
gnadas em diversas decisões . · · 

O orador teve o trab3.lho de consultar a -pro
posta· do governo, em relação aos . promotores 
publicos, at~endendo aos seus vencimentos divi· 
didos em duas classe;, ordenados· e gra-ti fica
ções . Com a h itum da. tabella. mostra o orador 
qoe o menor v~ncimenw das promot·ores é de 
1: 20:>$, sendo a. média de 1: 8GO$, nas capitae·s, 
e nas comarcas menos impol"tantes e povoadas 
de i: 600~000. . . . 

O Sa . ~'10RADE FIGUEIRA :-Não s poiado . 
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Sesstio em 22 de Agosto de 1883 ; 

O SR. C.u>omo DE ÚLIVEillA diz que o nobre I por meio da representação ao parlamento elles 
deputado conhoee perfeitamente o municipio t~m reclamado ; eonformaram~se com o novo 
de Marianna. Pois bem, nessa comarca que ó direito e os lag-ares continuam aaer procurados, 
pobre,em que o mo~·imento.forenseéquasi nullo, som embar,go des<a alteração .. 
o promotor vence apenas 1:200$ por anno; em Convem fallar com franqueza: ostes lagares 
outras qu~ são d~stantes e em que o movimento ou_ <leyem ser alta_mente recomper..s~dos ou gi·a
forens·~ auda e. menor, elles vencem 1:600$. turt:tmente e~e~ndos; ou revelam 1mportancia 
Portanto, é a dist<J.nci:l. que serve de· bas3 para e prestigio em relação aos individuas q_uc os. 
esta.s gratificações. Mas, dei~ando de pat·te exercem, ou constituem um meio" de "vida para. 
esse argumsnto, o que se t0rna. claro é que as ·aq.uolles ([Ue se dedicam a taea funcçõe~ . Os 
disposições do pr_ojecto não prejudie2-m os ven- lagares de supplentes de juiz de di"reito não 
cimentos dos, -promotores. Mas, ainda que não constituem uma profissão ; eHes eervem, · ad 
lhes desse melhoria de "vencimentos, o orador ínterim, em ca,os especiaes, e deve-se con;.. 
não reputa ·urgente esse augmento de venci- fiar mais no pa.~riotismo dos nossos concidadãos 
mentos mesmo pebs razões da.das relo nobre ·do que na ramuneração qua .possam ~er. Si 
deputado. E' certo que os promotores irão con- podemos f11zer alguma economia disp:nsan
stituir largo viveiro par .. a. nomeação do~ jlÜzes do-no:; de um pagamento que não é reclamado, 
vitalícios; mas S. Ex. dev-e noiar, e é .este o como vêm~ o nobre deputa.:!o, cujo esplrito 
grande meríto da proposta, que esta lei vai dar eco.o.omieo c orador t2.nto aprecia, despertar 
ao governo um c:~.mpo mais amplo, m·ais vasto- um seatimento de cobiça, natal:' como lacuna 
p:tra a escolha dos magistra'ios. o que é a. consagração do dire>ito actual e cor-

Os promotores· podem· ser escolhidos juizes responde ao espírito _p ratico que presidiu á. 
de direito não só como promotores, mas tamb.~m proposta 1 · 
pro,vando o .e~ercicio d:t p~ofissão de ~dvogado. 0 Sn. A!\'DRADE FIGUEIR.'I.:- Pel o direito 

No _e~crc1~1o .daquepe c_argo, porem, os .b:- _actual os jnizes municipaes, quando substituem 
chal.'ers em d1re1to mats se J~ustram,_r~rque _vao os de direito têm "'ratifica.ção. 
e:s:ercer numorosa.s fancçoas ndrmmstratlVaS ' 0 

e judiciarias, 'promovendo perante o juiz de O Sn.. CANDIDO DE O LIVEIRA. diz que o nobre 
i" instancia o interesse dos Ol'phãos, dos in- deputado, sorprendido com a objecção do ora
terdirtos, do.s mis~raveis, na phrase technica dor,- procurou deslocar · a questão, passando a 
de direito, de todos aquellcs sobre quem a refel"ir-se ~ gratifica~ão que se di ao j uiz mu~ 
lei estende a sua acção .protGctol'a.· As-im, nicipal, qnando no e:s:erc:cio da vara de direito; 
os promotores adquirirão habilitações pa1·a más ainda assim não colhe o seu argumento. 
t<zerem jus ao de,pacho d,e um cargo··vitalido, Porq_uil é que se consigna uma gratificação 
que _é, se -pó Ie dizer, em regr<J. geral, 0 desi- ao juiz rnun;cipal qu11ndo exerce as funcções 
deralu;;t de todos os bachareis formados em de j uiz de direito ~ E ' porque trata-se de um 
direito ; os log-al'~s de pr·omotor, portanto; con- fu nccionario remunerado. Mas no mecanismo 
tinuarão a ser p1·ocurad~s. da proposta desapparcce essa classe. A pro-

,Não ha.. necessidade de augmento de ven· posta não podia deixar de cogitar dos aup
cimentos para os promotora.>, e quando hou- vlontes ; mas , predominando na sua organi
vesse, essa especie não foi desattendid"J. u <l m zação o espirito de economia, quer que esses 
pela conünisaão nem peia p1·oposta do governo, supplentes sirva m gratuitamente como ser· 
desde que se consigna uma gratifica~ão propor- vem os supplentes dos act uaes ,juizes muni
cional, deduzida dns cu-atas nrrec1dadas. cipaes, como servem os ;·ereado:re~ das ca-

Tem assim liquidado esi.;J. objecção do nobre ma~as, os dehgados de policia e outras autori
deputado e ct•à que satisfactoriamente. dades administrativas e policiaes. No emtanto, 
(Apoiados.) a coro missão não se esqueceu da classe dos 

Julga igualmente dll todo improcedente a ar~ supplentes, t>Olo lado pecuniario. 
guição que S. Ex. fo_z i propo;;t:a do g-overno, Para os caso.s de vucancia do juir. pl·oprieta
isl_o e, no pensar de S. Ex. rlevia-s<l consiijnar rio, para os casos d~ licença, em que o sup
vencimentos aos supplentes do juiz de dirdto plcnt~ pvssa assumir a j uris1icção par (!ial, a 
pelos :~c tos que pri\tica-se, ou quando exercesse proposta consigna a devid& recompensa. 
as f,mcções daquelh. O nobre <lepntndo ci:mhP.ce Não prevalece a objecção do nobr•e deputado, 
o dir·rito nctual. A tê iSSO, o juiz suppleute não dê q•1e d~st'arte a comrnia>ão mostra-se con
recebi:;~. o ordenado do juiz municipal, ,quando a tra:lítoria, abonando cus ta.s a esses supplentes, 
este s ubatitai:t , O juiz rutmicip~l ou con~ervava quanlo não quer quo as percebam os j uizes 
esse orJeii:tdo. ou o devolvia ao Estado, CO!l'- pe~p~tuos. _ 
forme as condições em que a licença era con- Não prev:1lece, porque o supplente não éma
ce!ida; r~c.ebia, porám, a gn1tjfi_cação q_u~ndo gistrado, e a seu respeito não se dão as mes
no exerctcLo da val.'~ , quer dé JU lz· mumClpal, m as -razõ·es que -presidiram ao mechanismo da. 
quer de juiz tle direito. proposta. 

Por· iniciativa dõ orador su:·primiu-se essa Esse pensamento foi de evitar .o attri to entre o 
gratificação, em virtude d(l § 1• dJ art. 3• da. juiz e a purte no pagamento ào sahrio[ porque 
lei citada, cuja disposição lê . o juiz, como a. -mulher de Cesar, nem de l eve 

Esta. disposição perman~nte; começou a exe- deve ser suspeitado; mas o juiz supplante pre
cutar-se, vigora ·ha tres ao nos, e o orador para'lor não está na mesma po5i~ão ; póde 
pergunta ao n •>bre d~put:l.rlo: qu~ clamores re~eber custas pelo seu trabalho, quando estiver 
t êm havido da. parte dcs ~;upplentes contra. a· reves tido da jul.'isdicçiio parcial, e a. perc~pção 

· e.:s.ecução dessa. lei ? Nem pela imprensa ,nem dessas custas não quebra a harmonia do pro-
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· · : ,. · 1 nh.rio : lutando com a.s infio.encia.s locaes, por vezes tão 
J~cto. aboh~J.J • ~ systema e mo uma ' I deleterbs. lãte.ndo muitas vezes com o govern?· 
actoa.lmente ~>ffi vt,.or. · I 0 ma.!!istrado braúleiL"o, sobretudo no que d1z 

Proseguindo na. sóri'.l de considerações de quo respe'ito !to direitô priv-ado do cidadlo, timbra 
servitt-s?., o illustre pr~opinante,para combater I em proc2de:- bê!m. H~ aberraçiies, ha e:teepções, 
mais um:\ vez as tdeas da. pr?posta, d_ecla- to1lls as classes as tem ; mas. em sua gran'lc:l 
rou que o projecto é !lltamento tucol_lvententCl maiorh, em r.-~gra. geral~ a magi>tra~u!~ br~
augmenta.ndo os venctmentos da m~gtslratt~~:~. . zileira não esti nem abz.t::s:o de nossa ClVlhsaç:to 
O nobre dEljlUta lo, em the~~.- est~ ~~ accol do nem d<l nosso ideal. 
com a commis~iio. S. E:~.:. e de 0P101ao que 08 Pois b~m: qu::mdo esta é a com·i<'.ção d-a todos, 
magistrados. são mal p:~gos. não ob_s~~te .a ~e- quando (~>tà impl~ntn.do no ~spirito de t odos a 
lhora qila ttVrr>l.m em i87!). por Intclatin d~ convicção de que e da necl'.')stda.iem~lhor ,!(alar
primeira camara conservadora que. succedeu _a doar-se a magistratura, porque nisso está um!\ 
a.u'rora :la regeneração. s. Ex. convem que a Bl- das condições essendaes de sua independencia e 
tu ação eeonomica do pair. mudou_de modo que !?5 de sua t<;enção de e:spirito, eis ·qué o ·no ')re de
vencim~ntos aetuaes. da . magistratura estao putado não q_uer dar o seu voto a csbs medi~as 
aq•1em. de suas n~cess1da l~s; m~s S. El:. • que, do s::>Y~rno, m_ndida..~alia > muito mo~icas, m tnto 
pelo r1 go~ tia logtca., devu. a~el.tar a prOI)Osta áqu~m das ex1genc1as da no>sa socte.hue ... 
ne >~ parte, afasta-se ~oa p_nnc1p10S que e~!aba- Quanto :i argument:i~,,ão que o nobro depu- . 
leccu. e declara que nao da ~eu. voto p:>.ra. cssCl ta:do dcdu7-iu do estalo actual das nn:~.nç~s do 
melhoramento como não dar1a s_1 no o~çamento paiz, ci força. r econh<'cer que essa ar~"Utn~n-
se tratasse de manter os vene:lmentos ~ctuaes tação é de muito ·peso. ' 
p3ra os m:~.gistrado~ de que cogtta o proJeCt? de o ·ora1or convem q11e á um crime de ·loso-pa
lei. Esta propos1~o basta para car.tctens:~.r triotismo decre~rem-sG despezas in11\eis ou 
toda a argum~ntaçao do nobre deput:tdo. adíaveis . A crise financeira, não ha. occulto.l-o, 

o Sn. A~ntUDE FtGUEIR,t : - Basta P!ll"ll. abi está t retnllnda, reclamando o regimen da. 
carllcterisar a reforma. economia ll~Yer:t. do mais rigoroso cercea.m,~nto 

S. Ex. ,conservador emerito; quo é, por assim das d •sper.as pu bl'cas. -
dizer, o symbolo do conservatoris~o, foi · a.o · Esta deyo. s~r a politi~:~o- de todos _aque~tes 
ponto de avançar perante n_ossl soc1eda_de, \):- que não quuel'em prectp1to.r o pa1z num 
rante 9 p!~rla.mento, a proposição-quo nao dar1a abysmo . . · . . 
fundos para os vencimcn tos da magistratura ! ! O ora~or est.í. de accordo com o . illu~tre depu
Eis o estremo a que chega o nobre deputado. tado, er::n qo."~ não nos d evemo_s mP.tter e~ em
levado por seu esp1rito de hostilidade a to:hs as pr~zas al'ent•.ll'Osas, nem decretar .esbanp.men
medidas que a situação liberal inicia. to.e, a pretexto de s:)re~ ns d;sp'lzas ~ep~odu-

0 Sa. A~DlUDE 'f'IGGECRA:-Traduttorc tra- ctiY4S;. ~as ost'\ ~onstde:açao por forma al-
ditore, dizem os italianos, gumn. J:O tO ter apphcação a ela.s~e dos magi~-

. . trados. 
O_ ~R· CAxDnX>.m:: 0LtVEIR.~ dlT. que S. Ex., Porque é que esta sociedade constitue-se co~ 

espmt? systematlco e em q!le se rcun~m todas todos os seus app:Lr ·lhos tão 7ariados. porque o 
as tra.tl.tções do conservator1smo, poderta com· que ha est~ fuo.cc:on:tment_o do eystema re tJr:_- · 
bater a iJroposm por olltros fun:lamento~, po- sentnti.vo porq\le é que exi!lte o governo? 
deria julgal-~ prejudicial ao pa.iz , po~er1a ver E' exac~mente p~:'3. :1. manutanção do direito 
n~\l~ fonte de grandes .m~les, mas nao tem o priv~do do cida:llio. de ~o~to que, p:traphra
dtretto, om nom~ d:~.s ,ldc:_a.s de ordem, d·1s dou- !>Onndo um <!Scriptor ingle;o;, ~de-"_e di:ier quo 
trm~s d~ qu ) S. Ex. e tão fervoroso _::~posto~o. todos 08 esforço~. todos 03 1ntu1tos de um!!. 
do ;-tr dt?erque no orç:lmento negar1a func:os socieda~e constituída, têm por fim manter o 
para a magu~tratura !... cid~dao illcso rcs~ei ta.vel e inl\tacavel o seu 
. Niio é só isto_ S. ~x •. acha - :~. ~n.gistr~tura dir;ito pt•ivado. 'E' á. mal"istratiH'a que iu
lmp:-_estavel. at.'\ca.. nao so os que tem de vtr, os eurnbe esta. alta: miss:'io. E:det~ parbmento, 
magt_:~trados que tem d~ ~er nomea~os, porque exisb pocier executh·o. existe admini~lr~ç!Lo, . 
suppoe que ~~sa.s no~eaç!-'es se fara.o ~ob o m- mas 0 fim exclusivo de todus ostas in!!tltmçües 
fi?xo do espmto parhdar1o, co~o t:l~b<:.Jl a ma- comple~as é-fazer respeitar 0 direito privado 
g~s~atura act~~l. que S. Ex. d,tr. nao merecer do cidadiío, po1·que nesse direito estã~ com
o f:1.1_or conn,.ado na pr;,pos.a, porque seus pendil\dos todos os elomentos de sua vtdél om 
s3rVLços nada valem. sociedade livre. :-

0 nobre deputadÓ sabe perfJitamente que o o nobre d eput:,do ba. de concordar. pois, em 
parlamento não legi~la. em Yista. de excepções . que a. magiatr~_tura deve ser bom dotada p_ar .l. que 
A leié um aeto gel'al guc abrange toda uma. fique h enta des;ns ~quenas miserias q~e au
classe. que diz 1·aspe1to i eollectividade so- torir.am ata.ques à sua hon:a e prob1da~e. 
cial. Para gloria. deste paiz, devemos dizer alto .S. E:t. não t em o direito de dn:er que as clr
e b:~m som que a mag-istratura brazileira, não cn.mstancias act\).aes impõem im,periosamen~e 
obstante não ser. perfeita, é todavia uroJ. ma- a n~_ce.ssiiade de não àél melhorar os vencl
gistratura. que nos faz honra (apoiados), que mentos dos magistra los. Tod~ ~refo~ma judi-_ 
devemerecel" da p3.r~e do!l po:lcr.:s 1>ublicos ciarí~ que não trou~osse coms1go o augmento 
toda consideraçiio e desvelos, porque~ lutando: dos w~ncimenlos dos magistr:l.dos seri3.. um· 
com a n:nmcl"osa se:ie. de embara~à que slio desasfre. O orador-ost~ de accôrdo com o nobre,_ 
creados as suas a.LLrJbUlÇÕ~s. luta.ndo com a iu- dej)utado em que nà') dev~mos xnalba~al.ar as 
~tufficicncia co recursos, com a pobrcz~ moamo. ~ndas publicas ; xnas S . E~. ~a de convir que 



câ"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 0310212015 15:58- Página 23 de 56 

Se~StlO em 22 de Agosto. de 1883 213 
=========================================~ 
e .do interessa da sociadnde que O juiz seja O theSOIU'O despenderá. de mais p~ssando a re~ 
bem pago, de modo que esteja superior aos in- forma. O nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
lere~ses que muitas vez~s . imperiosamente so- ba. de. convir: com o orador, em que é nullo. é 
br~ elle fallam. insignificante:, é mes'lllinho o saeri.D.cio doEs-

. - Mas, ainda assim, é praciso notar -que os· tado, quanc!!l, entretanto, as condições da ma
onus que a reforma vai fazer 'Pesar sobre_ o the- gistratura viio ser altamente consultadas e pr:>
souro, ou são nu !los ou muito insignifi.cant~s. fundamente _modificado o pessimo estado em ·que 
O orador vai muito perfunctoriamente demon- se acha ella actualmente, em relação aos seus 
strJ.l-o com 03 dados fornecidos pela-; ultimas vencimentos. 
revisões de antigui !ade dos juizes de direito e .O illuatre deputado pelo Rio de Janeiro, con
pelo 'luadro das comarcas. O 'estu:lo. que o tinua.ndo nas suas correria.'> atra.vez do projecto, 

- orador vai submetter á. apreciação d:.. camara reproduziu um argumento j á apreciado devida.- · 
teve por base a re1isão organizada pelo supremo mente pelo Sr. ministro da j ustiça., dizendo : 
tribunal de justiça até-31 de Dezembro da i882. c: Mas devemos attender aos abusos numerosÓs 

Como sabe a cama.ra, pelo plano da proposta, que vão ser commettidos ; devemos attender, 
que aJiâs póde ser m'odi1icada, aceitando-se a não ao estado actual da diTisão judiciaria do 
ootra idêa de que se oceupoa hontem o nob.re paiz, mas á grande, n profunda alteração que 
deputado, os juizes de direito são divididos em nella v;~.i ser introduzida pelas novas normas . 
tres c1asses·quanto ás suas ãn'tiguidRdes:.juizes Hoje, o municipio. tem um juiz municipal pau 
de menos tie cinco, juizes de menos de 10 e administrar justiça; portanto, contenta·se com 
juizes dem~is de iO a.nnos; para.a i• cbsse os aquella ju~tiça ao pé da porta, os estimulas do 
vencimontos sll.o do 4:000$, par:r. a. 2" de 5:000$, . termo estão mais ou· menos abrandado-i, não ha 
a para a 3a de 6:000$000: grande desejo de erigil-o a comarca., de ter-se 

O orador chama a attenção do nobre deputado juiz de direito vitalício; mas no plano da pro
pa.~a o seg11iate calculo, feito rapidamente em posta deeapparece o muni(lipio com o juiz for
face da..revisão ultima. · mado, e, por~nto, todos os habitantes deese 

Mas. pela re~isão de f882: ha 94 juizes de mu.nicipio serão interessados em que elle seja 
direito com mais de 10 ·nnnos da · c:~;ercicio, erigido em termo, servido por juiz de direito : 
esto.ndo dou a avulsos, e, portanto, fóra. do 'luadco empregarão os re~::rsos legitinios e illegitimos 
da m:1gistra.tura.. Por consequencia, sli.o 92 para a. consecução de tal fim; e as assembléas 
juizes de direito que vão ter cada. um delles provinciacs decretar~o novos termos, em muito 
um aug mento de 2:400$ em seu• vencimentos, ni..Uor escala do que 0 fazem actualmente>. 
montando o excesso da despeza com_ e~sa classe · Observa o orador que é sempre um ponto d_, 
a 220:800$000. ·· Tis ta. especial e exclusivo aq uelle em que se 

Os juizes de direito com mais de cinco a.nnos, colloca o nobre deputado. s. E:or. argume~ta só 
são 163, 11stando destes, avalsos, fóra do qua.:iro com o abu:r.v, mas porque nio argumenta com 
da magistratuTa, 13. Por conse'}uencia são a legitimidade dos meios,com normalidade! 
i50 jui:r.es dG direito,· que vão recebGr um Não depende de capricho de quem quer que 
augmento de vencimencos de 1:400$, montando s~ja,.não depende dos habita.ntes de um mu-
o excesso de despaza a210:000$000. nieipio, simplesmente d11. vontade delles, a 

Os juizes de direito com menos de cinco creação do termo. Esta creação está. consignada 
· annos eão 222, dos quaes 38 avulsos. á assembléa pr .. wincial, corporação poütica, 
· Siio, port1nto, .184 juizes do direito, que vão que tem uma g:·ande responsabiliilade,que deve 
ter melhoramento de 400$ cad2. um em seus inspirar-se nos sentimentos do patriot ismo e do 
vencimentos, ou aJ todo 73:000$000. interess~ publico, quanto à decret1ção .de .suas 

Pelo calculo que o orador foz do numero dos . leis. .. .. 
juizP.s novos que terão de a.ccroscer, chegou ao . O dir'eito actuZLl, no mechanismo r epresenta
resultado de que t~m de se votar credido para. tivo, todo de ponderação e de equilibrio, con-
174 desses ju.izes.a 4:000$. ao todo 696:000$000. .tém normas para embaraça\' os desvarios e ex-

Portanto. a despeza com os jui7:es de i" in- cessoe de qua.lqut>r. dos podeTes: tudo se c<Jn~?a-
stancia. subirá a !.199:800$000. tena e se combina entre si nesse admiravel 

Com :1.74 promotores, que vão accrescer. a mcchanismo •. Si nos municipivs podem-se apr~
:1.:40.0$, uns pelos outros. se ~rã de despender sentar taes impacioncias,bes desejos, essa. sofre
·a quantia <te 243:000$000. - _ guidão de divisão immo4~rada de t tlrmos, ahi 
t O augmento pnra a 2a in,ta.ncia é o seguinte: esta 11. ass~mbléa. prqvinchl p~ra contel-os, .e 
Com i7 ministros para o supremo tr}.bunal u6 ella, que representa. a provincia,que·repr"senta 
justiça, a. 3:000$, 51:000$; com :16 desemba:r- por conaequencia u~a. somma. muito mais ele
gadores, que accrescem. a. 9:000$, ·~ 44:000$ ; vada de intelligencias do que a.quelles que são 
com o augmento dos venciment;Js ~!os 91 actuaes . muitas vezes obscurecidos pelo amor local, pelo 
desitm'b~rgadorca, a 3:000$, 273:000$000. . . e~pirito de bairrismo, 'iliio .:>e presta.rá a es~es Cl-

. Portanto, a totalidade da despeza nova.~. ac- pricbos. E si porventura houver aseemblea qu·e , 
crescida, vem a. ser de !.898:.800$000. a isw se ~reste, jun.to & ella GS~- o repre8en.
_l)evem-se abater os vencimentos .dos -a.ctaae~; tante do ~overno ~eral -p~ra contel-a., negando 

jui:~:es municipaes, 900:odo .. ~. conta redonda. e san.cção is medidas inconvenientes aos inte-
as c'Jstas, q11e o orador c;;,lcula em 900:000$, resses da. provincia. · · 
mas que o nObre. deputado. pelo Rio de Janei~o . H~je. ~<?m o macha.l?ismo da el_eiçã.o d~recta, 
calculou em m8ls de 1.000:000$- Portaõlto,. sao e di.fficthmo conseglltr qualquer parhdo o:; 

.. 1.soo:ooo~ a abater de i.89s:ooo$. isto e, o I dous terçós-:das assembléas provinciaes, porque 
accres~imo s~rá. .ele 98;800$. este _serà.o qullllto os partidos por ella têm neceSIS:a.ria.mente <le 

., 
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esbr equilibra.dos em todas aa corporações legi5-
lativ:ls, e, portanto, desappa~ec.e ~ _ facilida:de 
com que outr'or~ .sg votavam I.ets nao sanccto
'nadsa pelos prestdentes, medtante o recurso 
constitucional. . 

A proposito disto, o o~:ador cita o e~emplo 
ultimamente occorridona provincia do Rio de 
Janeiro, onde a maioria ·da assembléa não tem 
conseguido fazer pa$sar por dous torço~ dous 
orça.mentos não sancciona.!os -pelo présidente <h 
provinda. Este mesmo facto acontecerá. em 
todas as pro:Vincias do Irnperio, e já está. acon
tecendo em alg11m~s . E' uma. grande vantagem 
da reforma directa, e o nobre deputado pelo Rio. 
de Janeiro . ha. de ·mesmo convir em que IÍ um 
elevado padi.--.Io de gloria ao partido liberal ter. 
c"OnseguiJ.o _oppor asse embaraÇO aos abusos, aos 
desvarios, com g.ue S. Ex. s empre argumenta. 

. ' Além disto, não é esse o unico embaraço que 
eneontl'árão. os creadores de terwo arbitrada
mente, os quaes o nobre deputado aqui descre
veu com o seu espirito inventiva. Para a creação 
desses termos ~ preciso apurar-se o numero de 
iOO_ jurr.doe. Si no direito actual; em que o 
numero ·exigido á tt.penas de 50, os obusos não 
são ..nohdos em tão larga escala, muito mais 
difficilmente olles apparecerão passando a idéa 
da como:i.isaão e firmando-se regras para a qua
:lificação dos jurados, assumpto que e obj~cto de 
estudo da commissão, e que apresentara uma 
emenda por occasião da· 3a discussão. Firman
do-se edtas regras, c1>m os recursos bgaes, con
signando-se exclusivamente á magistratura a 
'apcraçãodos juradoa,os abusos niO aparecerão, 
e aô serão jurados os eida.;tãos que tiverem os : 
requisitos da ·lei. . . . 

Si S. Ex. examinar a estatistica do "jury em 
nosso pàiz, ha de cóncordar que !'aro é o mõni
eipio erigido em termo ·que não tenha mais de 
iOO jurados, e os que têm m• no1, já pela lei 
actual não t êm fõro civit co!ri-juiz formado. 

Pelo regimen do projecto alargar-se-a, é 
c~rto, a circumi!crip~.ão, m:ts a juri.sdicção serà 
uma sô, serà a rriesma. a autoridade que tiver 
de prepa~ar o feito e de julgal.-o. 

Entende qne a jasti.;a ao pé da porta. não 
consista em pôr- se ao. lado do ci"dádão um pre· 
parador sem gaun.ti~ nenhuma de indepen
dencia e de idoneidade . Cita, como exemplos, a 
Inglaterra. q·ue tem poucos juizes, a França 
qu~ trata de reduzil-os actua.lmente, · e os Es
tados Unidos, .que são a encarn:tção da demo
cracia moderaa, e ondo não se conta tão avul
tado numero de juizes. 

Dirá, porém,&.inda umii: vez, que o parlamento 
não devia cogitai- de;itas questões de organização 
de justiça C! e i"' entra.ncia; é assnmpto que só 
devià pert~ncer as assemblôas provinciaes ; a 
eTias Cõmpete crear os lag ares de juizes de di-· 
reito. · 
. Foi esta a. ' idéa que vingou em :1834, ma'l, 
graças aos • embara.çm; creados . pelo par tido 
conservador com as suaa successiva.s reacções 
con·tr~~: .as iléas victoriosa~ então, o pah retro
graloti; aquillo _que em 1834 foi julgado appli
cavel a. um .P~LZ novo, · que apenas ensaiava 
os seus pri..n;leiros pa~sos na yida represeilta
úva., li.oje "i:t.ão se júlga po5s!vel. 

ó oradot• deseja ria fazer v1ngar os princípios 
consignados na a.QLo addicional, mas ahi está 
um partido contrario ps.ra. lançar mão de todos 
os meios os rua.ia o.,.agera.dos. talvez mesmo os 
seJiciosos parn evit~r qul! vingasse tão impor
tante r eforma . 

Com a. composição actua.l do p 1rla.mento essas 
reforma~ radicaos são impossíveis. O par tido 
conservador e~tá r epre$en tado na camara. em 
numerosa. minoria, e no senado t em encastel
lada a sua maioria. (C onteste;ções _) 

Para que promover-se a passagem de ·uaia 
medida radieal qu'l viria levant.ar tanta oppo
sição? Apropria reforma em :liscussão é a prova 
efficaz das ponderações que apresenta. Ella. 
é umt r.~forma modesta, e, entretanto, pelos 
emba1·aços e l.uta constante que. se dá na ?amar~ 
par a fazer vmgar alguns de ·seu s arttgos. e 
muito provavel que ainda fi1ue ~J.diada a s~
lução de ui:!la das grlndes neces•idades da nossa 
sociedade. · 

Reaponden lo a diversas objeeções declara 
que por mais quA os nobres deput"ados clamem, 
SS. EE::s:. no lntimo ele s ua.s cousciencia~ hão 
da cOn\·i r quo o p11iz reclama uma reform11. ju
diciariA ••• 

O Sa. ANDII.ADE FtGUEU\A. F. ouTn.os Sas. DE
T.\.nos:-Niio esta., 

o Sn.. c.~ND!DO ÜLIVEIII.A: - ••• e esta é 
aceita pelo paiz. {Contestações .) A maioria. da 
çama.ra. a. <JUer e o pai:!; pela i mpt·sn$& Iliio 
reclama contra. ella . · 

A imprensa r ecebeu a. r eforma ·com satisfa
ção, muitos magistt•a.dos têm-lhe da::!o as sua=s 
adb.ea!Ses e, entret1nto, os nobres deputados :}Ua 
s e reputam os exclusivos representantes do paiz, 
vêm dizer que o paiz não a quer. ·Digam antes 
os noures d~putad~s que o partido conser vador 
não a. queT ; SS . EEx. são os seus ,na.ndes sa
cerdotes : mas o paiz representado h oje na ca
mara pela. maioria liberal , este a quer,. 

O SR. A NDl\.\oi! FtGURmA : - Porque n"ãe a. 
votam t 

o ~n. CANDIDO DE Ouv:s:uu. r esponde: por
que os liberaes desejam acompanhar ·os nobres 
deputa:los ~m to:l.as as ~uas aJ·guições, pois 
n isto constsle a excellencul. do systema rep~e
sentativo ; venham .as objecções, que ares:
posta se lhe darà e o povo deci:lirã. depõis de 
que !ado está. a razão. . . 

O nollre deputado. occupou -.se tamb:Yril do 
novo regimen emolumentario. S. Ex.até acb()a. 
_que a unica. ~déa a.ceitavel da. propo.s~a <i es ta 
de f.tzer revérter as custas . para. o tbesouro. 
Mas, o nobre deputado, vendo a.h i úm accresci
mo de r en.ia. de cerca de i . 000:000$, começou 
jã a· atacar o novo plano, dizendo que em brev~ 
estaria burlado o pensamen.to _d& . com.mis~ão e 
que essas ciíatas de~a.pparecariiuu da. r enda do· 
Estado. . . . 
. S. Ex:., sem atacar a idéa da ~ommissão, viu 
ahi a. base pa.ril. futuros desfalques e deducções, 
por que disse o ~obre cioput:ulo com os ealculos 
do thesouro, com & demonstraç~o palpa:vel da 
imp"orLa.ncia. .tótal a -~ue . monta· o sacrifiçio d9 
cid~~ão . re~man~~ ju~~i~, .~a. a. . ~P.~.tt~ s~ 
convence de que e Gl:agerado esse sacnfic1o e a 
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camara pela tendencia qu~ tem para diminair 
os onus que pesam sobre os cidadãos fará.re
ducções importantes ; e por tal modo elli poucEJ 
tempo a receita publica estar:i. desfalcada. desse · 
acc1·escimo que hoje se afigura tão imporlante. 

O nobre deputado colloeou.se debaixo .de am 
ponto de vista ·inteiramente falso. Primeira· 
me~te· esses . cla~ores 9.11e S. Ex. diz .appare-
cer:..o no fu turo, Já deVIam ter apparec1do hoje · 
por9.~e, . para o cidadão, para o litigante, paTa o . 
md1V1duo C[Ue demanda justiça, tanto lhe im
])?L't~ ter de pegar os emolumentos ao juiÍ de 

· diretto como ao thesouro, a. despeza é a 
mesma, o sacrificio é inteiramente igual. Mas 
actualmente nã> ha taes clamores. (Não apoícz.. 
dos.) 

qaer . o ~rador desenvolvei.' porque estão na 
consctenct3. de todo.s os seus c'ollegas. 

Por~nto, não deve ser sómente ein virtude 
de queu:as.dos coo.tribuintes, que · a diminuiçio. 
se faça. Outras causas devem actua.r; e dàrà o 
ON:dOr ~ar~be!l" 80 SeU pa.iz, SÍ puder conse
glllr a dtmtnUlção dos ontls e contribuição que 
pesam sobre os cidt\dãos. Ainda não se eatá no 
caso de angurar c~mo p~oxima. essa epoea ; 
temos talvez necesstdade de'a.ugmen.tar. os im
postos. I!las esse augmento não rocahirá. 8ensi~ 
velmente sobr~ ~ contrib.uinte, deSde que ao 
lado da contrlhulção· .eshverem as ga:rantias 
para. o e:ter~icio. das indu~trias e para o desen· . 
vol!1ment? da nqueza pnv~a. Haja. bóa appli- · 
caçao do!> 1mpostos e ga.rant1a plra'o e:cercicio 
das f~culdades do cidadão, que o imposto ~ ~er~ . · 
perfeitamente tolerado. O.a p~izes mais adian~ · 
!Ados s~ aquell~s que pag.am maiS .impoatos, e ' 
1sto _dá:se em vtrtude de um g-rande principio. 
econormeo. · · 
~ receio do nobre d~put&:lo, .. portanto, é in• 

aceltavel, e o parlamento não se deixará..'.levar · 
pelas .queixas a que S. E::s:.. allude, eomo .u.uico · 
mo\•el para a diminuição dos encar.gos.sociaea. 
. Continua.J!do S. Ex. na opposição. syatema• 

tll!a e te!laz da toJas as part9s da. proposta, não . 
so esqueceu da classificação. das :entrancias. 
Para .o orador; como para alguns amigos· da ': 
comm1ssão, o systema dt> alterar-se : o venci• . 
me~to e~. pt'oporção da .antignidadê, nio ,é··o . 
m:us acella.vel. · 

E' certo que o novo r egimento de custas. 
aliás ob1·a. do partido conservador, eugerou al.: 
gumas taxas do r~gimento de i855 e tanto que 
o governo viu-se na necessidade de mutillar a 
S}l:\ obra, de. mo~iftcal-a. e n.tó qaando já nio 
tmha antort7.açao pa.ra 1~0. Por exemplo lem· 
bra ·o orador de uma importante modificação 
qu3· o _governo introduziu. Pelo mechanismo 
d? . reg1men_to de i874, todos os termos ju
d1c1aes de vrsta, data, conclusões, juntadas e 
outra~. eram pagas com a. gratificação .de 1$, 
de sorte ctne duas ou quatro linhas que o escrl
vão lançava. no·s feitos t1-azião-lh ~:~ esse proveito, 
que o governo com rnzão · redaziu a 200 rs . 
AI? queius. que o nobre deputado descobriu 
não se ref !rem, .pois, aos emolumentos dos 
j11~ze.:' , ma_s a. outros P.?tos judicia.es . A com~ 
mtssa.o nao se Jesçutdou dcstG grand) ·as- . 
sum~to e em um. dos adliLivos que estão com- Não faz disto grande cabedal ; mas · quí
pe~dJAdos n:> ulttmo artigo dá a:o governo au· zera que ·se: fizesse a graduação ·cie venci.:. 
t orlzação para rever o r egimento de c ustas mentos de accórdo com a. classi ficação das ·on;, . 
e nesta. revisão está. ccr~o·de que 0 governo, at- tranc~as : um cer~o vencimento pa.ra a .i• ·eD:. 
t~ndendo ãs opiniões dos profi.ssio!lacs e ás di- .trancta, 'mat·or para a 2•,_superior para a 3." 
ver.sn.s condições da nossa sociedade, mo:lificará Ainda ag:ora no parlamento francez, esta idéa. · 
o systema. a.ctual, diminuindo u maa 1axas eu- acaba. de VIUgar e estava. consignada no·direito 
geradas e augmentando. outras por dema.is exi.-~ a.nte1·ior. O system3 das graduações foi res
guas. E; si o governo nâ:o se deixasse dominar pe itado, estabelecendo-sG a 1•, a. ·2 .. e a ga. 
por c>ssa i~éa de uniformidade de legislaÇão ·classe. 
para. todo o paiz, poderia. estabele~er tans con- O.:s presidente> dos tribunaes de f a classe têm· 
~orflle a' con.Jições ~~~~ localidades, porque nlO 10.000 Í"&:lcos, os de 2"' · 8.000 e os de g..· 
e JUsto que quem ht1ge. na cõrte pague tanto 6 :000: · 
como quem l itiga. no sertão. Esta uniformidade 
da nossa. leg islação tem ·sido muito damnosa. 

O Sl' . Ál'o"DRA v E Frr:.UEIRA. : - Siio :ttibuuaea , 
collectivos o ~.s classificações sio devidas a ou- . 
tl'as circumata.ncias . E' -ereciso que não se regule toio o Bra.úl 

pelo R10 de Janeiro e as gran~es capitaes . E' de 
alta conveniencia. que .'a legislação, mantendo O Slt.. CúmlDO DE OLIVEIRA quizera que. 

·os. seus princípios gemes, toda. via se amolde a se adopt:ass~ i sto na noss& l ei ; que o jui::(que 
ca·la um dos pontos do lmperio . . E m r elação á tem a pr!m~ll'_& nomea.ção,que fôr para uni term.o 
face. economica d .1 sociedade é que mais se faz de i~ entránc1a, adaptando a phraseoloiia. nova., 
s~nt1r esstt. neces:!ldade. A refor ma. ·hypotheca:.. fos_>e .Paqo C()m vencimentoinferior. A anti· 
rla e :~;propria reforma juiiciaria de f87t são em g1udade .e consultada., porque ~o se póde p;iilsar · · 
parte ine::tequive:s unicãmente· por s ~ ter guar- da 1• para a 2& e desta .para aiS" sem, um eerto 
dado elllla. uniformidade . · .numero de a.nno.s de exercicio; m1a esaa grà~ 

Mas, como dizia., <!nobre dP,putado'membro do~ dação no vencimento eatá muito de a~?mio . 
parlamento não tem 0 direito de enunciar tão com uma. boa. organização. O direito aatual .' 
extranha theoria., ·em rêbção á elaboração de não estabelece, mas de facto obserY'a-se esta. 
wma. hi · e à. vóta.çiio do imposto. O imposto· reg-ra . ' · · 
é votado pela camara, sob ó inil.uxo de ck- Sa~e.:.Se q~e as có~arcas peiores eoi'pont"i>s .. 
cumstancia.s complexas, - · lon.!!'tquos, tem a. cla.!lsllicsção de' i" entrancia.'; 

Qua·odo .se vota aqui o jmpost·J .attende~Íiê riitó ~ Çe ,2>- são melh~res, e as dê .ga sãó:ém·regra ·: 
só à·· necessidade ·imperiosa que 'a.étua ·sobre: o as coma.rcs.s ~e eapttaes de provincia.B, : - , 
poder publico p~ra decr'etal.·o, como Ümbein a o · s~. ANl>R.~B. FtGUB~: ;.;.... Nem ,·Sempr~ ;. 
propor?õn~ida~e ~ á ·outras no~,. que não S. Joao ~~ Pnn:ctpe·no R~~·~e Jáne~-é;a~d~ , 
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entrancia. Até· L&ge na. dé S. Paulo e da 3 .. ; o O Sr. ministro do imperio ó recebido eom .as 
!acl.o à a anarcbie.. :formalidades do estylo, tom'l assenl.o i direita 

O Sn. CAND!oo DE 0LI>EIR.A. slbe que se <lo Sr. ll~"esidente e lê duas propostas do Poder 
tem grandemente abusado desse arhilrio do :E~ecuttvo. 
governo na. clasaüicação da.s comarcas; ha ai- O Sa. PRESIDENTE d~cla.ra que as propost:~.o~ 
gumas que são de terceira e que d3viam ser .<lo poder executivo ser.to tomadas na devida 
de primeira ; mas tudo se póde conciliar por· ..::o:1sideração e rernettid&s á commissão de or· 
que vamos estabelecer regras pai":>. classinca- ..;a.mento. 
çiio das entr&ncias, de modo qr.e sJ rcstriaja O S1•• ministro do imperio retira-se com as 
esse arJitrio de qu} o governo tem abusado :furmdídades do estylo. 
sob o infiU:tO de sentimentos p!lrtidarios. 

O nobre deputado pelo Ceará, nos seus tra- O Sn.. Ó..tz..""DIDO DE -OLI\"Enu. (continuando) 
balhos e:s:tra-par.lamentares, cogitou do caso e Jlfl.ssa ó. tabella das ajudas de custo, put~ _da 
estabeleceu regras. A eommissão não e;;tâ Ions-e "]lr<Jpoata que tambem t·ecebeu desa.piajados 
de adoplar certa base para a classificação das .golpes do nobt"e d .lputado. · · 
~mJrcas. O 'nobre deputado P<Jr Santa Catha- .s. E:s:. querendo · comprometter a com
rtpa, um dos ornamontos da c;.mara., j:i. orga.- mlssão com o nobro minis tro procui"ou mostr&r 
mzou um pl:l.no que a commls9ão está . es:u.- ~ll.e _ e !la. e.m~n~ara. a propo.sta P?rque nesta 
dando e que apt·esen tará na. s~ - díscuss.to. hana uma tdea ·mteiramenttJ macettavel. · 
Verão os nobres deputado~ que. a commissão ~ propos_ta_eo~signaV:l. ajudas de éusto par_a 
nã:J é refractaria. li critica sensata, n~m como os JUlzcs de dtrelto nomea:l.os pela primeira. .v e~ •. 
{atum, iiea immovel diante das boas ra~ões A commissão nesta parte é certo que. se apaf~ 
que fórem produzidas. . tou do plaao da· proposta.; m_as o orador já o 

A obra que emprehende deve ser de todos <leelarou uma ou duas vezes e agora o t·epete : 
e deve ser cons~ntan&a com o melhoramento de ~ tt•abo.lho da commissão foi feito inteiramente 
que precisa o pai~. (Apoiado~.) .Deve-se aceitar de accórdo e harmonia com o nobre ministro 
o que fôr de melhor. O arbítrio do gove~no deve d~ j usHça. ; S · Ex. assistiu a toda.s as coafe
ser corrigido ; mas, neste assumpto não basta a ~enciae durante as quaes procedeU: com a maior · 
providencia adol>tadilo rle sujeitar-53 a revisã:> ISeução e des~rendimento. S. Ex . o que. queria, 
~as comarc:~s ~o poder legislativo, porque iato o 'l.~e quer, <l que se faça alguma eousa- no 
o aó da pnmell'a orga.ni~ação. Para u futuras s~nt~do de !llelhorar-s1 & organiza~â:o judi-
o governo nio terá mais este eori"ectivo. • nar1a. (Apo•ados ) Não Í11.Z questão de gabinete 

o b d senão da passagem da. reforma, embora m:xli-
. no re eputado p:lr Santa Catharinrt org~- fica!I&, altera-!:!. ou corri

0
<>Í'lá conforme o en- . 

rozou o trabalho a que se referiu o ora.dor Cl a d 
· d · d ~en er a sab~d?r~a. do eo:po legislativo. Por 

com~ts~ão,. ~P318 e estudll·o, apresentar& 1sso o ·nobre m1n1sLro, aceitando as emendas 
em 3 d.1scusaao a emenda que lhe_ parecet• mais da · Tod b . commusão ~ Sll.Stentan:lo-as, dell' provna da. 
conven.tentc. as 88 0 ~ecções serão toma<hls ~ISenção de espu·ito· que presidiu a. organizaçãO _ 
na devida conta. de se~ trabalho. . . . 

A r Gformo. judichria é obra politica.. Os E' certo que a proposta consignava ajuda de 
dons pa.rtido.s pódem ,se dividir nas theses ge- cn st :> para. os Juizas. de direito J?Ola primeira· 
raes;. o partido conservador póde se distanciar· vel nomeados; a commiasão, porem, a.figaroil-se 
d~s hberaes; mas, convença-se a nobre opposi,. que nlio havia vantagem nessa éoncessão. O 
çao que a reforma. não cí;· não póde ser obra loga.r dejuiz.de direito á hoje procurado com. 
pa.rtidaria. (A.poiados.) . gr~~de ~mpeilho. E.ntrar na ~agistratut•a. vi-
. Sem duvida terá o partido em maioria na ca- taltcla. e para m ult<Js. a asp1ração suprema. 

mara de gravar neliSa refo;.-m:1 08 "randes Não b~, JIOrtanto, nec. ssida.de de 8 3 aagmentar 
traÇos que c;ara.cterizam as idéas Ji"beraes o sacrtfic o do Estado, vota.ndo-sa ajudas de 
t10rà de fa.zer vingar cs princípios da su~ custo para aqueltes que procura.m. com tanta 
e~ co! a, e .. os :4obres deputados têm tOdo 0 sO.freguidão e esforço o lagar de ju :z de direito .. 
du:_e1to, lmerdade e até obrigaçâ:o de com- ~la a f1lZio porque a comm"ssão ~;cjeita. a idéa 
ba.,el-o3, pugnando pelas suas doutrina> . mas da proposta; mas ao mesmo t empo nuto!'iza o 
nos pont~s n.cccssorios, naquelles qu3' di- g-<Jverno a. rever a tab~lla. das ajudas de custo, 
zem respelto ao mech:mísmo, á systemátização pot·q11e a de !850 e~tã. a.quem das actaa.es cir
!la reforma, n~3ses o.s p:~rtidos pójem estender eumstandas : para. alg11ns casos é 'diminuta, é 
a. J?lã~ um. ao outr':l: (Apoiados. ) Nos pontos restrieta, ao passo que para outroa ella e e:s:a- · 
priJíe1p:1e~ de doutL-1na, póde infia.ir o sentimen~ g-orada. · -
•? de pa .... ttdo; m~s no ri.etalhe, nas medidas pra- Por &:s:l/mplo : quando em i850 iie votou a 
tl.cas 11ue teU?- por fim uma. bôa organização, tabella. em questão, .não havia estiadas de ferro 
de~em os partido; esta~ un}dos, poi"que a obra no pa.iz,nem se conjectara.va ainda dessa grando 
de~ e. s~r:d!l to'ao> o só lD'plrada· pelo-verdadeiro IE'a?sform~çã) que ia apparecer ·em: nossa vida 
patrlOttsmo: (Apoiados .) social; as viagens então fazbm•se com muita 

0 i; - ·~ dcmora,commuitasde l:le~as, cominuitasdiffi-
1!-· - R~II>:E::>iTE, decla.l'.a que o Sr. minis- eqlda.d9s e ate perigo~, ào passo que ho'J·~ ellas . 

tro do.unperl.o vem a.?res~nta.r uma proposta do _ d . 
poder·ex~cutwo e, por este motivo, pede ao ora- ~st.ao gr!ln em~nte iac1lita.:las. Portanto, póde 
,dor para,; 1n_terromp~ r 0 sell discurso. e n~~à;a.· a. modificação da ta.bella· proiuzir nesta part9,-
a co d • v ... ..,. 11m benílficio para. Õ8 coít~s publicos. · ' 
~:::ss:J.o ':.11~ te!ll ~acompanhar. S. E1;. aCJ · Em outros caaos, porém, é nsce!IS8.l'io con~ 

rsulta.r melhor O$ j nteresses 'dOI! ma~istranos, 
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dando-se-lhe~ ajudas dê éusto em -proporção 
com o numero de pessoas do sua familia., atten-

. 'dendo-sa não aómentG a distancia, o e~pat~o a 
tr:~.nspor, mas tombem ao maior.' ou- men:1r nu
me.ro de indivíduos que con11titu~m a f:arnilia 
do magÜ>tl'll.Jo, do que níio _co;ioou a lei 
de 1850. , : 

Portanto, ~uan_do a eommissiro au~ori2:a o go
verno a rever a tabella, :Rrocura-$o satisfazer 
a uma exigencia~dos tempõ.s actuaes. -

O direito o essencialmente progressivo, nií.o 
póde ser estacionaria, nem a. lei do anno de 
1850 póde-se reputar a. ultima palavra • sobre· 
este ramo do pu~lico serviç_o. no anuo de 1883. 

Tem havido provas dJ que, ·ainda presente
mente, magistrados despachados. par.l pontos 
longinquos têm militas vezes recebido ajudas 
de custo inferiores, que n~o chegam para suas 
despezas, quand,:, - tem familia. numerosa. 
E' justamente para·attendcr a estas lacunas que 
:\ commissão . deseja que seja. revista a tabella 
de i.850 ; e como a. palavra rever só quer dizer 
modificar as t~xas, alterai-as, mas 1nanter os 
mesmos .principias que presiliram á confecção 

· da tabella, no syst~ma da emenda .não se póde 
consignar ajudas -de custo para as primeiras 
nome:~ções, nem para as r emoções para menos 
de 50 legnas. 

No emtanto o nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro ainda nesta parte nao se esqueceu do seu 
teiró contra a refarm!l. pelo l2.do economico, di
zendo ~e com o nosso plano a. magistrat.ura \•ai 
passar, p'ór assim dizer, por ·um cataclysma,qne 

-as remoções viro ser nurnorosissimas. O o:-adm• 
pede licença para dizer qu~ nes ta-parte o iilustre 
parlamentar não;,.rgum r:~tou com canvicçlto,dai
xou--e predlJ'minar mui !.o- pelos sent imentos de 
hostilidade ·á proposta, de modo que a stia in~ 
telligencia., aliãs , tão lacidi, tão clara, tão lo
gica, ficou complfl tamente obscui"ecida .. 

O no)re deput;ldo, com o seu g rande talento, 
não é capaz de demon.strar que; no mechanismo 
da refqrma., a~ r emoçi:as, 3.8 contradançasjudi
cia.riss, vão-se dnr -:Jm muito maior escala do 
que actualm~nte. · · · 

As remoções, ' no pLano da reforma, de 2: 
para 3"' entrancia vão-se d:l.r quando houver 
vaga na 3• entt•ancia ·em virtude c!e morte do 
juiz,_ abandono do Jogar ·o promoção, casos em 
que se. dão tambem as l'l!moções ~elo systema 
actual. L·•go e:n re!s.~ão á 3"' entrancia. os ter-
mos são identicos no direito novo e no direito 
C)ns titui.io. · - . 

Pela. propoo;ta dã.-se vaga na ~'2& entranci.à 
quando o j o.iz_della é removido para a s~ ou 
quando morl'G ~u quando abandona." o log~r.; 
·a remoção, porem, para a 3" ent ... ancl!l. opera-~e 
em virtnde do prinei]iio cego e fa.Lal da anti-
guidade, _ . · 

No direito actual não - EÓ ha estes dous ele
mentos - morle do juiz e abandono do logar-, 
camo ha_um 3•, que é o nrb~trio do governo, 
qM póde tirar um magistrado de 2& para 3• 
entrancia, quando tive~. o tempo legal; 

·Em relação a i• ent.rancia a dilferenç:l ai.nda. 
é ma.is notaval. . · · , 

Pelos prilzcipios consig-nados -na reforma, 
sómente havnr~ rêmoção no juiz de - ~,." para 
2• . entrancia quando der-se ·:Vaga na: .2", por 

V. IV.-28 • ; . -

morto, por- a~:cesso, por antiguidade ou por 
abandono. Entretlntó,, no direito actual assa 
r cmo\'.ão s2 dã em grande escala, dependendo 
do puro-arbitrio do gove~no. 

Port!Ilto, o nobre. deputado ha. de concoi'd:lr 
em que a. idéa. da proposta re3tringe- a~ ro
riioçõas ou, pelo menos, as mantêm uo.mesm.o 
numero de casos, que o direito actual. (C o?~les
taçtJes da mi!lOria . ) O nobre deputado ha. ·de · 
mais convü· em que·nãG lê· dli.esse gravame
para o thesonro publico, cómo S. E:~:. snppoz. 

E quando· t-11 gravame se · Jesse, porventura 
não é granle, notavel malhot•amento fazer-se 
cessar completamente a acção do gove1•no no 
qus diz respeito so aceesso e promoçõas dos 
juizes! . • 

O or:ldor não comprehende o ponto d.'l yista., 
em que. se co!locaram os nobres depubdo;. 
SS . E8xs. querem tolher o a,rbi_brio do · go
ve:·no·nas primeiras nomeaçõ~s, a sua. omnipo
tencia., mas contraditoriamante atacam o pl'in
cipio do accesso por antiguidade, o unico que 
de~ar1ua o_govet·no ante o poder jlldicial'io ·con
stituído. Não ha nenhum perigo, nenhum in
conveniente no arbítrio do govarno quanto ás 
priineiru nomeações, por ·gue o ideal . de qual· 
quer reforma. é evit:t r' qne o governo exerça a. 
sua aéção, a sua influencia, o seu predominio, 
em relação à magistra tura . Em Franç~' e em 
todos os outros pa.izes não se cogita da : int2r
venção do governo em rehção às-primeiras no
meações. A intervenção perigosa, a. que deve 
ser prevenida e evitada, é e:s:actamente depois 
cle fazer parte do quadro judiciario o cidadão 
nome:l.do, e ist) só se póde evitar tomando uma 
l'egr ,L io·;al'iavel e :fi:~:a p11.ra os accessos e pro
moções, como qu.er-a . refor~q. 

Quanto ao monte-pio oorig,\torio diz o orador : 
que vai sàr creado no pensamento da proposta,
de um lado como um~ exoneração da Nspo o~a
bilídado do thesouro, c -do outto lado como ga
rantia, como beneficio parap magistrado. 

O que ha. hoje em rela,~ão a este importan
tíssimo assumpto ~ Ccinstantemen te a.v11lta. a 
verba com as cb.nas inactivas, de di11. em dia a 
deapez:.~. com.os a.poseutadog ou reformados sooe 
exlraot·dinariamente, constitua no orçamento 
do ministerio da. fazend!l. uma das rubricas mais 
carregadas. Si ieto acontece no direito aetual, 
em que não ha grjnde numero de aposentados, 
porque-a. aposentadoria até a l ei dJ 1871 era 
a. penas um favor e não um direito para o magis· 
trado, em muito mais larga escala vai acontecer 
no r<lgim~n dessa. lei e ·da raforma. Pel!\ lei de 
1.871 o j ui 'li qt~e tiver 10 annos de ex:ercicio póde 
aposentar-se com o ordenado proporcional ; p ela. 
retorma o juiz que tiver 70 annos de idade e . 
40 de exercício, póleaposeutar-se com todo o 
vencimento. . 

. Qaasi podemos ·erigir em- r egra Ó principio 
de .que logG que o magistrado tiver attingido a 
essas duas condições· aposanta-se ; pela. per
cepção de todas as vantagens elle n.ão quererá 
ter os o nus do oflicio. · · 

DesejaVa._ que s~ decretasse a Tetirada forçada.;-; 
do juiz logo que atting-isse a idade, mas, de5!lej'. 
que· consegue-se. o mesmo effeito dá-lhe a sua 
annueneia. 
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As aposentadori:~s dos magistrados pei? sy~te- ~ ti_go (apoiados)! e, port,.nto, s~nt'!'-sl? p~rsua
tun da r;roposta, vão, pois, ::mgmenlar-se muito; dzd~ de qu3 ma1s .uma vez a ~·uor t& h beral 

at·a a'cautelar os gaslos · enormes com essa da.1·~ o seu voto a proposla, ?ao obstante . as 
~ova fonte do despeza ê qu:} se institue o mon- cr• ttcrus e. s~veras censuras elo 11lustre pa.la.dLl).o 
te io ob·i..,.atorio. Quanto a~ normas e rag rns da oppos1çao. 
11~~ ell;s d:~pendcntes do prudente arbitrio do _ S. E:ot. o <1ue quor é 9.ue nada se faça . . Se-

overno. gundo a norma. que a sr mesm~ traç?u ao en-
g p 1 trar para. o pa.rlameu.to, o partido hberal deve 

O Su. ANDRADE FIGI:EUU. :- eço a p::l. avro.~ ma.<1ifo~~tar a. s•.1a. perma.n~ncia no poder. por 
par•• resp~Jnder . uma lon"'a o tremenda. esterillida.da. S. Ex. 

o sa. CANDIO:> DE .0LrVE!l1.;1. acresce~ ta que quer que" o' pa.rtid~J lil>eral não se irnpon}u ã. 
a base deve ~et· a obri~atoriedade, isto. c, a d~- conside~·açll:o nacionál pelo cu.mprimento de 
ducção con.linu:t, parmal ~ forç:~.d~ dos vener- nenh uma das suas pt·omes>a.s fetta~ em oppo-
meutos clJ juiz em be1H~fic10 do cofre do monte- sição. · 
pio; Illl\S, q ~tarito a fórma. do pag:a mento, co:n- 0 orador compl'e~end~ porfoitarn~nte. esse 
preh·)nde-se que .a ea:uarJ. nii~ pode a r espe1to roodo,de ver do nobre depu~o: Sem ~uvlda os 
deliberar c:>nvcmentemente, c u;u _rios a ssum- conservado:-e> rpl e nJ~te p::u~ lem mw·t:lJl vezes. 
p to> mais importan tes s. l'esolver, o lllust~~ de- to:ntl.do 0 papel de liberao ~. operando rcfor~as 
pu talo a. quem se rofere bem . o sabe, po1s tem que Jhe s 'io i mpostas pela. torrente _deroocrat!c~, 
na matería tod:~ a competencm, p: rque env?l- pois, ma.u grado seu se vn•am obngados a lnl
veu-se ainda pouco, em questões Jmportsntts- ciar a reforma do elemento SCJ \il, a desarma 
simas do mont~-pio geral: . . . r em a policia, a desorg:lnizarem o fóro, o. a~Liil-

Assim mantem-se o pnnc1p10 da obngato- guire:n o r ecrutamento, a tornar '!1. g uarda. 
riedade, da-se a autorizaçãq. ao gover.no , e nacional um3. sinecura· dour!ldn, os co!l-.~erv~-
0 governo far.l o que em a~n sabedona en-. do1·es que e rn todas as suas r cforn:.as tem dei:. 
tender. . . xado infiltrar-se o sontim"lnto liberal. porque e 

Si o illuslre deputado rece1a a:~mos e e::s:- 0 sentimento da nação brazileira, devem que
cesses, póde-se apresentar o correctwo1 ftt.z?n:lo · ror q_ue 0 partido li beral não re,lize nenhuma 
dependei' da ap!)rova.ção. do poder le.:;v;b.ttvo a refo1•ma. Amanhã SS .. E Ex. se•·ão poder e en
oz·ga.ni?.:ação do mo~tc-pw. como. se tez com a tão on~ ontrar•io a. lcgtslação plra a!terar, :e
lei do 9 de Janmro, a respeito dil. qu:~l a. f.muare corrigir. O orador tem, porem,. mUltO 
asseml:l1éa geral manJou 'lue o governo 5.zesse medo das idéas lib ~raes vnsadns na leg'l$bça:o 
o regubmen to elciLo~a!, ficando, porém, de- pelo moldo conservador. . 
pen<lente da appruvaçao della o: sou valer per- Nessas 1·eformas ha ap_en:ts a côr hbsral; são . 
manente. ' reformas mancas, defeltuosas, null:ls q11e no 

O nobre depuudo, levantando a objeeção dia 83 -.t1inte ao da sua. publicação r eclamam 
s'b~e este interess:mte assumpto, ~hamou a revisã~. Haja vista. :i lei de 18i1. Ah.i está. a. 
altençilo da cam::l.ra pa~a o monte-p:o dos .ser- reforma judi ciaria organizada pelo pat· lido con
vidares do-Estado, orgo.nu:~.do pelo V1sconde de ser\·ador. 
Sepctiua . • Auglflentaram-se o.rdenados, diminuiu;se a 

H. !·~:x: . inqueriu t!a ca~ara.-:-sr e::~. n~ces- competencia dos j uizes t emporarios, desarmou
s:~r io ma.nter·se o monte-pto obrtgatorto para os se a policia dl fil.culin .le de forma.t• culpa. e 
magislro<los que já eram contribuintes. prender; mas o paiz estirá porventura ~o~-

Dec_lara o orador_ q~e o .grande p~ns~~:m~nto tente e satisfeito com essas mutações d? dL!et
morah:r.ador da let e olmg-ar · o m!!g1strado to 'l Não . Os conserva.lo•·es fo ram os pt'lffiClil'OS 
o. econoJUi:tar un:a parClclla dos s :)US crde- qu·~ se manifestaram systematico.rueute contra 
nados, em provCito se•.1, e sobretu~o ~e s11o. es'lll. l ei, a~ classes jlldiciaria.s, os advogados , 
fa.milia. . a imprensa toda tem revelia lo as gL·andes. la-

0 monte-p10 tel'!l uma VJntagc;m enorme cuna~ os grandes defeitos que se compendiam 
sobr~ a apo3ez:tooorm., que aprovett:~. pesso~l- n:J. reionna de i871. 
!!!ente ao magtstrado, ao passo .q.ne aq';lclle vzsa 0 orador a.ntes quizera, como obra. systoma
dH·octo.mente a.mparar a f,tmllta uen:::::l.da em tico.. como organização completa a le1 de 1841. 
orphandade o VIUV~r.. • Essa. lei ao mllnos •;ra · um corpo de quo ne_n-

.Pód.•.;-s') estubele~~r o mont~-J?lO para ? m1- huma' peça se podia destacar. Mas, em loga.r 
g tstt•a.do que se. rebt·s. !la. ca.r:etra em VIrtude d ::lla 0 quo temos ? Temos essa manta de reta
dll apo~enktdor!e.. ~o~çada, c.sst~ como pó(lr:-se Lhos n:t. phraae de um pr~'dilecto do partido 
estili.J elecer. o ~·~eitO do ra .. ~er.~:w. Este~ são os conservador, em-qne estão conftmJ ida8 tOt1.as as. 
gra.ndes pr:nc_lptos, mas. nao .ha. necesstda.de de idéas , em qúea_o lado do ~en~!"ment? da.libe.r
desen volvel-o, no pr;>Ject-> , o governo es~á. dada e•t:i 0 re~imen autol'ltario. Denem, pms, 
corca lo de hom1n~ mu1 compe tentes p:n•.1. esses que 0 partido liberal satisfu.ça o seu ideal. Re
trabalho~, ,, p?dera apre~en~ar um rogula~n~n to pete, a reforma judieiaria é o complP.mento ue· 
q11e sera mol1ficadü sob o mfiuxo dJLS opunões c~ssario e indispensavd ·da granle reform~ 
que se deb ~~erem no _parlamen_to. . el eitoral. ' . 
Acre~cen~, . que ~ mtr.lducç:to do roonte·pto o juiz hoje está. nrma.do d~ poder _ immenso ; 

em nossa hg1~laça~ h·\ de tr.~z~l' um noh~el decide do d ireito priv,1do do ei :adão · e vai tam· 
UlelhoramGnto a. diVersa~ classes subvenc10- bem decidir do seu direito político . Pois bem, 
nadas peio Estado. po.rn. q_uo I'Sso ma.gistrado, ésso. aUa: inaH
• J~g-.1. t~r ~sim respondido às diversas ob- tuic;ão, nacional . corresponda ~o · Re~ g.ra.ndB 
Jecçu;;s i!c noore deputado quanto :J. este ar- fiai, e necessano (j.'le clla seJa co:nstllutd!l. 4e 
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h~rmQnia com. os principi?s r~cionaes. A ma
gtstratur:t emquanto não fõr independente pela 
~bastan~a. dos seu~· recurs.os, pela. i~enção da. 
mftu 'DCta govet·namental, emquanto não f.1r il
lustt·ada e criteriosa em virtude de sua idonei
dB.de profis~ional, derivada das normas para a 
sna composição, emqua:nto não fór immediata
mente Nsponsavcl pelos s'•llS abusos, não estará. 
á altura de um povo civilisado e digno. Are
furm:J. visa. esse ideal. Emancipe-se o magis
trado, . reforme-se os costumes, torne-se a. res
ponsabilida le do magistrado uma ra:>lida.o.le 
e tudo estat•á feito ne~te g'l'nnde assampto. 
Espe~a, po;·tanto, que a camara mais nma ve:~; 
dara o. !eu voto ao artig:o qtte tem por fim pre
encher uma grande asp1ra;:ã:o, o augm·:)nto d·;s 
vencimentos dos magistt·ado.s, 

(ilf ui lo b:Jm! mu ito bem,!) 
A discussão. fica. adiad~ pcia. hora. 

Entra. em 3a di scu5são o orçamento do miuis-
t·ú·io da guert•a, . 

Vem á mosa, é lilo e posto em discussão o 
seguinLe 

Additi110 

Os ·opera r ios e]ttt-aor lioarios do a 1·senal de 
guerra tia. côrte, que contam mais de cinco 
annos de serviço nas suas otJlcinas, s;,rão consi· 
dern dos cil'ecti vos. 

Os vencimentos dos operarias . etfectivos do 
-mesmo ar.;enal seriio regulados pela tabelta do 
decreto a. 8624, d~ 28 de Julho de i883, do 
ministerio da m.u·inha., conse1·vadas as a.ctua.es 
categori:>.s de suls officinas, de conformid,1de · 
com o decreto n . 5118, de i9 do Outubro de 
1872, fican :o o governo autorizado a o•·ganizar 
o quadro deste ~rsenal, sem augmento da verb::~. 
respecLiva." , 

·- · Sala da:;; ses:õ~s, 22 de Agosto de !883.~ 
],[a !ta Machado. , 

o ' Sr. E:!H:!1•agnolle Tnuuay 
:ficou sabendo, na sess:to anterior, por occasi<io 
da expli;:aç.ão pes!!_oal que deu o nobre deputado 
por Minas, e:t-ministro _da gnerrll-, que S. Ex., 
llOt' um neto de cavalheirismo com um s ~ u cal-

- O que disse o nobre deputado por Minas em 
relaç;1o á pessoa do 9rador, circumscreveu-se a. 
um _jogo de espidlo que por vezes leve os seus 
espmhos, n1as sem nada de offcnsivo. Entr-e
t:lnto, ness; tão longó discurso teve o orador 
occasião de sentir Lal ou qual vangloria, pois 

. o nol;r::~ deputado r aspigando na sua vida pu
blica, só encontrou factos que não lhe são de>
air .. so~. Assim, repetiu S. E-,;;. artigos de 
fólhas liberaes de s~nLa. Catharina, que só- o 
atacaram no fim da sua agministração, !lOis· foi 
b~m _trataão pela opp~sição liberal daqúeUa pro
VlDcl:l. • . 

A descripção pittor~sca. que o nobre deputado 
fez da. sua enlral a no Desterro é ine'S.acta, e, 
pela pt•üueira. vez, saoe o or,ldor que alli foi no
ta io o ~e u modo de nndar, que aliás ê hoje o 
mesmo. 

No d ia 7 d~ Setembro de 18i6, da.t.a que, 
pelo cuida.do do nobre dennL1do, assume propor
ções historõ.c.1s, poi~ foi à quo S. Ex. fez assi
e-nal;lda, notando que nesse dia arvo!'ara o ora
aor o pesnacho, chegou á cidade do Desterra. 
Com elfeito, lwava pennach·1 no cl,J.apóo armado, 
mas era elle parte do uniforme do seu corpo, 
qu') a lei o obrig.íl-va a vestir n~sse diil. Hoje, o 
ex-m\.nistro da g-uorr:t, o Sr. Daria, dispensou-o 
~aquelle pennacho, que er11 vistoso e incem
modo. 

O nobre deputado, po~tflnto, usou mal de um:~. 
arma de opposição mais propria .para. uma pro
viricia do q"ue p.1ra um ex-ministro de esta:lo 
trazer :1.0 p 1rlamento. FelizllJen te o nobre de
putado outremeiou essr. malignidade com elo
gios excepcionacs, qu~ o orador agradece. 

Q cH.scut·so d\l nob:•e ex-ministro versou qunsi 
todo sol>r'! a pessoa do or~ clor, e nesse ponto foi 
pot• ve:Ges felir., jogando-Ih~ finas iromas, mas 
nas quoslt:í~s referente> i militança, deu e:~:pli· 

,caçõe;; completamente innceitaveis. 
O nobre doputado tem diroito ás homenagens 

do orador. quo re~pigou todo o seu discar~o. 
procurando pa.Lwras da sentido duvidoso , e até 
fa;r.en lo alarma do pret3ndicl•lS erros historicos. 

Disse S. E:~:. que L3onitlns não s11.tvara. a. 
Grtnh~, porque morrera. eom os seus 301l compa.
nlleims, ntns, ncss:q)arto, póde o oralor provar 
que S. Ex. n:t') s:tb~ bistoria grega. ~ ieg:i. da. maior"ia, ·deixou q_ue este fulhsso, n:\ 

Eeso.ão em r1uc pt·e~ ·~n.Jb cc:!UJl:lt' n Lribnua. 
· O n:>brc depu tado achou para. os 'I' H)- foram 

mi.thtt·os um:-t. comp:u·:tçã.o quo ' dech~rou p :s
thuoon, diz •nd9 quo s?ío vcrdadoiros carnci•·os 
empalba<los :~ tir:~dos aos l nhos qa . o: posição. 
S. Ex. foi inj usto, -enten:lcn,lo que a minol'ia 
so oc~upa particllh>rm~nte con1 as ádutinistra.
çóes pn.ss:•<hs, quantb, pelo contrario, aopposi
c;ito tem convergid:> toda a sila. critica para os 
act.os uos ministros actuaes , abrindo mão do seu 
direito ele ana.lys}, do procedimento dos mi
nistro> que tiv~r:mt maio: período dé vida.· no 
intervv.Uo das s~ssões. Só hoje o nobre depu- . 
t:ado Sr. Soares levantou a. grave qtJestão _do 

: empre!tirno coulrahido nll- praça de Londres, 
tt•a.tando snp"rftci Jmont , delle. Tamb,lrn a. cp
posição nada di.sse sobre a .a.dministr~ção do 
011.-minis~ro da ag-ricqllrira·, que imtretantosel"ia 
não um ca).'neiro~ : m:ut. ~m: oJ.e.pb&.~te .omp,l\
lha·:IQ: Q:; Ioboa, oppól!rNontstas tenam mUltO 

O or:~do 1·, ci t:mto, ~\()1' Ullla foli;r. l'cminiscan
cin doa seus tempos cscob Ns, 4\:Jl), 480 e 479 
que Cill'l'Gspomhm á.s b;~talhns 1\hrathona, Sa
bmina.e Plateia, mostro:t q•t·o não llodia.- con
íundil• os factos. Como, pojs, commelteria a 
confusão a. que a.lludi•1 o nobre deputado~ -

Qcrando o nobre depu t:tdo, depois de consul
tar os sens ·Jivl'QS, vo;_u fazer a descripção da 
lmt:l'lba dll.> Therlllop ilas, disso qury essa lmtalha 
tir.ha·s~ d<•do i noite, qno Leon~d:u tinha-se 

·atirado ao acamn:unento in i roigo. 
· O or:11lor mosha, pela leitura de passagens 
d~ Hel'odoto, que-i~so não ~ e:«a.cto. 

Diz quo não ac:>m~anha.rà o'nobre deputado, 
a quem respomt!, ~m t.odas as a.preciai:Ões com 
que :procuro:. desvrestigi.ar olle orador ,q!]e, en
tretanto, se considerou firm.n:!o nas palavras de 
.Plntar -:o :. ·O rià,iculo sõ ;tttinge .as causas e· · 
pas;;oas q.u~ são p"or sul~- natm•cza ridiculas :· . · 

qM de\!ól'ti.r. · ' 
Na diseus~lo sobre o numaro de alumnos que 

mandóli iúiltricül!ir n3. e~Mta mi1it9.i'; o iloõre 
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ex-minislro mO!h'ilU tão sÓmente um esfor- soldo, sust.enta que a emenda do senado appro
ç:> de teimosia, porque, em vista da lei de. V!\da na sessão anterior vem ainda provar a 
fix:l.ção das for~a.s .ie terra, só podiam se~ ma- _ facilidade com que as repartições da g.uerF:l. 
tl'bulados mais 60, o que perfi!ria o numero- de for.Mcem· 'meios d~ :se r~liz;lre~ despeza.s 
400, para. o qut\1 haYié\ verba._ Verifica-se por- illega.e>.· 
tanto que foram manda:.los matricular mais Quando mini~tro da guerra, o Sr. conselheiro 
250, ·a dosoeito de não haver verba. Dorla, arrog-ou-se a. autorilade de augmen-

.Occupa.n':lo-se com o d·3svio das aobr!\s que tar o curso da escola do Rio Grande do Sul, 
forçosamanta deviam dar-sJ na. verba-Et..'\p:l. o achou dinheiro P8:ra occorre~ ao SGl'viço, 
- cuja dzspeza foi culcubia p::.ra i3,500 pra- s :m verba dect·eLal~. O acto_ foi de ~O de 
xas; emquanto que o excrdo tem av..enaa 11,000· Julho · de i88i, G so agora va1 se le;al!sar a. e tantas, mostra que, por causa da ilcilid~de despeza, quo .tem sido .satisfeita. unicamen~e 
com q~e a repartição fiscal da. guerra o.pp ~ca. por causa do subterfug10, qua o orador a!>Sl
quanttas reman·escente.> de verbas, vota.1aa gnalou ua verba E ;apa. O senado acreclttau 
pelo poler competec.le a serviços diverso~!, o que a reforma ainda não fora posta. em 
que e contrario à expressa disposiÇão legisla- execução e e.stabele~eu a clasula- sem au
tiv:l., foram emprcg·tdas as ref !l·idas sobras em gmento d:J.dcspeza- .- A camara ·não du·;idou 
dospezas resultanles do sys tema de forneci- · o.ce:t:lr a cm~nda, porqoe na verdade não ha 
mento l'nandadn vig-orar pelo Sr. Visconde de despezns -quc fazer: já estão feitas.. · 
Para.nagu.i, n 6 de F evereiro de .i SSO, o qual Não ha·yendo no Rio Grande do s ul internato, 
não sé. tem prcduzido máus resultados, como, ao e sim eJtternato, pergunta como percebem Oll 

mesmo tempo, enorme aggravaçiío de dispen- · respectivos nlumnos etapa cor!.'esponde!lle aos 
dios . de um ioternMo. -

Em virtude dos onus impostos aos conti'ata- Sente uão poder em ·hora tão adiantada dat• 
dores, . afastam-se ·os pequenos commorciantes rP.spostll. ao nobre ~x-ministro da. g uerra na 
e só podem np~eEentar-se os rept•esentantes de qu:~stão relntiva. ao St•. Conle d'Eu, e diz que 
grandes commandit1s, CJ. ne, mesmo ~em ganha- toda a defesa d~sse illust.rc genet•al, no confiicto 
rem ex:ageradamente, sào ob:ig<J.dos a fazer os quo estabeleceu com a maior nobreza e do modo 
fornecimentos por preços elevadíssimos. mais cl •ro, ()stá nas palo.vras com que o nobre 

MosLra que não foram prqcedente• as ra- ex~minislro confessou á. cr.mara, q \~a só teve co
z~e~~ em que s:; fundou o Sl'. Visconde de Pn- nhecimento dilo C'•rta. do Sr. capitiío Duarte pela 
ranaguã. pHJ. rcvogt)r, p~lo decreto de 6 de publicação no Dim·io OíficiaL . 
Fevereiro de 18SO, o syBte:na dos conselhos Estranha. a f>l.cilida:ie com que S. Ex . dccla
economicos qu~ vigorava desde 1855. Não s~ rou ·· que er~ in:iifferente à questão de revol
proeocheu o fim de reduzir a e>cripturação, fet•es, quando devia saber que todas as nações 
porque antig~monto b:.vio. para cllu, no; .cor- coMideram co:n a: ma:s:ima atten~o ess e gra
pos a pé, tres livros, c, nos corposmonta.dos, vissi:no asaumpto do armlmento. · 
quatro livros, ao passo que a.ctu<~lme.t:te ha 15 Não adooitte que constitua defeza o quo·s E:t. 
livros, quer para e3tes, quer para aqudles cor· di•se em relaçã o á carta alludida, e susten·::a 
pos. que si alguem mandoa publicll-a som sciencia 

Não se evitou que os officiaes se disrrahis- do nobrll ex-ministro. es ;e ó o culpado ·do to:las 
seru nos con>olhoa economicos, pois out;··ora as con-;cqucncias do conOicto que se os ta.bolc
havio: em cada. corpo um quartel-mostro e um ceu. O 111inistro da guen-a <leve estar s em:. 
agonto, c hnjB l12. u m quurtol-mGstrs e dous p~.:l att9nto s. todos os artigos reforcrites n. nc
ngen~cs, e sssim. si !;C acJ'editwll. na immot·a- gocios ào sn:~. pMta, CJUe se publicarem· deb:ti
lidado dos inLermediuriol. subsisLIJ o incon\'C- xo d:~. rul.)l•ica Diariâ Official- , o ó impo.\'&ivel, · 
nillnec, relu possibilidade. úe conluio ontt•o os que o director des:a foll1a não mn.nd•:sso pet•
forneccdorcs c os ageu~es. . ~tmtar a S. Ex.- si havia 011 não iuconvc-

Qttanto a OUt<H'-SG ''COUOU!Ít\ dOS u!nllciro~ niento na p11blicaÇl'ío do tul Cn.rta. - -
puhlicos, o go;·c~no foi positil'awente d•.•sas- No procCldimt;nto c!n; no bre ex-mill.istro, vê o;: 
t1•ado, vi~to que a~;gru.ya.,·~~m-.sc enormemente or.?.dor que elle nllo foi forte com o fraco G 
niío sà o.s de;;pêzas com os etn.pas, m:1s tnmb·~m f1·uco com o forte, como diss·~ o illu~tre deputado 
as qu~ so rc ierem a utonsilios,_ luz, p.gua, polo 10o districto do Rio de Ja.noil·o, o sim que 
a sse1o do quartel c alimenta~ão dos animn.cs se ,possaiu dema.i!l d::t. sllprcmacia. do sua po
das balalu;ies, despezas estas que anles so f:t- ·siç.ão, s!lm aLLendot• O:s exigencias · da disci-
2iam vor conta da etapa, e presentcn\oute e!l:'e_... plina, que não obrig-;1. só em rclaçiio u pessoa 
c ~no.m-ae em seilarado. do ministro, ma.s em r::llação o. todos os mili-
P~e ao Sr. ministro da guerra que t•euna. as tares. 

autortdades militares, afilll d!l estudarem ailn- O Sr. Conde d'Eu exuoz ú S. Es . as razões 
portante que;:tão elo fornecimento. E' c11rro quo que tinha pna. considerar-se desautorado ·pelo 
o systema vigent:- dâ logar a qu~ se f:tç~ nada capitão Dllll,r te, e o nobre ' e::s:-ministro preci
mcnos do que a despeza improductiva. --de pitad:unentc tornou o partido desse ofliciaJ.. qoe 
600:ü00$ a 800:00';$. No enteuder do orador não observara o devido ~elq>eito e consideração, 
o rcmedio para o mal está alóm de outra~ não só para com os seus ·chefes, mas .tambem 

_ providenci:1s, em melhoraro~-s') os antigos para com os s~us coínpaliheiros d~ commi>são. 
conselhos e.:.onomicos. . Além disto, publicada a. f8 - de NQvembro a 

Tratando da inch1sio dos al11mnos da cs- earta. do capitão -Duarte;' sómente a 6 de Ja• 
eola. mititar do Rio Grande do Sul em o :ttti- noiro seguiute1 isto é. ~sde umme:t' depois; 
mêt\o dós· JCu) - r1•1e recebem e&ap:\ espaciál ê é q!lês·c.om· a pübtiMção do párêéer da eotn.~ 
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miss11; , se deu a eo.'tisíação que o principe pedia. I Diaria. do escripturario e es
em nome de seus compnnhóiros. . cri vão .....•. _ •.•..•. ••. •••..• 

O nobre ex-ministro d~ gu' rra. fez votos para. Idem do aurilia.r .•..•••.. ;· .•• .. 
que o oradot• tome conta desta pasta, quando ldém de 15 trabalhadores ... • •.•. 
subir o partido a que tem a honra. de pe1·tencer. Tl'~nsportes ..• : •• •.. . , .••..••.• 
Pois bem mais uma vez declara que não ·será ObJGCl03 de escrtptono •• . • · . ••••• 

.. 2:520$000 
' i:440$000 
12:420$000 

1:200$000 
30~000 

senão co:n muita reluctancia, que tomnl'á aos · 
hombros essa tat•efa. espinhosissima, porque 
sabe perfeitamente quanto é deficien.te e exige 
reformas radicaes toda a administração da 
guerra. . 

33:oooseoo 
18:000$000 

. A discussão :fico. ad.iad"' pela hora 

P11.0P03TAS 

Proposta de credito para o ser-oiçÓ de mcdiçüo 
de terras destinadas ao patri;honio dota~ de 
Sua.s Altezas a Princesa Imperial Senftora 
D . l::;a.btJl o Seu At,gusto E :sposo . 

Augu~tos c Dignissimos' Senhores Rapresen· 
:ui tas da Na~.ão. 

O credito de fS:OOO$, consignado na tabella 
-C-de. que tra.ta o art. 11 da. loi n. 3141, de 
30 de Outubro de 1832, para o serviço de me
dição a · tombam~nto das terras destinadas ao 
putrimonio dotal de Snas Alt\lz.o.s a. Princeza 
Imperial Senhora D. lzabel e Seu Augusto 
Esposo, verni.cà~se . qua nn:o é sufficiente ~a:a 
occorrer às despezas, quo no actu«l cx,:rciClO 
de i883-i884 se estão fazendo com esse j:;erviço 
na provincia: do Paraná, conforme declara o 
respectivo engenheiro e se vê da d •.monst1·ação 
junta. · · 

Não convindo; porém, interrompel' taes tra
balhos á. espera. do novo exercício, visto que s 
interrupção t.ra;rà consequentemenle um accres
cimo iMvitavel dss refel'idas Mspezas. torna-~e 
de urgente · necessidade a concassão de. um 
augmento de credito de i5:000S, . alevando-se. 
aquclle a 33:000$000. · 

Venho, portanto, de ord~m-de Sua Magestado 
o Imperador, apresentar-vos a seguinte · 

Proposla 

. At't. i .o-Fica. elevado, no Cl:<'rcicío do 1883 
a 1SB4; a 3'.3:000$ o credito do iS:OOO$, conctr. 

. dido ao ministerio dos ncgocioa do Impel'io para 
-oocorrer ás desp~ZlS com o serviço de me liç.ão 
o tombamento de t'lrr~s destina -.las no patritno· 
nio dotal de Suas AlLez::~s a P1•incezn. Imperial 
Senhora D. lzabel e Seu Augusto Esposo, e a 
que se refere o nrt. i1 d!i. lei n. 3141' de 30 do 
Outubro de 1882. 

A1·t. 2. 0 -H.evogam-se a;; d:sposi~.õcs em 
contrario. 

Pãç.o, em 22 de Agosto de 1883.-Ftancisco· 
.Antu11es Maciel. 

.Demonstraç,zo das despcZtlS que se re;·ao àe 
fa::er no e:~;arcicio de= 18$3-1884, co n~ ."' 
-medição e tomban~cnto das terras clestl
nadag ao patrimonio rlotaZ de Suas .4.lte::ás 
a Prínccza Imperia~ S1·a. D. I.:ruheL e seu . 
_.tlugu~to Esposo. 

GratificaÇro· do cl~efe da · com• 
miSsão •. ••• ,.; ...... . . .. . .... \ · 12:000$000-

tdetn .G die.ria âo A~hüónsor.; : ;-, 3! 120$000 

Credito votado •••.••••• 

Credito preciso... . • . • • • 15: 000$000 
Terceira. directoria da secr~taria de Este.do 

do~ nogocios do imperio, em 20 de Agosto de 
1883.-0 director interino, N ~ M idos i. 

Prop~sta de credito para as oln·as da ca.-
mara dos clepu.ta1los, do sena,lo e da es~ 
cola polyteclmica. 

- Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da . nação, 

Por aviso do 24 de Janeiro ultimo, foi incum
bido o engen aeiro D r. Antonio dll Paula. Frei
tas d) contratar obras urgentes do nccrescen
tarnento no edificio Jo !lenado, para· melhor aco
modaçã:o da secretaria e archivo, e de _asseio e 
decoração de que carecia o da camnra dos 
S1·s. deputados, conforme solicitaram as r espe
ctivas mesas; bem assim, em 12 de Fevereiro e 
5 de Abl'il s~g-uintee,as que se tornaram neces
sarias-no d~ escola polytechnica. para os gabi
netes de physica, metallurgia, biologia. indus· 
t rial e mineralogia e chimica industrial. 

Nos cont-ratos que fez o dito engenheiro,es!a
beleccu-sCl a. condição de aerem pag~s essas 
obras sómente no exercido de 181:!3-1884 , 
visto que o cre:lito de 'll.le dispanha este minis· 
terio para de3pezas dessa n:l.ttlre~a achava-se 
já. então muito onerado. . 

As referido.i obra-s e~t.ão conclaidos e sommam 
as -«iespezas em 92:032$438, seg11ndo voreii 
da demonst-t>ação junta, mas n~o ae póde efi\1-
ctuar o pagamento, nio só porqne o credito da. 
verba-Obras-do excrcicio d.o 1832-1883 nilo 
11.~ comporta, mas tnmbem porque, pet·tencendo 
ell:1s n. esse e-xerci cio, o sou pagamento no cor· 
rente de 1883-1884 ã vedado pelo nrt. 3° do 
decreto n. 41 de 20 de Fevereiro de iStO. 

Neaw con liçõas, não davõndo o Estado goznr 
de taes obru com pl'ejuizo das pGssoas que em · 
bo t fé as . contl'atarãm,_ f.~z·so preciso um cre- . 
dito snpplementf!.r de 92:032:ii433 :i. vcrlJ3-
0bras- do es:ercicio de 1882 - 1883 ; e pois 
venho, dt'l ordGm de Sua. :Mn:;e;;tado o Impera· 
dor, apresentar-vos e. ses-uinte . 

Proposta 
Út. L• E' aberto ao minist~rio dos neg~

cios do imperio um credito supplementar de · 
92:03~438 á v~rba-Obras~o ex~rcicio de-
1882-1883, ã.iim do occorrer ao p!!.gamenLo 
·das despezas fei~ com obras de Ml'" scenta
men.to nos ed!ficios do senado e da escola po· 
lyt~cbnica. e de asseio e decoraç~ na camara 
dos deputado~. · . . _ ·. , 

Ar t. 2.• Ftcam revogad:~os as d1spostçoes em · 
contrario. 

Pl!ÇOÍ .em 22 de :A~osto do !893, - Fr~tn· · · 
ét~eo Alltunes. Mttê~êl1 · 
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222 SeSSÜO em 22 de Agosto de 1883 

Dcmotlstração das despezas fâtas com obras 
de· acYcsc~nta»Ml~to nos erlificios do sena
do e da escala polytcchnica e de asseio e de· 
c~raçao n.o ela camara dos dcp~_,ados 

bH('ados sobre chimica, propomo~, no interessa 
do Bra;r;íl, da scieBcia e da industri<~. nacional e 
·estrangeira, que nos sejalll concl didos pelo go
ve rno os poucos meios Je que n~cessit:tmos 
para crear nesta cõde um laboratorio chimico, 

Senado............... . ........ 42:523$000 d~-~tinado a investigações e aos fins supra m.en-
Camara dos deputados .••. :..... 21:83z;)835 ci.onados. • 
Escola polyt~chnica............ 2i :6i0$603 Para crelção de um laboratorio chimico. des-

------ tinado a investigaÇões scien ti:ficas e techn icas, 
92:032$438 capaz de. preencher todos os fia5 des~ja<los, c.:om 

------ a maior economia dos cofres publicos, o abo.i:s:o 
Terceira dil'e:l.oria da s0cretaria de estado ·assig-nado pede . ao g-ovel'DO que lhe seja.m 

dos negocias do ~ropedo, em 20 de Agosto do dadas tres salas em um p~oprio uo Esl a.~o, onde 
:1883.- O d.irector in~erino·, N. Jlidosi. ha.jf\ agoa e gaz c:m:alisados ou a quantia .da 

i 50$ p!\ra e~ te fim, 6:000$ para mandai' vir de 

Petiçito d o Dr . A. J. de Sampaio c as infor
?ilações a ,-espei!o remeltidas à cam ara pelo 
ministc-tio do in~perio, em offi.cio l ido 11a 

sessão de hoje, e impressas d r: co n/ oym;dade 
com o l'Cgtterimento do cl.e)W,tado Sr. José 

Europa. os apparelho~ e reactivos ne~essarioe, 
2:000$ pua a cquisição de mesa~, armarios e 
construcção de chaminés, a quantia de 500$ 
mensn.es pa1•a a manutenção do L\boratorio e de 
um . servente e um o~denado condigno para. o 
p1·oponente e ou tro chimico companheiro. 

Em beneficio do Estado se deve estabelecer a 
prohillição de outros intermgdiarios entre nóa 

Augu!tos e dignissimos Srs. represent;1ntes chimicos, e 011 fabricantes europeus na-compra 
da nação. dos instrnm·mtos e read ivos, para. a ssim e·rital' 

3-larianno, approt!arJ,, peW. camllra 

O abaixo assignado, doutor em sciencias pby- as onero.•as commi~sões, qu·, apriarecem todas 
sicM e na.turaes pela universidade de Zuricll, :~s Vê MS c1ue sa. trata de fornecimentos que de
chimico pela escola polytechnica. federalSuissa., vem sei" pagos pelos cofres publicas. 
bacharel em sciencias physicas e natura.es p<Üa 0 1 d 1 
escola. induski.al de \Vinterthur e membro das s resu ta os <e nossas inve<tig.lçõea serão 
sociedades de chimica da Allema.nba. e da Suissa, pu\:ilicados , com~ o.té agora, nas pri.meil'as re
tem a honra de apresentar :i illustre e di "llis- viet_as aoi.entificas do paiz, bem como na.s revia-

"' tas industriaes e scientificas da Allcmanha, 
sim:~ cn uara dos Srs.represenbntes do sen paiz, França e Inglaterra, chams.n·do assim a ntten~ 
a. se!l'uinte proposta. de CJ'eação d a um labore- ção do connuercio e da industria nacional e 
tol'io chimico, destinado a investigações scien-
tificas e technicas sobre os proáucto~ naturaes es trange}ra para novas fontes de riqu~za.s de 
ao Braúl. nosso patz. · 

São bem conhecidas do to:los as riquezas na.- Alem do grand~ s erviço que o bborator io em 
turaes pr~igiosas do noôso p"li2, em qualquer qu~stiio virá p_restar ao paiz, tornando conhecl
dos t;·es remos da natureza, e por isso, ha. ra.?.ão dos seus p t•oductos, o g-o\•erno t~ri lambem re· 
em julgar tambem rico o estado, possuindo tio curso, ond~ possa mandar examinar qualquer 
grand<!s thcsouros. droga., preparados pharmaceuticos, generos ali· 

Porém, infelizmente, como eates, pela mór rr.on ticios fa.laificadoil , e por isso nocivos á sa.ude 
part~, ainda. n_ão ~oram estudados, não pCJd·~m publica, que, por f..1lta. de eli:ames cbimicos, se 
por ISSO Comtrtbutr pura. O desGUVOlVÍllleUto e \'GUdem impunemente entre nos • 

. prosperidade do pa.iz, os quMs dep•lndl)m, entre Além de tudo isto, o governo -le:i· tambam 
nós, co'?o em toda parte, do nprovP-itamenlo onde recorrer, qu:mda se t1•at,;,r d~ qu0stões 
dessas I"lquczas na.turaes, nos dilf~reoteij ramos relativas ó. concessão de privilegias <le i ndus
d?. ind~ustri;~. ll tl~ionul e cstrang·eira, e na. ex- tt·ias chimicaa, que devoro sct• conccdi:los pelo 
po. ~~çao d~ se;ts prod.tcto3. l~staclo, be:u corno d l (jUOStões rclaLivas ~ 1:1.-

N?f.-s ' nlid~ d tl ~c;.~~··, tio . dcse':v~lv_:; r. o ~ ) 1 \'Ourc., _o.nalyscs !I e p~10sph~ tos, t rrenos, . e~c . , 
np_c1 -1$_0ar l~da. L11a;;. ;'-S lUVe!'lt.l,~ açu.c~; cln- .-1ue nte ago:·a tem sH\O fe1tas no Ol!tl'ang ell'O, 
m1c~s ,.no do. mprescmdwel neccssHbde . por altos p reços. . . 

Nao ba entre 11ós tl m aó h~b •ratorio d'l chi- . . 
mica.,_ destinait.o a inves tign~.õe~ ~cicntiti~as e E u.1 v1sta ~~ todos_ esse~ B~l'V I ÇO~ re~es CJ ~e 
tcebm~a;; , ondo po~sfl.m sr.r eslud:ttlos os nossos UI~l 1.\b~r~tOIIO destm acl? a mvestJg:l~oes clu_
P!O<iucto~ e su~s fl-Jlplicações à industria , Cl 11 ~ 111 u;tc lls v1ra prestar ao pmz, ~ ,_ urgen~e n~c~ss_1· 
tao poutlo um pessoal chhuioo idonoo e hallili"- dado Cj lle tom~s CIU possmr nma. 1 us t ; ~u1~ao 
La~o a cmprchcnder trabalhos desta ord~m,. que de~to1. O!•deOl, tao com.mum em to;Jas as ctlro.des 
e:s:!gem ~studos especiaes e grande prat ica do ad111n tndasda E_u~opa e da ~11\ ?I'!C"' do_ Norte, .e 
laborato:'lo• cousus essas que até hoje não se dos pou:_os mews qu_e _ex1ge, ?. :~b:u:s:~ nssl· 
tom po~do ob ter .em nossf\' escolas, que a. inda g_nado e ~pera do patnot•smo e lll;tstl"..IÇU.O dos 
não est.ã~ ~~nvc:n1entemente organiz3àas . d1gn~ Srs. repr~entantes .d!l naçao, ~neve: lo 

O aban:o· asstgnado e 0 illustre profcs·or de acolhtmento, para que sua propos~ seJa ace1ta 
chimie3: da escol:• -pol:rtechnicn. federal Suissn, o posta q uanto antes em e4~uçiio. -
Dr. W1lhdlm ~hchb•, que se fl.ch:i. presente
~ento enl ~e no~, cstndan~o. a~ riqu·' zas nntu
r~>: d·J p~u.~. CUJOS eonhecunentos 11rofi9siooaes 
sac:> ~!:bê~tdOS pór ~~~tlii titüló!i é trà.bâlhos -pu,.. 

E. R. M. 
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SessãO em 22 de Agosto de 1883 

Copia.- Ministerio dos N~gocios ch- Agri
cultura, commercio e obras publicas. - Dire
ctorio. do comrnercio. - 2~ Secçiio.- N. 5. -
Rio de Janeiro, 11 de Agosto de f883. 

Illm. e E:o.m. Sr. - Em I"esposta. :}O aviso 
d} V. Ex., datado em 30~ do mez ultimo, ao 
qual acompanhou o requer1mento, que devolvo, 
do Dr. Antomo José de Sampaio, p!lclindo uma 
subvenção para o laboratorio chimico que 
pret!lnde fundar, tenho a honra de significar
lhe que, sem .descon!lecer as vantagens resul
tantes da creação do mencionado laboratorio, â 
c~~a~a dos Srs. deputados. compete julgar, 
s1 a vtsh do estado financeiro do paiz convem 
onera1' os cofres publicas com mais e~sa des
peza. 

Deu.s guarde a \·; Ex.-Affonso A.?~_gngtn 
More!ta Penna.-A S.· E:s:. o Sr. conselheiro 

. Francisco Antunes Maciel.-Confere.-0 di
rector, J.l:Ianoel Jesuino Ferreira. 

Vão a. imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

JJoprojecto n. 8 .-1, de 1880 

(Emenda d_o s~nado) · 

A assembléa. geral rosol v e: 
Artigo uni co. 

. A .l'esolução d:i. assemblé~ legislativa da pro• 
v1nct.a de S. Paulo, vota :ia e puhlicadn de con
formtda.Je com os arts. 15 e f9 ·do a.cto addi
cional da Constitui~ão do Imperio, olcvo.n~o a 
20 ann.os o prazo.dagarantia de juros de 7 oj0 
concedtda pela. tet da mesma assemblea n 45 
de 6 de Abril de f872, deve ser e:t8cutad~. -

Sala das com.missõ~s em· 2Z de Agosto de 
1883.-Affo~so Celso Jwlior.-Vianna V a.:; . 
-Leopofdo de Bulhões. 

lJoprojecto n. 23 A de i883 

(Emendas do senado) 

A assembléa geral decreta: 

Art: 1. o As força.s d~ t~r1·a para o anuo fi
nanceiro de 188<í a 1885 constarão: 

§ i. • Dos officia.es das Jilferentes classes do 
quadro do exet·cito, · 

§ 2. 0 De 13.500 praças de pre~ em circum
stancias ordinaria.~, e de 30.000 em circum
a tancias extraordina.rias. Estas força.s serão · 
completadas na- fól'ma da lei n. 2556d~ .26 de 
Setembro rle 1874. _ 

§ 3. 0 D~s companhiás de D prendizes arti
lheiros, não excedendo de 400 praça<>, das duas 
companhias de npr'"mlizcs militares cr.-,adas 
nas províncias de Minas Geraes e Goyaz, com· 
o pessoal quo lhes foi marc:1do, .do corpo de 
alumnos da oscola militar da côrte e das com
panhias d.J alumnos da _escola militar da pro
vincia- do Rio Grande dO Sul, até 400 praças . 

Ar~. 2. o O pram.i o para os v o hm t:wios ser:i 
de 400$ e pal"a os engaj:"<do~ d~ 500$, pag-o em 
tres prestações, sendo o dos segundos propor
cional ao t~mpo pelo qual do novo se enga
jarem, no:r termos do art. 2o da lei n. 2623 
de 13 de Setemô_ro de 1875, . 

§ 1. 0 o~ voluntarios parceberão, Ómquanto 
~orem pra~as de pret mais uma gi"aLificação 
tgual á metade do sol:lo da. f!rimeira praça,_ con
forme a _arma ~m que serv1~em; os engaJados 
perceberao ma1s uma. gratificação igual ao 
soldo de primeir~ praça., e t amhem' segundo a 
arma em que serVIrem. 

§ 2. • Quanjo forem escusos do serviço ss 
lh"B concederá, na.~ colonias do Estado, um 
prazo de ter1·as de 108.\JOO metros quadrados. 

§ 3.• A importanGia. da éontribuição pe
cuni.a.ria, de que trats. o ai"t. f•, § f o, n. 7, 
da lei de 26 de Setembro de 1874, aerâ de 
1:000$000. 

Art. 3 • O governo fica autorizado a rever o 
regulamento da ~scola militat· do R.io Grande 
do Sul, de conformidade com o decreto n. 8205 
de 30 de Julho de 1&!1, sem augmento de des-
peza. 

Al't .. 4. o Ficam revogadas a.s disposições em 
contra no. 

Sala. das commis3ões, em 22 de Agosto de 
1883.- Affonso Cetso hmior.-Vianna Vaz. 
-Leopuldo de Bulhões._ 

. lJo projecto !L 58 de 1883 
A assembléa geral resolve : 
Art. _f.o E' autorizado o governo a mandar 

adrnittir á e:s:.a.me du materias do 5o anno de 
sciencias soclaes e jttridicas, el:ame que se1•á 
vago, si não tiver frequentado o respectivo 
curso, o alumno l\1anoel de Frei tas Para.nhos, 
depois de approvn.do nas do 4° ànno, que fre
quenta na fttculd!lc!o de S. P11ulo. 

Art. 2.0 Revogam-se as dísp osiçõ~s em con
trario. 

Sala das com.missões em 22 de Agosto de 
1883.-Affonso Celso Junío1·.-Vianna Va.:. 
...,-Leopoldo d~ BuZhões. 

Do pro}ecto n. 62 de 1883 
A ass'3mbléa. geral resolve: 
Art. f.o E' autorizado o governo a mandar 

admit.~ir, no fim do cor rente anno lectivo, i 
exame das ma terias do 4> anno da escola miliM 
ta r da corte o 1° teuen te do 3o ba ta.lllão rle ar
tilh:tris, a•ldido ao de engenheiros, Antonio 
Maria. tle Albuquerque O'Connell J ersey, visto 
ter cursado, cuw aproveitamen to, em 1880, o 
referido 4° anno. . 

Art. 2.0 R :vogam-se as disposições em con
trario. 

Sab · das commissões em 22 de Ag-osto de 
1883.-Affonso f~elso Jtmior.-Vianna Va.:r. 
-Leopoldo de Bulhões. 

lJo projecto n . 88 de 1883 
A assem.bléa ge1•al resolve : 
Art. 1.° Fica o governo autorizado a. mllndar 

admittir á mati"Ícula. no 1o anno da faculdade 
de direito de S. Paulo o e3tudante Ma.rtinho 
Carlos de Arrud~ Botelho, qua prestará., antes 
do resp0ctivo acto, o exame de latim, un:co 
prepars.torio que lhe falta. 

Art. 2.o Fiaam revogadas as disposi~ões em 
contrario. . 
~ala das commissões; em 22 de Agosto de · 

1833.-Affonso CeLso. Junio,-.-Vianna Va:o, 
-Leopoldo de Bulbões. 
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· ... · ... ·, 

Sessão em 2_2 de ·Agosto de 1883 

.Do pro}ecto 1~. 89·dc 1883 
A as>embléa geral r~.solvo: 
Art. f.• ·E' :~utorizado o governo pnra mau

dar admiltír, desde já., :i. :m.a.tricula. do f o anc.o 
aà faculdad" de dil·eito do. Rscife o estudante 
José Gomes Vilbr. 

At·t, 2.o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sal:l daa eommis~ões e:n 22 de · Agosto de 
1883.- Affottso Celso Junior.- Via1ma Vaz. 
-Leopoldo de Bulhões. 

JJo pro}ecto 1~. 90 de :>.883 . 

A assembl~a. geral resolve: 
Art. 1.o E' autorizado o governo para ma.n

dar admittir i matricula da escola de marinha. 
e a exame da::; matel"i1s do i~ anno d<J. mesma 
e~cola no corrente anno, o (,ntudante João 
Francisco dos Reis Junior, mo;trando-sa antes 
habilitado em mathematicns, n:~ füt•ma dll. le
gislaçcto vigente. 

Ar. 2.° Ficam revogadas as dispesições em 
conLrJ.rio. 

Sala dl1.s commissões em 22 d~ Agosto de 
:1.883.-A.ffo;~sa Celso Ju;~ior.- Vianna Vc,z. 
-Leopoldo ele BttlhéJes. . . 

IJo proj~cto n. 91 ele 1833 
A assembláa geral resolve: 
.Artigo un1co. E' autorizado o governo para 

conceder ao bacharel .Antonio JosB de Souza 
Freitas, juiz de direito da co~ac-ea do Alto Ita· 
picuru, na p1·ovincis. do Maranhão, um aono 
de licença com o respectivo ordenado, pan 
tratar dB sua ::;aude onde lhe convier; revoga
das as di~posições em contrat·io. 

Sab das commissões em 22 de Agosto de 
. :1.883.-A.ffoiMo Cals o JtmiOJ'.- Vianna Vaz .. 
- Leopoldo de BdhéJes. 

lJJ projecto n. 95 de i883 

A assembléa geral resolve: 
Art. 1. 0 E' autorizado o guvernu a m\ndal' 

admittit· a exame de fim de anuo e a continuar 
em seus e,tudos da escola militar do Rio Gran:te 
do Sul, dispen~:;do o es:cesso de id,•de, · o te
nente do fo batalhãt~ de infantaria H~nririue 
Affon~o de Ar u;.jo Macedo. . 

Art. 2.° Ficam revo~adas ns disposi>õ.es llm 
contrario. 

Sala das commissõcis em 22 do A~osto d!l 
1883.-Affonso Celso Junior.- Via111~a Va=. 
- Leopotdo de Bttthõcs 

·Do pl"ojecto ~. f03 de 1883, emenda offcre
cida peloS;·. Maaoe~ Po1·teUa a.o p;·ojecto 
1~. 89 u.e. 1883. 

A assemblea g-eral resolve: 

Art. f. o E' autorizado o governo para man
dar adruittir, dClsde já, á m~tt•icu!a do i~ anno 
da faculdade de direito do Recife o estudint•) 
Thomaz de Lemos Duart\l. 

Art .. 2.° Fica.m revo~adas _a~ disposiçÕ~Il em 
contrar to 

Sala d:1.5 com!rissões em 22 da A"'osto de 
i8S3.- .4.f,"o~s o Celso Junio1·.- Vian"na V a:. 
- L:!çpaldo de Bulhões. 

Da emenda ojfe1·ecida pala Sr. Soares e ou~ 
t1•os ao projecto n. 89 de i883 

A as3omhléa geral resolve: 

Art. f. o E' autorizado o governo para man
dar matricular em qualquer dc1s faculdades do 
lmperio o estuda.ute_ Cal'lo~ P~ixoto de Mello 
Filho, di5pen5ada. a iJade legal. 

Art. 2.• Ficam revogadus as disj;osições-em 
contra~io. 

Sah da.s commis~õ~s em 22 .d9 Agosto d'3 
f883.-Affonso Celso J.tmior.-Vianna Va~. 
-Leopoldo de Bv.Zhües. 

Da emenda. off.;recida pelo Sr. Jose .llfarianno 
e ottL1·os ao projecto n. 89 de 1883 

A ass2m bléa geral resolve: 

Arl. 1.• E' autori1.ado o governo para mm
dar nilmiltir ~ e:rame das materias do i" anno 
do curso juridico da f(l.culdade do Recife, o es
tudante :Manfrerlo Bill'at:l de Almeida, depois. 
de mostrar:-se habilitado no exame de philo~ 
sophit~.. 

ll.rt. .o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõe<; .em 22 de Agosto de 
f883.-Affo1~so Celso Jtmíor.- Via}U1a Va..:;. 
- Leopoldo de Bulhões. . 

.Da. emenda off.Jreci(la pelo Sr. Ca1·los Affonso 
e out;·os ao projecto n. 89 de 1883 

Art. f.o E''a.ulorizado o governo para man
dar aàmiUir ú exame das materias .do io anno 
do curs? juridico da fa..:;uld~de ~e ~· ~~1.1~0, os 
astudante> Arthut' R,be1ro d~ Ohve1ra·e Vtcente 
de Paula Costa, depois Je mostrarêm-se liabili
tados com upprov;J.çJo no e:s:a.me dl3 arithmetica • 

Art. 2.o Ficam revogada.s as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõ~ em 22 de Agosto de 
f883.- Affonso Ce1so Jun.io1·.-Vianna Vaz. 
-Leopoldo ele B"lhões . . 

Da emenda ofTêrecida peZo Sr. Jose 11! ai'ianno 
e oue1·os ao prt;jec!o ». 89 de 1883 

Á assem~l é:~. ~o ra.l r e sol v o : 

Art. L• E' autorizado o governo p':i.ra man
dar admittir t'l e:ume das materias do fo anno 
do curso jurídico da. faeuldale do Recife o es
tudante Jose uo Sã Lima, depois de mostrar·se 
haiJilit.'\dO com cert:dão de a.ppl'ova,ção no exame 
de philosophia qtte lhe fal~a para a refarida 
matt•:cula. 

Art. 2.o Fiaam revogadasas dispo~ições em 
contrario. 

Sala d>1.s commif!sÕes, em 2~ ·de Agosto de 
!883. - Affc>nso Oclso Junio1·,-Víarma Va.z. 
-Leopoldo ele Bulhões. 

Da emenda offerccida pelo Sr. Jose Jf a
rianno e o;.;tros ao pl·o}ecto n. 89 de i883 

.A. assembléa geral resolve: 
Art. i.G E' autorizado o governo para man• 

dar admittir á exame das materia.s do 1° anno 
do curso jttrHico da·facu~dade do Reci_fe o estú· 
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dante Emilio P ereira. de Araujo, depois de mos
trar-se habilitado com os exames exigidos para 
a referida matricula. 

Art. 2.• Ficam Nvoga.das as disjlosições em 
contrario. 

Sala. das commissões em 22 de Agosto de 
:1883. -Affonso Celso Junior.;...Vianna Vaz . 
-Leopoldo de Bulhões. · 

Da . emenda offerecida pelo Sr. Jose Ma· 
rianno e outros ao pr?jecto n. 89-de 1883'. 

A assembléa geral resolve : 
Art. ·t.o E" áctoriza.do o governo pará mar

dar admittir ã e!{ame d11s roaterias do i• anno 
do curso juridico da faculdade. do Recife o estu~ · 
dante Fortunato Raphael Alves de Carvalho, 
visto achar-se habilitado com os exames exi· 
gid)S para a. referida matrícula.. 

Art. 2. ° Fie~m revogadas as disposições em 
contrario. 
· Sala das commissões em 22 de Agosto de 

1883.- Affonso Celso J tmior.-Vianna V a:;, 
L~opotdo de Bulhões. . ·· 

O Sa. PRESIDENTE dá ~ ·seguinte ordem do 
dia para 23 do corr~nte. 

fa parte , 

i• disaussl'io do projeeto n. i.OÕ d~_ 1883 sobre 
o estad.mte Ed111\rdo Miranda. da Silva. 

ContinuaçãO da. 2" discussão do de n. 54 de 
i883 orga.nir.ação judicíaria. 

3"' dita do de n. 65 execuções aomme1•ciaes. 
1"' dita do cfe n. 84 A 1880, limpeza das cha

minés. 
i" dita. do, de n. 69 de -:1883, pratenção do 

bJcharel Alfredo Moreira Pinto. · · 
1~ dita dos de ns. 76 e 241, locação de ser

viços • . 
As_materiasda. i" parte· da. ordem do,dia2i. 

2" parte (às2 i/2 horas ou antss.) 

:Continuação da 2"' discussiro do orçamento da. 
guerra. 

Idem da 2~ . dita do orçamento da justiça. 
- Levantou.:se n sessão ás 5 horas e 40 minu-

1os da tarde. 

_ SESS:Í.O El! l?3 DE AGOSTO DE i883 

. -Presidencia do Sr. Li:na Dua'i"&e 

SmntARIO.-'-Loitnra. o ~ppr01'9Çâo ~a nela da smão 
·rlo 22 do c nrront.o.->:>PEOU!ITR.-Pr~J"'·lO<. f'arocucs. 
Rccl<~maçõcs dos Srs, Si'11ros, l~n~cio Abrlins c Anlon io 
Piuto.-<llDill "" o:A.-Discu<Sso· do projcclo> n. fOJ , 
do 18~.- EmonJo~. Ap~roy_ação. -,-Pro~ost:. do [>O•l~r 
oxotll~ .. v.-lldorma ju<llclarb. Discur~os do• Srs. f~•·· 
IJnnJ[Cj- <le Ullroir:.· o Ca·rncirll d:L Rocha. . ....:. Orça· 
monto da ,uorn. Discurso do Sr. Ulysses Vi~nna. 

A's 11 horaa, f~it!! ~ chamad::~, acham-s~ pre
sentes os Sra.: Lim:1. Duarte, Mnttã Machado, 
Riboiro d:) MenuP.s, Antonio Pin~o. Fornnndes 

·de:·_:Olivoira, ViGira do Andra.tlo, Tbeophilo, 
·Martim - Fr.1neiseo FilhD, Ignncio Martin1, 
·Juveneio Al•es• Meton, · Alphotl Moojardim, 
Antero, Candido da Oliveira, Ulbóa Cintra, 

V. IV,- 29 

Monta.ndon,Cruz:, ·Mae-Dowell~Augusto Fleury, 
Barão de AraÇll-gy, Barão da Estancià, Ratis
bona, Catn:)rgo, Silva Maia, Salustfaoo, Aritol:lio 
de Siqueira, Lacerda. Werneck, Soares, Martim 
Franci$CO, Bar !to· do Guahy, B:.rào da Leopol
dina, Moreira de Barros, Souza Queiroz Junior, 
Coelho e Campos, Penido, Pereira Cabral, 
Rodrigues Lima,' Ribas, 'Al\'es de Araujo, Gene~ 

,roso Marques, Ruy Barbosa c Gonçalves de 
Carvalho. (42) 

Comparecem depois da cbamada os Srs.7 Ro
drigues Pei:s:oto, Peretti , F..seragnólle ·Tauoay, 
Re~o Barros, Carneiro da Roc!la, Abelardo de 
Brito, Cruz Gouvêa, Affonso Celso Junior', Al~ 
fredo CbM·es, Vaz de Mello; Prado Pimentel, 
Barão do Ca.ninrlé, Gemi niano, BarJoda Villa 
da. Barra, Silva Ma.fra; Souza Leão, Rodolpho 
DantM, Uly$ses Vianna, lldefonso de Araujo, 
Ferreira de Moura-eAffon!!o Penria.. (2_1) 

A·s H hot·as e 50 minutos, achando·se pre
sentes 63 Srs. deputailo3, o Sr. presidente abre 
a s~ssão. 

Comparecem depois .de aberta a. sessão :os 
Srs.: Vianna Vaz, Alvaro Caminha, · Adriano 
Pimentel, Paula Souza, Francisco Sodré, Al
meida Nogueiril., Gonçalves Ferreira, P assos 
Miranda, Andrade Figueira, c~ rneiro da.·Cunha, 
Pompeu, Ta.rquinio de Souza, Silviano Brandão, 
Cantão, Felisberto, Dia~a. Castello Branco, 
Duque-Estrada Teixeira, Manoel Carlos, Aris
tides Spi.nola, Henrique Marques; · Prisco'Pa
ra.izo, Ale.oforado, Ar11ujo Pjnho, Manoel Por
tella, Zama, Francisco Belisuio, Souza Carva
lho, Bulbões,Costa Pinto, Tertuliano Henr iques, 
Pereira da Silva, Gomes de Castro, Espindola, 
Joaquim Tavares,Paulino de Souza., José Ma.~ 
riano e Carlos Affonso. (38) , -- , 
-- FalLam com causa participada os Srs.: .Amaro 
Bezerra., Basson, Cont~gem, José Pompeu, 
LÕurenço de Albuquerque, Leopoldo Cunha, 
Sinval, Seraphieo e Ferreira Vianna. (9) 

Faltam-sem eausa participada os Srs .. : _Barão 
de Anadia, Bezerra de Menezes, Fehmo doa 
Santos, Franklin DoriB , Olympio Valladão, Se· 
varir.t' Ribeiro e João Caetano. (i) . 

E' :t·pp1·ovada a a.cta da sesaão do dia 22 do 
corrente. 

O Sa. 1 o SE~RETAR~o dá. conta do segaiiÍ.Le 

EXPEDIENTE 

Offieios; 
Do. mioiste:io da ·agl'ic ;ltura; d<! 22- do.cor· 

rente, declarando, em res "o;l'l ao ·d3 n. 27,-de 
Julho uHimo,. que aqueHe ministerio ·julg-a 
cori,•eniento a .creaç~o.de um posto de bombei:. 
ros nn freguezia. do Engenho Novo.- A quem 
fez a requisição. (O Sr. ~eputado.So?res.) .. -. -. 

Do clinisterió do' impGrio.-de· 21" 'de~ te mez, 
tran;mittindo o offieio do presidente~ da. pl'O
vinci!_l de Minas Geraes. a: que·a.coinps:nha u)n 
o1mo .. da. cainarã. ·munic:p-a:l·de~ Pa'ril.Cs;'tl}., · os 
quaei trs.zom llovos 'escla:t.ed.:àen_t.Oll ã qti'lstão 
do limites entre aquella )iroviiicia e a de Goyãz. 
-A' commisilo de estatist:ca. 
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Do meemo miniaterio, idem, em resposta 
ao de 10 do corrente, declarando que o pedido 

' da. caooartt, ácerca das relações estatísticas 
das victimas da febro aooarella e outr!ls pire:'i:i::ts 
de caracter identico ou approx1ooa.do, etc., jà 
foi s1tisfeito com :l remessa. dos niappas que 
acompanharam_ o aviso de i~ do mez ~11ssa1o e 
que a junta central de hygtene organ;:>.ara. -
A quem í~z a requisi~ão. (O Sr. deputado Es
craguolle Taunay. ) 

Requerimentos: 
D) Antonio da Cunha Souza, reinettenclo, 

em additamento á petição que apresentou em 
19 de Junho ultimo sobre a. lim)>eza das praias. 
o Diario 0/ficial em que vem o despacho do 
go~mperial, mandando o supplicante di
riglr->~o corpo legislativo. - A ' commi;são 
de saude publica. 

De Bel'na.rdo Correia de Araujo Leão, pe
dindo nrivilegio por 30 annos para. fabricar 
pregos· denominados pontas de Pari:;, por um 
systemil. aperfeiçoado.- A' co:nmissã~ de com
mareio. indostria. e artes. 

Da éam:lra municipal da província do Espi
rito Santo, pedindo deferimento fo.voravel a 
pretençào apresentada á c amara dos Srs. de
putados por João Pinto Ferreira L eite, para a 
fundação de seis engenhos centraes na allll
dida província.- A' commissão de commercio; 
industrb e artes. 

O Sr. deputado Jose Pompeu communica não 
podGr comparecer á sessão d·~ hoje. 7 Intairada. 

São lidos e a.pprov~dos os s~guintes 

PARECERES 

N. 98-1883 

I senção de direítos a um engenlto ce11tral e 
fen·o-r;ia em constl'ttcção em. Jllacald, pro
v incia do Rio de Janeiro 

A comi::Jissio de fazenda é de par'Gcer que 
seja ouvido o governo a re speito da petiçio em 
que Leite. Claudio & Comp. r!lquerem isenção 
de direitos para todo o material destinado, não 
sô a um engenho central para o fabrico de as
sucar, como :i. f~rro~vir. anne:.a ao mesmo, 
ambos ja em começo de c onstrucção. no mu
nicípio de Macab.é, província. do Rio de Ja
neiro, seguudo allegau1 ;;;s peticionnri">. 

P&ço da c:una;·a do > deputados. 22 de Agosto 
de 1883.-Prado Pimentel.-Y. de Mello. 

N. 99- i883 

.Meio soldo ao padJ•e Jose Augusto :Duarte 
A commissão de fazenda exo.mir:ou :1. petição 

em qaê o padre José Augusto Duarte requer 
o p3gamento da quantia ele 4ü2$i20, impor
taucio. do meio soldo que deixou de receber J?Or 
iiill.ecimento de seu pai o tenente ConstantLno 
Pedroso Duarte, o attendendô à informação pre
stada pelo governo, é de parecer que seja 
indef~rida a mesma petiyão, visto não ter o 
supphcante apresentado razões q11!l o isent?m 
da p'ena de prescripção em que incorreu. 

Paço da camara. dos deputado;, 22 de Agosto 
C.w 1883.- Prado Pimentel .- V. de M ello . 

S:io lidos P. vão 11. imprimil' para entt•ar na 
ordem do~ trabalhos os seguin.te5 pró>jectos: 

N. 100-1883 

Elcl)a a 33:000$ o c;·eclito de 18:000~ ao 
ministerio do impe;·io .. J>al'a medição c 
tombamento de terras de.~tinadas ao patri
mon~o dotal de Suas Altezas a Pl'inceza 
I mpe1'ial e seu Aug:tsto ~sposo 

Foi pras~n tn á commissão de· orçamento n 
propc;sta do go\·erno elevando, no exerc:cio de 
1883-1884, a 33:000$ e credito dJ 18:0~. con
cod ido ao ministerlo do impcrio para oecorrer 
às desp3~as com o serviço de medição e tomba· 
mento de terras destinadas :10 patr;monio dotal 
de Suas Altezas a P rince1.a. Imperial o seu au
g usto esposo, e, á vista da demonstração junta. 
á ::-e ferida pr:>posta, onlie. se recon b ece a in
sufficiencia do credito votado, é de parecer que 
seja a proposta convartida no seguinte projecto 
de lei para ser adoptada : 

Accresccnte-se no logar competente : 

A assembléa geral decreta: 
Art. Lo (r,omo na proposta-.) 
Art. 2,o (Como na proposta.) 
Sah das commissões em 23 de Ago~to de 

1883.- Antonio d<J Siqueú·a.- Ignado 
Martin.~. - -4.. Carneiro da Rocha.-Candido 
de OliDeira.- F. Sodre .. 

P,·oposta de credito para o .~er&iço de medíçüo 
· de terras destinadas ao patrimonio dotal 

de Suas Alte::as a P l'inceza Imperia~ Se
nhora D. Isabel e sete aug~ut.o esposo 

Aug-ustos e dignissimos Srs. rept·esentante~ 
da. nação. 

O credi.to de 18:000$. consignado na tabella 
-C, de qu~ trs.ta o al't. 11 da lei n. 3141, àe 
30 de Outubro de 1882, para o serviço de me
dição e tombamento das terras destinadas ao 
patrimonio dot:tl de Suas Altezas a Princeza 
Imperial Senhom D. 'Isàlrel e s~u augusto 
esposo, verifiea-so qua niio é s;tf!icien te pa;·a 
occorrer ás despeza~ que no ac tual exercício 
de i8S3-i884·se estio fazendo com ess3' servic;o 
na provincia do Paraná, conforme declal'a o 
r espectivo eng-~nheiro e s~ Yê da demonstração 
junta. 

Não convindo, porém, interromper taes tra· 
balhos â espera do novo exercicio, visto quá a 
irrterr1Jpção trJrá consGquentemonte.om aecres
cimo inGvitavel das referi:las despezas, torna
se tle urgente nec~ssidade a concessão de um 
augmento de ctedito de i5:0UO$, elevando-'Be 
aq uelle a 33:000$000. . 

Venho, por tanto, de ordem de 'Sua Mages tade 
o lmper:1.d01·, apresentar-vos a segwnte 

Proposta -. 

Art. 1. o Fica elevado, no exercicio de 1883 
-1884, a 33:ú00.~ o nredito de 18:000$, coDCe· 
dido ao ministcrio dos negoeios do impe!'io para. 
occorrer ás despezas com o seniço de ;nediçio 
e tombamento de terras destinadas ao patrimo-
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:nio dot:J.l de Sull.s Altezas ;~. .Princozo. lm:>erial 
Senhora D. Isabel e seu augusto esposô, e a 
q•te se refere o a1•t. 1i da lei n. 3141, de 30 de 

· Outubro de i882. 
Art. 2.0 Rovogam·sc as disposições em con-

trai•io. · _ · 
Paço em 22 de Agosto de 1883.- Francisc~~ 

Antunes MacieL ' 

Demonstração das despezas que se terito de 
(a:e1· uo exercicio de 188~-1884, com a. 
medi(üo e tombamento das te1·rcs desti
•~.a,zas ao patrimonio elo tal de Sv.as Altezas 
a Pi'inceza Impe.-·ial Seltll()•·a D- Tsabel e 
•eu ãugusto esposo 

Gratificação do chefe da com-
missão . • • . . • • . .. . .. .. • • .. .. • 12:000$1JOO 

Idem e diaria do agrimensor. . . . • 3: 120$000 
Diaria do escripturario e es-

crivão .........• .• ... ' ...... . 
Idem do au-xiliar ........... _ ..•. 
[dem dG 15 trabalha·iores ...• ... . 
Transportes .••• . .............•. 
Objectos de escriptorio ... . , ... .. 

2:520$000 
1:440$J00 

12:420$000 
.i:20J$000 

300$000 
--~--
33:000$0CO 

Cre!ito vota1o... ... ... 18:000$000 
-----

Credito preciso· .. . .. . . , 15:000$000 
Terco.ira. directoria da secretar_ia d 3 estado 

dos negccios do impel"ÍO em 20 de Agosto 
de 1883.-0 directot• interino, N. 1llidosi. 

N. :107-:1883 

Credito supp!emcntar de 92:032$438 ao mí
nistll!·io do imperio para a·verbC!-ObYas, do 
exerciçio <k 1.882-1.883 

A commieaão de orçamento e-xami.nou a -pro
posta do poJe1· e::.eeutivo, C\ ue abrü aó ministe
rio do imperio um cr.~dit.o supplementar d~ 
9"2:03'2$438 i ·verba- Obru~;: , do es:ercicio de 
f8S2-1883, afim de occorrer ao pagamento das 
despezn,s .fei tns com ob1·as de accro~t:enta.mento 
nos edificios do senado e rla. escola. polyte~hnica e 
do asseio e decoração na c;.mar:~. dcs de~u~_ru:los, 
e julgando justificado o referido pedido de crc
.dito, ó de parecer qu~ a p1·oposta seja conver
tida. no seguinte projecto de lei: 

Acerescente-se no logar eompctent~ : 

A assembléa. geral decreta:. 

Art. L• (Como na proposta.) 
Art. 2.• (Idem.) 
Sala das com:nissões em 23 da Agosto de 

1883. -.4.ntonio d~ Siqueira.- I gna.cio Mar
tins .-Antonio Carneiro da Rocha.-Candido 
de Oli-ceira.-F. Sodré. 

Proposta. de credito para as obras da camara 
dos dez1utados, do senado c da. escota poly
teehnica. 

Augustos e dignissimos SrJ. represen
tantes da. nação. 

Por avisá de 24 de Janeiro ultimo, foi incum
bido-o 'engeuhei.ro I'_:. Anton1o dG Paula Frei-. :. -

tas de contratar obras. u.rgeutes' de éiccrescents.
ment:> no ejificb do senado, -para melhor 
accommo:lação da. secretaria. e archivo, e d e as
seio e decoraç.ão de que carecia o da cama.ra. dos 
Srs. deputados, c_onforme solicita-ram as l'espe
c ti •as mesas ; bem assim, em i2 de Fevereiro e 
5 de Abril seguintes; as que se. tornàra.m ne~-.s-· 
ss.rias no .da escola. polytechnica para os g<lohi~ 
netes de physica., metallnrgia, biologia indus
trial o mineralogill. e chimica. industriaL 

Nos contratos que fez o dito engenheiro 
estabeleceu-se a condição de serem pagas essas 
obras sóroente no exercicio de :1883 - 1884, 
visto que o credito de que dispunha este minis
terio para despazas dessa nat11reza achava-se . 
já então muito onerado . · 

As referidas obras estão concluídas e somma.m 
as de~p~zas em 92:032$438, seg11ndo vereis da. 
demons~raçiio junta, mas não se póde etfectuar 
o pagamento, não só porque o credito da verba 
- Obras, do exercício de 188'2 - 1883 não 
as comporta, rnas tambem porque, pertencendo 
ellas a essf! e~e·rcicio. o eeu pagamento no 
corrente de 1883 - 1884 é vedado pelo art. 3° 
do decreto n. -ii de 20 de Fevereiro de i 840. 

Nestas condições, não devendo o Estado go~ar 
de taes obras com prejuizo das pessoas que em 
boa fé as cont.rara:ram, faz-se 1lreciso um cre
dito supplementar de 92:032$4.38 :i verba -
Obras, do exercício dG 1882 - 1883, o pois 
venho, de ordem de Sua Magestado o Imperador, 
apresentar-vos a seguinte. 

P1·oposta. 

Art. L• E' aberto ao ministerio dos neg~ 
cios d o imperio um credito s·applementar de 
9"2:032.~438 á. verba - Obras, do exercido de 
1882 - 1833, afim do oceorrer ao pagamento 
das despezas feitas com obras de accrescenta
mento nos edifi.cio3 do sonado e da escola .po
lytechnica e de asseio e decoração na camara 
dos deputado!!. 

<\.rt. 2.• Ficam ravoga.das as disposições em 
con_trario. 

Paço em 22 de Agosto I! e :1883.- Ftancisco 
A ntunes M aciet. 

Demo!lstra.çúo das dcspe::as feitas com obras 
de accrescenta.mento nos edific ios do senado 
e da escola polytechnica e de asseio c de~ 
coração n-; da cama1·a. dos deputados 

·senado ..•.... _ .. . . : •....•... . 
Camara doa deputados ...•.•..• 
Escola polytechnica ..••••.. - . 

42:523$000 
21.:832$835 
27:676$6()3 _____ ....... 
92:032$438 

Terceira directoria da. secretaria de estado 
dos llegocios do imperio em 20 de Agosto de 
i883. -O director interino, N. Midosi . : 

São approvadas aa reda:cções dos -projectos de 
ns. 8 A de 1880 ; 23 A de 1883_; 58 de 1883 ; 6~,-
88. 8Q, IJ(), 91, 95. e 103 de 1883 e das · em!!ndas 
offerecidas..ao projecto n . ·89 de 1883. (Licen-
ças a Gstuda.ntes .) • . 
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·O Sr. Soares ~-sl". presidente, em l O Dr~ JoveQ.tino Polycarpo Alves de Lim.~, 
uma.das .sossões p!ISsadas tive a honrc1 de-rogar 1 juiz municipal de Ubêl'ab:~., tem.-se constitriidG 
a. V. Ex. a. g.raça.; .de .iuL"rvir ·com 11. itlustJ:C 1 alli chefe do partido conservador, send!) uro. dú& 
rommi.ssão de :orC<amento,. para que desse seu 1 principJe.;; r~:Jdactor.·s do jornal do mesmo par
parecer. sobre .uma. .p~lição que fC>i eo.dere~ad~ tido naquella localidade; procura por iodos os 
a esta aagust.,. c:unara .. pela. Associar;-.ão Com- rnGios perturbar a harmonia qae ·felizmente 

. marcial. desta praça e que teve aqui entrada vai reinando. no partido liberal, e emprega to-· 
ei:n 10 de Julho passado. dos us esforços para. qu~, divididido o partido 

Partindo a mesma petir<ão de uma. corpora~ão liberal, ao reproduze. o facto q1:1.e se deu na ul~ 
resp'\ita,•el, como é a.Associ~ç.ão- - Commercial, tima ·eleição geral, do ser um dos districtos 
eu suppunha. que esta tinha o direito d3 ser mais· liberaos da provincia representado aqui: 
attendida . A com missão de orç1meuto, porém, por um candidato cons~rva ·o r • 

.. tem julgado em sua sabedoria o.io dar até h.oje o· Na. noite de 5 para 6 do corre;Jte mez, s~m 
d3SP.l\Cho que no easo entenda caber. que se anbesse o motivo, a titulo de manifes• 

Venho, pois,- pedir de_ novo a V. Ex . que se tação, 1\ music:t da ·parcialidade politica. do par~ 
digno de inte~\·ir com a ~·aferida. commiseão, ti:io oone~rvado• apresentou-se e in C<:~llll do 
para que, ainda mesmo indeferindo a petição da Dr. Joventino _ Dahi sahiu a perco1·rer as· r uas 
Associaç!o Commercial, a. despache. um grupo de individuo$ agitados , tendo a musica 

·O Sa P:a:ZSIDli:JSTE :- Os membros da com- na frente, ·presidinio ·o Dr. Joventino a asse 
missão: que acham-se presente3, tomarão em ~rllpo, de . ond 1 partiam g-rito~ d.e m()rtas e 
consiJera~a:o a r-eclamação do honra:lo de- Lnsu~tas de toda. a. ?1·dem_a.os p~:ut clpal;ls c~efes 
putado. ' poht~c9s · do pltttdo · hberal da locahd~-:le. 

(Apouidos.) · 
o ·sr. Ignacio Mar-tins:-:- Sr. 

pres:donte, é a primeira vez que utiliso-mC! "d3. 
reforma regimantal para. o~cupar a attenção da. 
cama.ra, ainda quo }lOr poucos momentos, nos 
tres primeiros quartos G.' hora. 

Reconheço q ua n~sses tt·es quartos d'hora. 
devem ter preferencia os illustre; membros 
da honrada opposiçii:o. (Apoiados.) · 

O SR.. SoAll.li:s:- Isso é muito commam em· 
Uberaba.(Ha outro$ 'apartes. ) 

O SR. AFFO:SSO CELSO JüNIOR: .:_Não apoiado, 
é um facto censura.vel e n unca praticaoio n3. 
nossa província. 

O Sa. lGNACio MARTINs:- V. Ex.. declar~ 
que ô muito . eo=uml · 

O Sa. SoARES : - Sem duYida . Entende-se que o deputado da maioria põde 
fazer as suas reclamações, e deve mesmo fa-
zPl-as, di r~ctamento ao governo, sem pre- O SR.. TCT:-~Acro Ml.n.Tt:as = - P.oi!! eu a.fia.nço . 
cisar da tribunlL, (apoiados); mas ha casos em que não é commum na. nossa provincia. apre
que não pôde ser censu1·ado o deputado da sentar-se o juiz em fJ:ente de um grupo de 
müoria. que pede a. palavra neslas condições, desordeiros para ináultar os ·pacifioos habi
porque muitas vezes não só se ex:igem do go- tantes da localidade. (A.poiaclos .) 
ver no providencias e informaçõ~s; etc., como V· Ex.. não nos apresenta. ng. provinoia de 
mesmo é preciso tornar-se publico um facto, Minas um unico facto de ·um juiz nestas cir
pa.ra·que sob te elle se manifeste o juizo severo e cumstancias. (Apoiados. ) 
sempre justo_·dJ opinião pabliéa. (Apoiados.) O fim principal desse acto altamente censu-

Sendo as>Im," não se. póde ·privar inteira- ravel, seguo"do consta, era embaraçar a eleição 
mente o deputado da maioria de uLilisar-se provinchi.l, que se apto~ima, aos doas "dis
dos tres primeiros quartos d'hora para oc- tinctos candidatos do partido _liberal, o com
cup~~r alguma~ ve:r.es, ainda que raras, a at- mendado• Joaquim Antonio Gomes da Silva a o 
tenção da camara. e.ctual illustre deputado provincial Antonio 

Traz-me à tribuna um fa~.:to que 80 dá na Ceza.rio da. Silva Oliveira. (Apoiados. ) 
minha província. . · O Sa. AFFOi~So CELSO JuNIOR : .:._ Sei disso 

Antes de tudo l astimo que esteja ausente o por cartas. (Ha. outros apa1·tes. ) · 
meu .no~re comprovinciano, deputado pelo 
15• dtstr1cto. . O SR. lGNACIO MAR.Tr~s:-Alem disto, pro-

Na cidade de Uberaba, uma das ~aia impor- curava-se arredar do fôro uma s~ntinella, que, 
ta~tes de mi:ili~ provincia, a tranllailidade pu- sempre activa. e vig ilante, tem de:D.uneia.do os ~ 
bh_ç:. está sendo perturbada., não pelas causas desmandos desse juiz, o intelligente advogaio 
q_ue . e::~Se :nobre deputad() a.presen_tou aqui e so- coronel Sampa.io. (Mtlito bem .. ) . 
bre . que pediu a. intervenção ·do governo O Sa. LA.CERD..I.. VBI\KECK dá. um aparte. 
(apoza~os -e _apartes) =? pl'Omotor de todos aquel- O Sa. _ l~N.\Cto MAÚrns :- E é realmente, . 
lP.!! . disturhLos tem stdo, não n povu na sua garanto a V. Ex., um cidadão acima de toda e : 
par.te sensata, não as ~utoridadee policiaes e qualquer excepção. Eu desafio o nobre deputa:1o , ·. 
mult~ ·m~nos. o digno juiz de direit,, ma; .só ou qualquer outro, que apresente um acto ® 
e( un~can·.ente 0 respectivo juiz municipal. coronel Sampaio pelo qual possa. ser elle cell• . 
A~iados e aparte.t.) s•lrado • . (Apartes:) ·. . 
·. o'sn. Mo:sTA~IIoN':- Apoiado; é .o pri~~ipal Chamo a. atteoção da camara sobre o facto 
perturbado~ da ordem llU.blica.. que se deu. na cadeia. de Uberaba., onde tem-se 

O ~R. Ie::'i'.-\CIO MARTINs:- O fae to ~11e vou \ reproduzido constantemente a. fuga de pre.eoe. 
referu deu~se e s)bre ...... . ""~to n-- ó ha N · · :- · 

t _ • •• ._ "'-'~ ao P e v& 1· essa. mesma. nolte de 5 para ô do corrente,. 
con ~taçao. . · . d · · · · · · 1 f ·d · · · ·· · quan o o JUIZ mnn!Clpa em rente : o grup~; ,, . . .. . . . 
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desordeiro percorri& a cidade-, insultando ê of-
. fendendo os dignos e pacificas cidadws, do11s 

criminosos, um pruce~s:ulJ pelo assassinato d'il< 
um cunhado, e. outro que:<iumpl"ia s;ntença; 
armmb;lram a. cadeia. e fugiram. 

Este3 dous crimic.osos era.m altamente· pt'ot&-c 
gidos por- pessoas da in.timida.de do juiz muni
cipal. 

O Sa. BARiQ DA i:..:Roi:.!>o!l!N:A.:- Mas ónde 
éstàva. o delegadó de policia do termo 1 (H a ou.
t,·os apartes.) 

O Sn.. Ia::;:.~..cto M.utTlN:S.;--: a população de 
Uber~>Qa ~:e<:olheu, · d-J as suas casas, porqu·e temia: 
..af~o.~ta,r :.~1ras d~ juiz, que se apresentava em 
J?"!<~uco por rase mo:io. 

o SR: So.uu:s d.á. um apa.~te. 
O SB.. lGXACIO MARTINS:- No dia seguinte 

a noticia espalhou-se·; a p:>pulação estava ater
rada •. O genio pacificador da.quelles logafes; 
o ven~rando Barã:. da Ponte Alta1 dirigiu-se de 
su~ fazenda á cid~de~ pa~•a pro~ur,\r seren.at• os 
ammos e compartllhar a sorte dos seus :mngos. 
Foi. mais um rnotiyo para o desordeiro juiz con~ 
tinuar nas sua~> tropelia.5: dirigiu-s3 aos subur
bios e arrabaldes da c ida Je, ajuntou gente, 
reuniu os seus· prJselitos, e a. uns diúa que o 
digno chefe. libers.l tinha. vindo COI!l co.pa.ug-na 
para assassu1al-o. . • . 

o SR. SOAREs:- V'. Ex. h~ de·sstar mal in~ 
formado.-- · 

O SR.= BARÃO DA L'li:OPOLDIN..t dá um aparte~ 
O Sn. lG~.\CIO M.mrrns :~ •. ; a outros dizia 

que,éra.•pera. fazer •·etirar da ·cidade o illustre 
radactor principal do monitor Uberabens~, que 
ahi tem prestado grandes servicos. (Apoiados.) 

Peço ao illustrado Sr. ministro da justiça 
que se digne lançar suas vistas para este ponto 
da minha província. Ac•·edite S. Ex. que os 
perturbado~es da. orlem ~:~ubllca naqttella loca
lidade não siio os liberaes, mas sim o ene~
gumeno político juiz municipal. • 

Estou C3rto de que o illu.strado presidente da. 
minha provincia jà. terà. tom:l.!o as p~oviden
ci!ls que o caso reclama, .mas querJ ta.mbam. 
provocar, o juizo da opinião publica. que não 
deixará de condemna.r o procedimento u.tro
pollado do juiz municipal de Uberaba. 

o Sa: ·so.!.RES : - v~ Ex . está mal infor-. 
mado. (H a outros ·apartes.) 

O Sa. IGNAC!O MARTINS:- Pois V: ·Ex. in
formtr:i. melhor. 

E di que estou na tribuna, Sr. presidente, 
aproveito a opp)rtunidade par.~. dar uma. res
posta ao meu distinc to· amigo ·deputado pelo 1 ~ 
distrícto d() Sa.nta; Catharina .. 

s.· Ex. apr~s?ntou ha dias nesta cam;J.ra um. 
·requerimento, pedindo. informaçõas a respeite> 
do trabalho chinez na companhia de minerac;.âo 
do morro Velho, na minha província. 

Pedi a palavra sobre esse requerimento; e 
S. E~. íez-me a iuju8tiÇa.·de Cl"<ll" que· eu dese
j ilva sómente protellar as infoi'mações. 

Vou moatrar ao-riobre 'deputado qu6 foi in
justo para: ' commigo, coiiio tem sido muitas. 
vezes.-· 

O.Sa. EsCRAGNOLL'E TAuN.\Y d:i um aparte. 

O Sa. I<i::-.J.cto ALI.an~s:...:.Pedi· a 11alavra ea; 
bre o r2quGrini.ei:Üo; !?arque referindo-sé a priri~ · 
cipn.l companhia. do mineração ~ó nosso paiz; é; 
h.lvez; do mundo, e que es tá. esta')e[eCida nó, 
dbtricto que tenho a. honra de represen tar; eli~ 
tendi que. devia de alg1-lma ~rmli. prestrar 8Ji 
ii:lfot:maÇões ao nobre deputado. 

Para esse fim dil.'igi-me ao digno superi:n
LendentQ d11. <:Qmp~nhia1 f! ~H{! t~ve ~ 'i?<:>Il.dade 
de responder-mó prestando informações ~ne · 
IJBori mim merecem todo o respeito- e cred1to, 
pois que o· actual superintendente dá compa
nhia do Morro Velho, Dr. Gãorgà H, Oldham·, 
t1.lém d~ muitO intelltgente, activ<'l e crite-• 
rioso, prima. pela honradez do seu caracter •. 
(AiJoiados. f -_ 

Éis a carta qlié d(llle recebi (lB) : ' 
<>::Morro Ve~ho-,17 dê. Agó:;td de is83. . ... 
« Illm. e Exm. Sr. Dr. Igriàcio A~ de .Assis 

Martins. 
« Pre7.alo amigo e Sr .-Tenho de accu-:-. 

sat• o recebimento do estimado faVO!.'" de 
V· E:~r., BOb da.ta. de il do COl.'rente-, e ·a_m res·
posta tenho a honra de lhe informar que e 
Ullmero dós éhins ac"tualment!l . crig'aj'a.dO'! 
no serviço desta. companhia é 105. Alem do 
$U~tento e .roupa da mina que .a companhia 
estli. obrigala. a lhes fornecer pelas. condi· 
ções do respectivo contrl\ to, elles ganham dia• . 
ríamente 1$ m lis o ti menos por 8 horas M 
serviço. 

«Salvo· algumae e:ícepções, não são muito 
inclinados ao trabal.ho, e carecem ser multo 
vigiados pelos feitores. No meu ver, essa _gente 
t-e:n provado ser bem despendiosa e causado bas• 
tanta incommodo a <iornr,anhia, · oa de Saígoq 
sendo os peiores. · 

« C<:lmpriment::mdo a V. Ex., tenho a honra 
dG subscrerer-me, com toda estima e conside~ 
ração, . 

« DG V. Ex.. n.migo e cr~ado obrigado, 
Georoe H. Oldham.:. 

o Sa. EscnAa-xoLLE TAUNAY :-S~o infor~ 
!4ações muito verdadeiras. 

O Sr •. 1GN.\.CIO ~L~RTINS :-Si estas informa· 
çl1as s·_,hsfizerem a.q n.obro deputado, a quem 
p~ço -~n~a )>'s.r.a .transrnittir a carta. que r c!Ce• 
bt:do digno ·supermt3ndente da companhia de 
rn1~aração do.Morro Velho, espero qt1s s·. Ex·. 
r~1rar~ o , seu. .requerimento ;·si, ao contrario

1 
na.o sahati~c·em, res.tar-me.,ã..a. .satisfação dQ 
tet• c11~pr1do um dever,q ue me -era impost o··pE! .. ·. 
lo fa<:to de ter a.honra de representato.districtQ 
onde se acha estabelecida. ·a impo1·rant~ com"" 
pan,hla de. minera~~ão do Morro Velho. (Mui ta 
bem.) 

O Sa, Esc~.!.GNOir.E TAUN~_Y .(pJla o7'dem) ; 
-Pede a rettrada. ~o seu requeriménto, relati.:.· 
vo _ao trabalho -eh1nez na. companhia d~ mine-'·· 
ra.çao ào :\lorro. :Velho, apresenta lo na s.essão 
de · 9 do corr~nte. · . . 

._O ~R. Pu~lM};T.&d~da.r~·-q~e ~ubm.etterâ ~· 
votaçao_ o p~dldJl .. do npb~e deputado, depoi~· que 
fa.~arem os. Sra, tlsJ? u.tad.o~ que se acham izís:.. 
cr1p tos. · · .. .. .. · 
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O Sr. Ántonio Pinto (attenç<to ): O noure deputa.:lo, o Sr. Ra.tisbona, me per-
- Sr. uresidente, devendo MCerrar-se a pre- mittirá que lhe diga com a ma.ior franqueza, 
sente sêssão nestes poucos dias, apresso-me em quo S. Ex. con:e~tiu ou foi vic~ima de uma 
vir á. tribuna desampenhar-me do compromisso r.ilada, porque hm1tou-sc a publicar em seu 
que contc-J.hi com o meu digno patricia, o Sr. discurso sómente a petição de justificação com 
Ratisbon.a, c~m relação à refulaçã0 dos do- as testemunhas enumeradas, e um só depoi
cumentos por S. Ex. !!pre.sentados em dafesa do mcnto, quu.ndo muitas dessas testemu!lhas não 
ex-prc~idcntc de Goyaz. . . depuzeram., . e outras q~e depuzaram foram 

Asseguro ao nobre deputado que conservare1 occultos os seus nomes-! 
e.m todo o meu discurso a devida calma, na al- Não houve, portanto, da parte de S. Ex:, 
tura do respeito que lhe cons.a.gro, ~ espe:o que permitta .. me que o diga, boa fo na. e~hibição de 
S. E-:~:. não me interrompera na d1scussao. semelhante prova. · 

Por c::;:emplo, o depoimento do major Israel 
O SR .. R.-I.TISJJONA :·- Estou ouvindo-o com Bezerra de .Menezes, que depoz na dita justi.-

toda a attenção. ficação, não vem entre as demais testemunhas; 
O SR. ANTONIO PINTO:- O nobre deputalo, sea nome foi t·etirndo de proposito. Apenas o 

para contestar-me, p~inci~iou o ~eu b:?llo àis~ depoimento de Antonio Freire Cidrão foi o 
curso descrevendo a ·sttuaçao ternve1 e penosa unico publicad~ e ê o unico com o qual S. Ex. 
em quo encontrou a nossa provincia quando al!i qual' contesta1• as minhas palavras e contra
fó~a pleitear a sua eleição em 1881 , mas nesse ditar document?s importan~es, que -offereci. 
tempo o nobre deputado não viu por c~ r to Eu esperava que S. Ex. p1·oc~des~e . com a 
aquelles especuladores rlos soccorros· publicas mesma boa fé com que cu p1•oce:li publi~ando o 
de que tenho fallado algumas vai:es nesta tri- depoimento de todas as testemunhas, porque 
b~ma, porque sem duvida só tinha diante dos eu pretendia, á. vista destes depoirnet1tos, ana
alhos a sua. elei~ão e os eleitores. l:ysar um pcl' um, e mosti"ar o defeito de cada 

Eu, porem, qu~ estive todo o Lempo da sccca uma das testemunhas. Portanto. já que S. Ex. 
na pro•·iuci~, testemunhando O$ factos e vendo se IimUou à publicação de um unico. depoi
aquellas figuras sinisll·as que passavam e repas~ menta, eu me limit.a.rei a colitradi~ar, por ora, 
savam continuamente, tenho-razão de protestai", esse tiepoimento, com os documentos que 
como protesto ag"OI"a, contra o discurso~ircular tenho, ag-uardando-m() para contestar' os outros 
de S. Ex. :i proporção que forem publicados. . . 

Não voltarei ás accusaç:.ões contra o O:l(-presi- Antonio Freire Cidrão, cujo depotmento fo1 o 
dente de Goyaz, porque ellâs h(\je são inuteis ; unico de que se fez menção, exerceu o logar 
volto, por~m, a. refutar do melhor modo que me de secretario de uma. commissão de soccorros 
for possível os documentos aprcse~tados pelo pu.blicos em Baturité. No desempenho desta 
nobre deputado, em sua defesa. ardua missão são in numeras as accusaçõesque 

S. Ex. para contestar~me apresentou em pri- pesam sobre elle . , · . 
n1eiro logar uma certidão da thesouraria de A 16m de lhe faltar fe por esse Iad), v1sto que 
minh:t província, pela qual provava que o ref)- elle tendo feito pai"te dessa. corn:niss;1o procu~ 
rido ex-.· presidente nunca fói'.l procurador de raria. defender ta.mbem a q uell!ls que são accu
partes par.?. rec~ber dinheiros. sados pelas mesmas faltas, a~ontece que n?io 

Se11hores, eu nunca djsse quo o Dr. Pereira. é um home:n de conducta insuspeita, e capaz 
se constituira procurador de partes para east.l de resistir a uma apreciação imparcial, como 
fim; disse apenas q ue elle era ad-co_qado admi- vou mostl'ar por dous documentos imporc.·mtes. 
nistrati'I)O, procurador officioso e o~cullo das Em primeiro loga.r este homem foi curador 
part~s a quem. quer~a proteger.. . de orpb.ãos em Baturité e ne;,sa. qualidade suo-

E Isto se evrdcnc1a dos propnos depo1mentos trahiu os dinheiros dos seus tutelados. P or esse 
das testemunhas, que produzi em Baturité, sen.io motivo foi denunciado ao presidente da pro
que uru:t _dellas,Loonel Augusto de Alc.ncat•, deu I vincia, cuja denuMia trago no bolço, .Ora, 
procuraçllo, a con~elho do 81•. Dr. Pe~e1ra, ao ca- meus senhores um homem nes tas con.d1ções 
pitão Antonio Furtado de Menionç:t e Menezes, pód~ merecer fé ~ Além de~te fa~to: e um . 
que era_ quem :figurava como procur~dor, e de um homem tal que 1}rocura ate deprt~nu· a sua 
adr~ogado administrati11o o Sr. Dt·. Pereira. propria familia. Irmão h gitimo do. finad_o 

O Sr. Leonel confessou que, consultandJ ao José Paciiico da Costa Caraca, que fm umc.l
Sr. Dr. Pereira sobrElo modo mais cc-nven;ente dadão qualificado qu~ o nobrCl deputado deYt_a. 
de r ec:ber seus dinheiros, elle lhe r espondera : ter conbaeido_. pe~soa. notavel poT suns q!al~
- «_da procuração ao capitão Furtado, que eu d~d~s, prcpneta:10 r1co q11e fe r, . . uma ~fi..,uta 
fai"el o t•esto. »-E de facto n.saim se fez ; L~onel d1sllncta na soc1edade de Batunte, nao da
recebeu facilm:_nte o dinheiro do qual descontou· vidou. n:act~a1· e _conspurcai' o caracter d~ seu 
o Sr. Dr. P01·e1ra a porcent~gem de qtte fullei propr1o trmao ! 

p . · Procedendo-se à qualificação de votantes da. 
ortanto, o ~cumento offerec1d? pelo n~- cid~de de Baturitô, Antonio Frelirc· Cidrão 

~~~~eputado nao tem. procedenCla. e apph- era secretario da junta, e para v.ing-ar· se de 
- · seu irmão escreveu, na casa das fihações, cor
O seg-und~ ~ocumento foi umajusti:ficação q11e respondente ao Reme delle-de :fili.ação desce-

o nobre mm1stro da guerra, ou alguem a seu nhecida t 
conselho. n1ancou dar , em Baturité. e da 'qual Ora, quem procede de~ te modo nio'pàde s3T 
o noo_re C.·?pnt;J.do u. quem r espondo fez uso em. act"editado, é um homem que não merec~ a -
B'ln dLS-~!:!:-~.c. minima cOnfi::!.nça, é um homem tido e haVldo 
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por detractor, não de seus desafi'ectos, mas da 
propria honra da sua fa.milia, da. pro.pria digni
da.1e, do pudor e honestidade de seus pais! Os 
document.os estão em nrou poder e hei de 
publicai-os no meu discurso. (Documentos 
ns. i e 2.) ' · 

Está ·refutado assim, de um modo cabal 
e pleno, o , unico depoimento em defE!sa do 
Sr. Dr. Pereira, nesta decantada justificação, 
que tantos sacrifi.cios custou ao nobre ministro 
da guerra e n.os seus amigos. 
· O terceiro documento é um abaixo-asaignailo 
felicitando ao Dr. Pereira por soa nomeação 
de presidente de Goyaz. Senhores, quando 
fallei aqui e levantei argoiçõesfundadas contra· 
o Dr. Pet·eira, incontin!!nte o actual mi.nistro 
da guerra. ou os seus amigos transmittiram a 
noticia p1ra. Baturité afim de prepararem ter
reno para a ilefesa e là promoveu-se incon
tinente o tal abaixo-assignado que não póile 
ter o mínimo valor, corno vou provar. 

Toda a camara sabe da facilidade com que 
se obtêm aasigna.turas para a.bai:to-assignados 
e felicitaçõe3, e n est'3 caso está q de ·que 
se trats., e só assim se explica a assigna
tura que ahi ee vt do sacerdote João Aure
liano Sampaio, aquelle mesmo que in fide 
sace1·dotis declarou, em attcatado, quo apre
sentei :i. camara, que o Dr. Pereit·a tinha 
f~>ito encher os hospitaes de fingidos doentes ! 
Ora, si este sacerdote procedeu a~sim, os 
ou!ros signatarios como não procederiam 1 

o Sn. EscRAGNOLLE TAUNAY : ...... v_ 'E::s:.- niio 
-vê que estamos no d ::>minio do ~im e do não~ 

O Sn. ANTONIO. PINTO :-Eu não sei si nesse 
tempo já em Baturité se conhecia Sganarello 
(-.·iso); mas a verdade é que só o facto desta 
assignatura. invalida todas as outras. (Apoia
dos.) R esta o documento que o nobre Sr. Ra
tisbone. comparou a stoica rectidão doa s~nadores 
romanos. Foi a chave de ouro do seu discurso, 
come. disso ·s. E::s:. Eu tomarei uma luva de 
pelliC:J. pa.ra não ma.rea.r o brilho do precioso 
metal. Attend9 bem esta illustre camara: ~u 
nada tenho a. allega.r contra esse documento. 
O meu dever, a minha boi}. fé e lealdade aos 
amigos, a. minha. dignidade pessoal viio até 
eas'3 ponto . A ca.ma.ra dê-lhe a importanein 
que quizer; pouco me importa. Já reconheci 
uma vez a ho_nestida.de do Sr. conego Rnymundo 
Francisco Ribeiro, c não volto a.traz; prefiro 
submetter a minha palavra a qualquer con
tt>ariedade a refutar a desmentir a. circumspecção 
de um velho e respeitavel amigo . Não quero, 
não devo fazel-o e não o faço .. A1J a.ccusaç<íes 
que fiz não dependem da procedencia desse 
attestado; fique incolume a palavra do senador 
romano. 

Passarei ~g·ora a outro ponto do dirícnl'llo do 
nobre deputad~:~ . O anno passado, quando tratei 
dessa queetll:o, declinei um nome sobre o qual 

.. fiz graves accusações e este anno propcsi ta.!
~- mente o esqueci, porque nil'o queria a:lfrontar .a 
~!}imosidnde do· meu amigo o Sr. Ba.t'ão de Ca.-
ni.n1é e nem de outros. 

Fa.Uei em Luiy; Ribeiro da. Canoa. e~ste anno 
n~o pretondia fdla.r mais nelle . Entretanto, o 
nobre deputado vei11 reviver esta qnêstão, e 

dizer .i camara que eu · toma-va o SllU tempo 
para injuriar os meus pa.triqios. 

Não e e::s:acto, e o nobre deputado é por de
mai:dnjusto. L•1iz Ribeiro da. Cunha não é meu
patrício, e, qu11ndo o fosse. m~recia censura 
(apartes) e censuras grM·es pelo modo por que 

_.se ha portado na provincia, e com especialida
de em materia do soccorros put..licos, a custa 
ilos quaes está hoj3 rico e muito rico. 

Entretanto, me abstive ile tratar, durante a 
presente sessão. do nome <lesse especulador, 
do qual quir.era. esquecer-me eternamente. O 
nobre deputado o Sr. Ra.tisbona. é o culpado si 
tenho neste momento de dizer algumas pala
v ras sobre elle. E' apenas uma resposta que 
dou uo discul'!lo de S. Ex. 

Eu disse, Sr. pr~sidenle, o anno passado que 
al~m das muit:~.s suspeitas que recabiam sobre 
Luiz Ribeiro da Cunha, apontaria, si fosse ne
cessario, a brécha de suas culpas em materias 
de soccorros publicas. Fiquei ahi, e nada mais 
disse; mas desile que o nobre deputado me pro
voca, eu. vou mostrar. á. toda. luz onde está a 
brécba de que fallei. Chamo a attenção da ca
m:~ra para o que eu vou ilizer . O anno passado, 
depois que regress~i desta côrte, denuncia
ram-me alguns empregados da thesouraria 
de fazenda. da minha provincia que Luiz Ri
beiro da Cunha tinha recebido do thesouro na
cional · a quantia ele 58 :0()0$ e tanto falsifi
cando a firma do presidente da pro\'incia, que 
entilo era o Dr. José Julio ! 

O Sa. BARÃO DE CANINDÉ : - E' uma. ful
sidad!!.;;Jsto é muito grave. V. Ex. não tem 
direito de vir á tribuna fazer accusa.ções gra.:. 
tuitas que não póde juslificar. O Sr . Luiz Ri
beiro <la Cunha é um cidadão muito distincto. 

O Sa. MxTo:s- :-:Apoiado. 
O Sn. ANTONIO PrNTo:-Este anno não tr2lei 

disto de pr'.lposito~ 
O Sa. BARÃt') DE CANINDli:-Um facto dessa 

ordem não póde ser justificado com cartas gra· 
ciosas. 

O Sa. A.Nro~Io Pm-ro:-Deixe-me V. Ex. 
concluir o meu pensamento. • • 

O Sa. BARÃO DE CANINDÉ:-V. Ex . tem mà 
vo!ltnde contra a.quelle cJda.dão. 

O Sa. A..."TONIO PrNTO:-Isto não ó questão 
de má vontade, é de justiça: . 

O Sa. RATtSBONA.:-Si elle fosse seu· amigo 
V. Ex. não diria isso. · ,. 

O Sa- ME-ro;s-:-E' um cidadão muito dis
tincto. 

O Sa- ANTONIO PJNTo:-Eu niio queria tratar 
deste assumpto, mas foi o nobre deputado que 
me u rastou a isto. D!!pois do discurso do n~~L'~ 
deputado procurei syndicar do facto. Dmgt 
então uma. carta ao distincto empregado do 
tbesouro nacional; Miguel de Azevedo Freixo, 
que fôra . commissionado pelo go-verno liberal 
parn. liquidar e tomar as conta~ da sêeca do 
Ceará. Nest2- carta pedi-Ih e que me respondesse 
si aquelle facto era verdadeiro ou não. Sabe, 
S1'. presidente, o que elle ~e reapondeu ~ A 
camara vai ouvir e avaliara. (lê): 
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· ~-Rio de Janeiro, 26 de Julho de 1883.- : O Sa . ANTONIO Prmo·:- Sr. presidente, eu 
I!lm. Sr. Miguel de Azevedo Freixo.-Çons- 1 peço a V. Ex. que memanténha a palavra. · 

_ tn.nd~-~e, por ~~npreg:~.~os da. thesour::m~ d~ l O Sn.. Pus~ENTE:-Attenção I Os n~brea 
prov1nc1a do Cear:., qu~ \ · S., quando alh to 1 deputados não mtel'l'ompam o orador. . 
mava as contas da ::ec~a por·ordem do go- : - · 
verno, chegou ao conhecimento, por e:tame O .~n. ANto:-ro Pr~"l'o: ;-A' v~ta desta,de-
'feito por V. S. e outros empregados·de sua com- nuncm, qu~l e a. obrtgaçao rzstrJC~ta. do go
missão, que o negociante Lu i~ Ribeiro da. Cu- verno?. E . mandar -que e~se empr~gado, : o 
nha recebeu-do thesouro cincoenta e "tantos Sr. -Ft•etxo, Informe sobre o·fado argu1do, p:tra 
contos, falsificando a. firma. do presidente da pro- que o ac~us_adoseja innocent.ado ou punido,como 
vincia· Dr. José Julio de Albuqu~rquc -Barros, fór de dtre1to. , . 
·peço-lhe que., em fé ·de seu e11rgo, me declare O SI\. BARÃO DE C.o~.Nx~oÉ:- E' um ca1•acter 
ao pé ·desta. o que ha de verdade em semelh:.nle distincto, que c st:i. acima. de toda a. suspeita.. 
histeria; permittindo-me V. S. que eu ·faça 0 Sa. 1\_l:s:T.O. :rc _Apoiado. 
o uso 'lUe me convier de sua. resposta.
Sou de V. S. atten to. venerador e criado.- An
tonio -Pinlo de M endonça. ~ 

c Illm. e Exm. Sr. Dr--Responden;lo á carta. 
que V. Ex. se dignou dirigir-m~ nesta data, 
devo declarar-lhe que d certo que eu, no relato
r io que entreguei ao governo em Março de i 88i 
sobre a Equidação e tomada das conlas da secca 
do Ceara, me refP.ri ao f~ c to da falsificação da 
firma do presi lente da. provincia em um docu
mento ma;ndando pa.gar !1m sa11ue. sobre ~ tb.e
souro nac10nal ao:; neg-ocumtes Lu1z Rioell'o da 
Cul!ha &-Sobrinhos, falsificação que tambem foi 
vo.rrfica!Ul. por outros empregados da commissão. 
-· Desculpe-m(>, porém, V. Ex·. si·não entl'O em 
mais amplas explicações, porque julgo que, . 
como empregado, depois de ter 3ntreguc o rc- . 
ferido relatorio, não o devo fazer sem ordem 
superio'. 

E como é a. verdade, pód~ V. Ex. faz:!r .o uso 
que lh e convier.-De V.· Ex. attento creado e 
venerador obrigado.-Miguel Frci:x;o.- 21 de 
Julho de !883. 

Reconheçó as assigoatura.s retro o supra.
Rio de J aneiro, 27 de Julho de i883.-Em tes-
temunho de verda.de.-0 tab~lliã:o, Antonio 
loaquin~ Cantanheda Filho.~ 

O Sa. R-1.TISBOXA dá um n.pnrte. 

O Sn. ANTONIO Prr.-ro: - Eu peço · ao nobre 
~eputado o Sr. Barão de Caninde, que não me 
lULerrorop:\. O nobre deputado não tem r ecur
sos oratorios 1 Peça a palavra e responda.. 

Senhores, a camr..ra toda terá. avaliado da im
portanci:. de;te documento. O nobre minist ro 
da justiça, que me ouve, deve mandar informar 
sobre a verda.de ·ao facto, afim de qlle, si isto é 
ama falsidade, desa.ppareça, p~los meiosl~gaes, 
toda. suspeita. de criminalidade; mais ao contra· 
rio, o criminoso seja seytlra.rnente punido com 
todo o rigor da lei, para exemplo de oatros: 

Os Sas • BARÃo DE CAm;.;-nÉ, METON, ALvARO 
CA)ri~HA E RuxsBONA dão :repetidos apartes. 

O _Sa. Pax~IDE~'"TE:- A discussão não pó:la 
contmuar asstm.- _ . . . 

O Sa. A:NTONlO Pr~"l'O:- O empregado do 
thesonro que fez_ esta denuncia -é um empre
gado de confiança do· governo .e julgo-o incapaz 
de -sernelhe.nte oalumnia. Consta-me tambem 
que <'ate empregado se dirigira ao Sr : conse
lheiro Fleury, então presidente da. província, e 
lhe apresent:~.ra a firma do presidente assim 
falsificada. . . · . 

Consta· tambem qua o presiden te cotejou :1. 

firma com outrns, ignorando eu as demaia 
occurrencias. (Apal'las.) O Sa. BARÃo DE CANINDÉ : - E' uml\ c11.rttl. 

particular que não tem importancia nenhuma. 
• Esta. augusta camal':~. me fará · a devid.1. jue

t:ç~. Sobre este ·fucto eu nada.: digo · do po. 
um :lo- sttivo, apenas chamo a ·attenção do · governo 

para· que sy!ldique do fncto co~o é &ll& obri-· 
fa.- gação. (Apoiados.) 

0 Sn.. Mz-roN:- Apoiado. 

· O SR. Ar.vARO C.nrrNHA. : -E' 
cumento muito valioso, 

O SR. A:"\·ro::o;ro PINTO: -.E~ não estou 
zendo accusações vagas . O SR. ALVA.R.o C.unNHA - Qu6m 'era o. 

O Sa. ALVARO C;U~:rxa.~:- Apoiado. . .. . 

(! Sa. ;\NTO~•.o PINTO ; - O nobre mlnist~o 
do tmpeno,a CUJO caracter faço justiça, disse no 
senado em r~spos_ta ao nobra s~nador Correia. 
:quando se dtscutta o credito de !2.000:000$ 
para paga:mento das contas da sêcca· que: não 
era!ll pumdos os cri~inosos ·porque ~ão :!.ppa
rectam, nem appa.r~ctam factos·queos condem
nasa~m. <;>r~, ·aqut tem o nobre ministro um 
facto graVlsstmo, que exige a at tenção do JW\-
verno. o v 

. 0 SB · M:&:_:ox :- ~ko hn taL ' Si houve fal
Stficaç~o, ~ao fot L'llZ Ribeir o: da Cunha q· nem 
a praticou . 

presidente ~ , .. . . ,, . 

O Sa. ANTONIO Prmo:--0 Sr. Dr. José Julio 
cuja.fil."'lla foi falsifi.c!lda. · ' 

O SR.. BA.n.Ão DE CANr!'.-oÉ: - Antes 'de fazer 
·accusações destá· orJem, V. Ex. devia ter pe-
dido côpia do r a!atorio. ~ . 

O Sa. ANTONro PINto:-.Eu .tenho . aqui o 
documento d? proprio empregado, que escreveu 
esse relator1o. Não preciso de outro. (Tr o
cam~se apartes -entre · o orado1· e di,ersos 
S 1·s. d_eputados:) . · . . .. . . ..:... _ .. 

() SP. . !h:t:\o DE· CANINDÉ E 
NH.~ Cil.O :ll~uns apartes. 

O ~a. Pn.ESIDE!I<'"TE: -Peço -a. V, ... Ex . que 
_prostga na sua demonstração sem attender aos 
apartes. 

ALvARo C.un;.J. · <l·Sa; ANTONro Pnn:o·:~a vê···o'··nob;e .. dll'-
. ·f pulado, o Sr. Ra.tisbona, a. quem tenho a honra 
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de re~ponder, que não foi sem motivo que O Sn. ANtONio PINTO: - Em resposta ao 
fa.llei a respeito ·d·Js especuladoL·~s da minha a~~rt~ ~o no~re deputado, tenho a dizer _que 
província, e o facto que ali ego é a e tal impOL'- nao ÍUL o UDlCO censurado pelo jornal do Sr. 
t ancia. e de tão palpavel gravidade que sobre Luiz Ribeiro. Foi ta.mbem \'i.ctima das injustas 
elle devo haver t\ mnia rigoro~a syna:can- e nefand~s accusaç1les de>se jornal o integro 
cia.. (Apoiados .] rugi~trado Dr. ·eordolino; cuja. honra. foi in-

Por oom da. moralidade deste pai.z, da mora.- fam~da, penetrando-se atã no santuario de sua. 
li !Ma do g orerno, e como desafogo a muitos de fa.milia . Não foi só accusa.do o deputado Ao
meus comprovincbMs gue têm sido accusa:Jos tonio Pinto por e~so jom .. l; foram muitas 
injustamente, essa. syndtcancia devo ser feita. outr.J.S pe~;soas, como o fôra. em out-ra época ; 
(Ap~iados.) Jó. vê o nobr~ dejJutal o que eu ta.rnb:Jm accnsa.do vilmente o finado Dr. Manoel 
tio.ha razão de dizer que no Ceará havia ladrões. da. Cunha FigueireJo,"juiz municipal da. capital 

da minha província., o qual foi posto á venda. 
O SR. R.!.TISRO:N.\ :-Ha em toda a parte. como escravo, e ainda oo.tros caracteres impor• 
O SR. ÁNTO~lo PrNTO :-Mas V. Ex. pintou tant~s foram victima~ do celebre pasquim Me· 

a província em 1!:l81 como um saio do Abr!>hilo, t••alhadoJ-a, .de propriedude de Luiz Ribeiro. 
· onde não havia n inguem que transgredisse as (Cnt;am-sc apartes e o Sr. pr~sidente reclama 
n ormaa do dever ; entrGtnnto, eu encontre. attençao.) 
gente dest! ordem, sobre gu (!m pesa. imputações. Não sou eu o primeiro que se levanta para 
tão desagradavei~ c contrist1doras ..• (apoiados) tratar da. pessoa. de Luil-. Rib<!iro; nào_ê a minha 

O Sa. BAn.Ão DE C ANINDÊ : _ Nn suo. opi- voz . a. unlc.: que se cr~ue !le;:;te rectnto : uma 
nião · \'OZ msuspe•ta,a. de umdtgno l•b;,ral, o Dr. Fre-. I derico Pamploua, já S3 f~z ouvir pedindo a. de· 

O SR. ANw::sro PINTo:-' .•. e a ~ne?I ~ go- po>taçiio desse estrangeiro. . 
vo••no acaba. de condouorar com a d1gmt.a r1"- da. Aouelle liberal dist incto e ins11speho nüo 
Rosa ! · j es tava identificado por cel'to com as minhas pai· · 

O que reserva o governo para. os homens ho- . xões P.artidaria.s ; era_ a voz d!> justiça., que 
nestes 1 I echoava n:l seu coraç~o como. no meu actual-
. _ · • ment·, . Não "[lóde haver acc!>rdo entre e~se no-

Aquelles _que o fore.,?l recusar-<Lo tal ~onra, 1 tavcl liberal de 1852 G o deputado Antonio 
porque .n~o _ quererao. trazer !lo pt.nto a I Pinlo de 1883. ' 
mesm.a d1stL~cç~~ que fol co~ferlda: a _gente Reílict:~. o n obre dtõputado que eu não sou o 
susp~_H:l. e UldiClada em crtme tnfamante. unieo ; eu lhe apresonto 0 nome de um seu co
(Apo!ados.) religionarío, de saudosa. m~moria, diante ·de 

O SR. · METO~ :-Tem prestado rele\'antis- cuja campa o nobra deputado h:~. de curvar-sQ 
simos . serviço3 à provinda . submisso e respeitoso: sir 1•a isto de resposta 

O Sn.. B.ut.\.o DE CANIND~ :-E a quem a ao :Lpa.rte do nobre d3pD.t!do . 
p_rovinci~ faz inteira justiça. · O Sn. RATlsBONA :-Eu Oilou diz)ndo qu~ no 

o Sa. PaESlD!:NTE :-0 tempo esta termi- Caar:i ha. quam forme juiz~ diverso. (H a o;l• 

nado e V. E:t. prGcisa concluir. tros apa• te~·) 

Â 
p · E h - · ·' 1 O Sn.. ANTO~Io PINTO : -Si eu :1vento esta 

O S.ll. :STO~IO J:s-ro _:- ' 11 ten ~ iliD":l. n • é ·tão nii:o é com a. csper.:.nça t!e que seja. 
g uma cuusa .a dLzer, ? s1 V. Ex. naa con~cntrl qp~nldo ~ criminoso. ' 
que eu.conhnue,vou lnvoca.r a benovolenc!a. da _ . • . 
c:~.mara,•tue ha da me concede!' mais uma provt~ Çl SR..: B~n-'-.o J?E CANINOE: -E o Sr. LulZ R1· 
de sua generosidado. Peço a. V. E x. 11ue c~11,;, be1ro ns.o e crtmtnos~. 
snlt.; á casa si: me concede 10 minutos de ur- O Sn.. ANtO:<~IO PINTO : -Quem và o qne 
genca p<~.ra concluir o met1 diacurso. nca.bo de ver, ni.o acredita. m:~.is na moralidade 

(Gonsultad"a. n casa, é ~pprovaio 0 - requeri· dute paiz e na. m~ralidado dos nossos gover-
mento.) nos. ~ 

O SR. A."TONIO PINTO (-continuando) : - O Sa. ·RA.Trsno~A: - Acabe como pro-
Sr. predidente, apeza.r dos embaraços de quem pbeta · 

. quer qu~ seja , cu proseguiroi intrepido no O S11.. AN10NIO PINTO :-Ainda. agora dn-ae 
cumprimento do men dev&t', sem raceio de que um facto que justifica bem o meu desgosto e as 

·os homens de bem me re~usG;n a sua at tenção, minhas apprehensões. 
porque, felizmente ne•t3 pnt7., DA:o está tudo Foi nomeado pa.ra o logar de juiz de dirGito 
perdid?; ainda nesse oceano de cor rupção sobre- do S. Joiio do Princi"pe, em minh;~. provincia, 
nado.m poucos, mas ~on!'~Ldos, qu3 amam de co- um moço, de quem particulaJ.•mente nada tenb.o 
ução a. ver<!a.de e a Justwa.. · , a dizer , mas que não e~tav:~. no ca!o de me-

O Sa . B.ul1o DE CA:NINDÊ :- Este de quem re.cer assa nomeação. Foi o S~. Placido de 
V. E:s:. falla é um dellos. , r:1n to P!lasor., apontado. como co um vente . na. ter-

. · rnel hecalombe da V1çosa. (Cn~.;am-se apar-
O SR. A NTONIO PINTo:-.Esae ostà no fnndo; tu .) 

não no.d~. afoga-se. Todo Caarà ~str.emeceu. de horror, e ainda 
O sa: RATrSBONA ::.. S:iib:~. ·a. ~amara que o h.oje se repete o 1lttentado com esp~nto. 

n obre · deputado foi censurado pelo jorna.l do Todos osjornaes da provincia o accusara.m, 
St. Luiz ~ibGiro da Cunha. Sobrinho, . em Ba.- quàndo promotor da Viçosa, por ler toms.lo 
turite. (H a outros Upartes :) · parte directa ou inilirectamenta naquelle tre-

v. rv.-30 
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mendo G hordvGl crim<l, quG consummou-se O SR~;, BARÃo DE.C~N!NDÉ :-V. E:s:. entende. 
pela cremação uG uma fa.milia. intoirà com- O Srt: .ANTONIO Pn<TO :-Não entendo, ex
posta do :19 pessoas, vin.io o chefe d~_sso. fa~ l'lic1ue-se. 1<'ique o nobre deputado certo de que 
milia, o cid.1dão Iguacio Josil Corre~, ate fi1inha independencia esta nrm:tda no animo dos 
S_: Chr~stoyão lança.r-s~ nos pés do throno pe-] o.dvorsa.!·ios e ào~ proprios amigos. Vou termi
dindo Jl1St<ço.. O que v1mos como r•stütado das n:J.r. Ag;oade~o ã. c amara a bonlade com que me 
l~grimas e da. itnmens~ dór de .t~o venerando ouviu, pedindo-lhe desc!llpa por tel-a importu
cidadão e exLr•~moso po.1 de f~m1ha 1 Ser des- na.do por alguns mifilltOs- (Não apoiados.) 
pachado juiz aquelle que cr~ accusad.o. como Agr"nda~;se ou desagradasse aos que me cercam, 
conniv~ntc de t.iio cspantoso·cr!me! (Apo,ado~-) cumpri o meu dever, cet·to de que fallo sobra n-

A' vista. d~ste facto, ~enhores, .cu ac.llntro ceiro e por minh:~ conta, e posso dizel"-pGr mi
q:.te o assass!llo do Bara? da Escada, o D~- nha conta-pois que não devo contas senão á 
Nicob.u .Luna, não tenha sdo cont~n~plo.do, n~o minha consciancia. Embora pobre, não preciso 
tenha fndo despnchado tlmbem JLU:!I de dt~ de uinguem. Esta ó a minha. conducta e o meu 
reito. (A.poiados-) unico prt1ZCr. (ripoiados, nmito uem ; muito 

o Slt- EsCRAGNOLLE T.WXAX =~ Ha de ser. bem. o o;·ado;· e feUcilado.) 
O SR. RATISBONA :-V- Es:_ não revolva esse 

passado, que e11 conheço muito n. historia do 
Ccarâ. 

O SR. A:-;ro:-;;ro Prxro :- Por ora tt·ata-se dn. 
historio. de Peraarubaco. Voltando no assunipto 
priucipal. Sr. presi::ente, espero que o governo, 
attendendo ã justiça de mi uh as allegaçõ 'S, como 
procedeu em rdaçiio às arcusal(õcs que fiz ao 
e);;-presidont~ de Goya.z, mandará synuicar do 
facto ch f.,J;;ific,'lçiío da firwa do cx-presidante 
Dt• .. José Julio, ·para dizcr~me então: vós não 
tendes -raziío; o-facto Fassou-se da Olltro modo. 
Desejo ver isto tirndo a limpo, afim de que possa 
depois, a.ssim como toda c:unara, fazar a dr:vida 
justi.;a lÍ'luelle r:tue é accusado ro1· tal crime. 
(:1poiados-) 

Espc!'O t"mbem !}llc o governo, no caso de 
ser verdadeira essa accusa·:ão, casse, como me
dida de moral:dado, esoa dignitaria que deve ser 
unicaml!n~\l n. distincçiio dos hom<lns boM e 
l).onestos. (.4poiados.) 

O Slt, PrtEW.>E:'iTE :-Attonda o no~1·e depu
tado a que os 10 minutos que a. camat·tt lhe 
concor:au, esl1\o c~gé•ta<lo'. Tcnh~, 1 oi~, a 
bonJaJ · •lo terlll innr u seu (li~Clll'so. 

O ::n. :\:':To:-;:o P1:-.ro:-Sr. p:•%ident~, las
timo 'llll) os nolm·s deputado.> co1u os seus 
nparte~ 1110 n:•,·a~ tcm n. 'qtt,;slõas deRafi!'tldaveis, 
n. um LC!'l'cno em qtlC cu nilo ma '!uGrh\ col
loen:· . 

O Sn. B.ln~\·) m~ C.1xrxot.:-Nno podinm~e 
dcixnr de rn·ote~l~r coRtra uma inj11atiça fla
gra.nte, 

O Sn. A:>ro~ 10 P1:sro:-Eu quizera. ver o 
nobre cl -~putn.:lo levantar-se, rerlir a palavr:~. c 
fazer um dbcr1rso em conle.>laçlío ao que acabo 
de diz ·r, em log-• t• d' me c;;.tar i.!ltar~ompendo 
com 3ll&rtcs imp3rtinentes, que nada provam. 

O Sn. BARÃ•l Dl'l c,xrxoi:-lmpertinente é 
V. E:s:. eru u;,ar d,;sses termcs, V. Ex. não 
fttlb pot• sn:~ conta, por isso é que diz isto. 

O .Su. A:sroz.;Jo Pi:.;To:-Por conta de qu!lm 
íullo ? 

DOCU~IEXTO N. i 

lllm. E:.:m. Sr. presidente da. provincia. 
Manoel Tiburcio Cast~llo B1•n.nao, cidadão bra
zileiro, casado, resiclenta na. cilade de Batu~ 
rité, usando do dü·eito de petição, quG lhe e 
fii.Cult:J.do pela Constüuição poli tica do Imperio, 
art. 179 § 30, vem perante V. Ex. denunciar o 
seguinte facto cJ•iminoso pra ticado por Antonio 
Freire Cidrão, e-x:-vereaclor da cnma1·a munici
pal desta cidade. ~dvagado provisionado, e 
nctualmente escrivão inter ino das r endas pro
vinciaes deste município. 

Em i8i4 falleceu o pai do supplicante, João 
Tiburcio Ca~tello Branco, legando á seus filhos 
a mais extrema pob:·eza. .Alguns poucos bens 
que pos3uia mal chegariam para paga1' as suas 
dividas, ao que de modo a.lgum se oppunham os 
herdeiros. Mas um credor d~salm:.~do, com o fim 
de faza1· todo mal aos demais credot·es, e aos 
filhos do fallec:do, :\chou de rt~quore1• pen llora. 
nos ditoJ> iJClna. 1)arte dos quae.o; foram vendiC:os 
em hasla pllblic:l, sendo ll prO<lncto da a t•rema
t~ c;rro r<worli lo em proveito do vereador da 
cant;u';\, L\ ntonio Fréiro Cid1·ão, q ue, no iwp~
tlimcn~o dos d1)mais jnizi!s, procedeu á dita 
arrcmMação qu"l impo1•t·)tt em 435$342, s P. ndo 
.o nl!mlidc.: cro :or pago com os restos dos bens 
nil:o a.rr<lmatados. 

O documeP.to junto p1·cva, Exm. Sr., que a 
nrremataçito teve lagar no dia 9 de Jul 11o de 
1874, n requerimento dos credores Luiz Ribei
l'O 1l~ Cunha & ~obrinl1os; qúe foi juiz da. arre
rl\ataçlio o r(')ferido Antonio Fre:re Cidrão; que 
os b~>~s arremat<doe, importando em 435$342, 
d(')sta quantia fo,•a.m deduzidos a' d~spezas da 
arrematação, íi.cando liqu idado 342$0!6. Del~ 
les -vê-se ainda que a ref~rida cru:ulti,:~. já ox
tr.;or:linttriamente min_goada. por uma deepeza 
de 93$325, não ficou em juizo, pois não consta 
dos autos que destino !llla teve . 

Interpollado o referido Cidrão sob~e o de$ti· 
no dado áquella importancia, diz hoje qae o 
escrivão d:t arrentatação gastou-a; o qne não ó 
cl'ivel, porque, si a>sirn tivesse succedido, ~s

. O Sn. BAa:i.o DE CANil\D~ :-Eu estou aqui i\ tal'i9. no conhocimento.de.todos: e, a.o conh·a1·ic, 
pot nünha. conta. é sabido que o dinheiro ficou em poder de An-

.o Sn. ?r,JlSIDE_~Til :-0 nobre deputado I!:ÍO tonio Freira Cidrão, homem geral:nente accu-
pode C1Jirt1DI.lRl"; ,lu excedeu dO: hon.. . sado por diversos acto.> de improbida le. 

Releva di~er, Exm. Sr., que 'o suppli~nte 
O Sr,_ ;isro:-;:o Prl\TO :-Eu como n~o sei suppunha. que ess.e dinhei~o, bem como 

qua1 é .·, ~ ont?. do nobre deputldo.,. 1 outros bens de ~e11 1inad<;1 pai, tivess~ sido 
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applica·los ao Fagamento daquella dividll, que 
aliás foi saldada com os demais bens, ficando 
o supplicante c sua numerosa familia, com
posta: em sua totalidade de irmãs moças e 
outras ainda menores, reduúda ao mais de
l_)lornvel estado do miseria.; quando com aquel
le dinheiro bem podia mitigar os horrores da 
fome, que os obriga muitas vezes a recor
rer á caridade particular e V. EJõ:., Exm .. Sr., 
que sôe ser administrador justicei1·o, não 
consenti~ li. que . o ' ·icio 1·oube á orphandade 
c á. miscria nquella qunnti;;, que, apezar da 
parecer a mui tos insignificante, é toda\·.ia um 
tbesouro pnra a família do supplicante, tão po
bre que não tem a quantia de 400 rs . para sei
lar a presente petição. 

O supplicante, E.li.m. 81'. , quiz pedir peti
ção á justiça publica; mas foi aconselhado de 
dirigir-a:~ diroctamente ao presidente da p:o
vincia., porque o orgão do ministerio publico e 
aqui antes orgão· dos interesses de Luiz Ri
beiro da Cunha e de outros, do que advogaJo da 
jastiça. 

. Nestas condições, Ex. Sr., o suppiicante c 
sua ía.milia., confiam que V. Es:. pelos meios 
l egaes farã com que seja restituída a sobredita. 
quantia, com que fará a costumada justiça ll aos 
snpplieantes merce.-·Baturité, 24 de Maio de 
:I.Bíli. - Manoel Tihurcio C:~.st~llo Bnnco. 
Como t estemunhas, Manoel Felicio Yta.ciel,José 
Lins Sampaio. 

DOCU~IEl'iTO N. 2 

O major Raymundo Antonio de Freitas,· es
crivão de orphão> de Batarité, por Sua Magcs
t ade lmparia.l e C. que Deus guarde, etc •• etc. 

- Certifico que, revendo oa autos de que f~z 
menção a petição supra, achei: 

f .o Que a al'rematação dos ~ens do finado 
João Tiburcio Castello Branco, teve logn.r a 9 
de Julho de 18i4. - . 

2.o Que a dita arrematação teve Ioga r tL re
querimento dos credores do finado, Luiz lU
beiro da. Cunha. C; Sobrinhos. 

3.0 Que foi juiz; elo feito Antonio ~t·~ir'3 
Cidrlo, como vereador da comaru. mun:Cll'al 
desta cidade. 

4 .o Qlte os b"cn~ arré·mn.l.'ldos impo:·tnmm na 
quantia de 435$-'UZ, da q11al daduúdus ns des
peza.s ficou liq11ido 342;)016, niio constando dos 
autos o de~tl!lo que teve essa quantia. 

.. Do11 fe .- Baturité, 24 de Maio de 1881. Eu, 
Ra.ymunlo Antonio ele Freitas, escrivão. que o 
esc• e vi e a ssigno. Em fé da verdade. O' escrivão 
-Raym1.m clo Anto1tio de Freitas . 

Estava sella.da, com uma estn.mpilha de 200 
réis. 

DOCUllfEtiTO N . 3 

lllm . Sr . secretario da camara municipaL
O bncbarel Antonio Pinto de I\{endonça, a bem 
de seus direitos, requer a V. S. que se dig.ne 
certificar-lhe, em yista da q ualifi.caçào de votan
"tes procedida nesta cidade, em i876, e de coja 
junta. qualificadora era secretario o advogado 
A:ntonio Freire Cidrão, irmão de José Pacifico 
de I,.imn. Cataeà,-o tel!r lia qua)ifieaÇlo de~te; 
is ló e, 11.ór!IÕ, ' ld(dê, (!!lth.aó ~ filiit~Oi egerip0 

pelo r eferido Cidrão, no c::~racLer de secr6tario. 
Nestes termos pede a v. S. defe1·itucnto.- · 
E. R. M~ . 

Auxendo Rodrigues Martins, secretario da 
camara. municipal da cidade de Baturité, po1· 
nomeação l !gal, etc. . 

Cert:fico que, revendo os livros a cargo desta 
sccJ•etaris., em um dellcs, a fls. 34 v. em. que 
se fez a qualificação de vo tant~s da p~rochia 
de Nossa Senhora da Palma nes ta cidade e da 
Conce:ção, vori:fiq uei estar quüi:ficado José . 
Pacifico d~ Costa Ca.mara. mano de Antonio 
Freir-: Cidrão, com a idade· de 58 aunos, casado 
e com a ftli:J.ção-desconhecida-não obstaute 
achar-se a casa de filiações· riscad~, toda·da 
lia-se a pabvra-descoahe<::~~a-cuja lettra pa
r 2ce- me, como de facto ê, do mesmo Cidrão, 
sendo a Iettra d:t qualificação a mesma da assi
gnatura de que fazia parb como mesario da. 
dita qualificação. Dou fé. Secretaria da ca
mara n1unicipal .de Blturité, 18 de Abril de 
i 883. - O secretario , Aua:encio Bodrigues 
;l[ aJ·tins. 

O Sa. E scR.tGNOLLE TAt:NAY ped''• e a ca· 
mara conceda, a. retirada do seu re[1ueri· 
mento . 

Passa-se á 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Entra em fa discussão o pro,;ecto n. i OO, 
de 1883, concedendo dispeú~.- a. estudantes. 

O Sa. ButnõEs JARDI1I requer, c a ca.mnra 
delibera, que o pro~ccto tenha nm:t só dis
cussão. 

São lidas, !l.poiadas, postas om dísc!la>lío con
junctn~onte c approvadus, as eeguintes 

Igual f:tVor o.o cstud:~nto E\lur~nlo A!Crcdo d~J 
Oliveira, qu.1 tem toilos oa prcpar:l.lOl·ios o:s:igi
dos, para. lll:ltricula~·-se 11a l.il.t:uluwlo de tliroito 
ll•J Recife. 

Sala das sessões, 23 do Ago •to de iSS3.
Alco(oa•arlo J1wio.· . -Sou~ c' CtuvaJ!to. 

Igual fo~vor ao estudante João x~wio r do 
Rego Barros, tiiho do cupitiío de l'olunt:n•ios 
João Xnviet• do Rego Barro~, fallecido na canl
panha do Paruguay, para o fim de, em ilen· 
ticas circulllitancias, ma tricul:i.r-se na escola. 
milHar. 

Sala das s essões, 23 .:e Agosto de f883.-Josc 
Maa·iaano. 

Igual fa \"OI.' ao estudante José ~e Xerez, que 
t~m todos os p;·epa:atorics, para matricular·se 
na faculdade de direito do Recife. 

S.·da das sess()es, 23 ·de Ag osto' de !883.
Ratisbona. 

Continuação da 2o. discneeão d:~ reforma j udi
ciaria, no art. 5° e seguintes. 

O Sn.. MErox, obtendo a pala"'trn pela ordem, 
requer o encerramento da discussão . 

Po ;t~ o. votos est~ requerimento, é appr~o· 
.viidó • . 
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Segue-se a votação e ó approvs.d.o o art. 5•, 
bem corno as omendl s d:t commissão. 

O Sr. ministro da. justiç:~. ó introduúdo no 
recinto_ pela com missão designada. pelo Sr . . pre
sidente, e com as fot·malidudes do estylo toma 
assento à direi~a di) Sr. pNsidento e lê a se
guinte 

Proposla 

Augus tos e Diguissimos Srs. Represen tantes 
d:1. Nação.- Os cNditos do orçamento do minis
ter! o da justiça, destinndos pela. lei n. 3141 de 
30 de Outubro de 1882 ás ·rubr icas-Casa. de 
deteilção, asylo do mendigos, guat'Ja urban(l. 
e ajudas de custo-no exercício da i882-1883, 
foram insuffician.tc; , como se eYideucia. das ta
bell,!S junta$, par:. as despezas que correram 
llclas referidas verbas, tornando-se indispen
savel a abertura. de credito supplGruenLar. 

A verba-Casa. de detenção-foi dotada com 
a quantia de 37; 000$, sendo 19:800$ lia.ra o 
pessoal e 3i : 200$ paro. o material. 

As dos rezas, porém, c!bvaram-s~ :i quantia de 
74 :301$·2&1, sendo 20:515$900 com o pessoal e 
53:i85$:{()1 co1n o mate1·ial. ~a taballa n. 1 
a::ham·se convenientemente demonstradas as 
quotas em qua se verificaram. a.s ditLrenças, 
resulr.an io o deficit de 17:301$273. 

A ditf.~renç:o no pe.;soai ~::»plica.-se pelo facto 
de não ter sido oxpL·essamente VJtada quotil. 
par.l ~!iamenlo dos vencimentos dos admin~ 
tradores da c:~sl de de~enção e deposito da 
policia. 

Em virt~tde cL.1. a utorizaçãG conferida ao go
verno, pela lei n. 3141 de 30 de Outllbro de 
1882, no a ,·t. 3o, paragrapho i.tnico, e:s:pediu-se 
o decreto n. 8911 de 17 do Março do correntl! 
anuo, marcando os vencim~ntos d9 4:000$ ao 
primeit·o dos referido~ fu11ccionarios, que per
cebia sómente ôOO$, alóm dn C<lt·ceragom, cal
culad~ em ~:400S ; , e 3:500.) ao sogundo, que 
receb1a 1:000.;, :.lem da carcerag-cm, co.lcul~da 
e:n 6:611::,000. 

com o sustento e curativo doa detentos, motito\1 
n:~. quantia de 43:l:-34~4i3, rr!gulan,lo 102$656 
annuacs co 288 rs. diarios para eada. preso, ao 
passo que a. raç.ão n1arcada. ê do 400 rs. 

Houve, ~ois, economia; m3s, ape1.ar di~to, foi 
inevita.vel ~ rleficit, em consequencla da es
eas~e?. da "Verba em l'elaç.ão ao numero de 
presos. 

Peloa motivos indicados, e porque· o paga
mento ü companhia. do gaz é feito em ouro, 
sujeito f.s oscill.sções do cambio, · ainda se ve
rificou o de(icit nas quotas destinada.~ ao e:.:pe
dinnte e il luminação, segundo demon~tra. a. 
referida tabella. 

Além da (!~s:o d~ doten~ão e deposito .d~ po
lici:~., ha llln.is cint:o casas de detenção subur
batlaS ern Paquetà , Irajá , Guaratiba , Campo 
Grande e J.-ca.répagu:i~ senlo tol os esses esta· 
·bcleciiDento .; illuminados durante a s noites, 
CO!l.JO recl.ttllll. o servi ço . 

O maior ou menor movimento do pre-:;os 
lambem justifica a differença. na. d~speza com 
objectos de c;xpelien te. 

A. verba- Asylo de mendigos- foi dotada. 
corn o cr1 dltG de 23:940$, se.ndo i:MO$ p:.ra o 
pessonl e 22:740$ para o material discl·ilninado 
na.s di \'ersas quotas constantes da tabdla n. 2. 

No matet·l:ll deu-:;e o dc(icit d~ 18:215$593, 
sendo 17:454$:2-23 na rubricfl- Susten to e cura
tivt) dos ~endigos, 73i$934 com illumina.ção e 
23$436 com CJbjectos de expediente . · 

As mesmns razões expostas qu~nto ao de{tc!e 
· da. verba-Ga.sa de detenção- são n.pplics.veis 
ao do asylo. 

Tende selllpl'e a cresce;• o numero de asylados. 
A~sirn é que no i o d9 Janeiro do 188~ exis

tiam 235 a.•ybdos, em 31 de; Dez·•mbro do 
m~smo a.nno 242 e hoj -! conta o estabelecimento 
um:~. média de 3'JO, que, na s ua quasi totalidade, 
silo tjufet•mo!J o alienadvs que a Santa Casa deixa 
de rec,,nu,r, ~llcgD.ndo -:1 uo ta.rnL<l:u lhe fullecem 
os recu r aos, • 

Como'n •fexcrcicio de 1881-1882, as d'!srie~ 
Os llOY.:!S vencimentos, q úe foram ].'lagos zas dn verba- Gunrd<~. urbnno.-Coraw orça.d•ts 

d"su~ 4 de Abril em diantl), data da. publicilç([o em 502:655$i50, sendo 426:157$ ll[u•a o ma· 
O::.o ctt<~.•lo •lecr.::to, moo.t.."lrnm na. quar.ti:l. de teria l. 
2:094$4?9, n. qu :1, :~ddicion:lda. á. d" 200$, Ítll- DJSB1 Ol'Ç!l.tn~nto, porém, deduúu-se ~ qunn
portancJa d~ antigos \'CilCll!lentos do uuminis- tia de 52:655$750 para OS caSOS de iuenor des
trarlor cl:\ .c.'\sa. de detenção, relativos- ~o po- pr~za~,·l s,~ndo llOl't!l.nto votados pal'a o p · uoal 
rior.lo de f o de Julho ao fim Je Outttbro. d~ta. da 
publicação da referida lei n. 3i4i elc"a-sc :i 373:501$250 e par:t o mal1\r iul 76:498$750. 
1mporlanci.a de 2:20<!$439. ' · Est.:ts parccltas sommum em· 450:000$000. 

Como, porém, houvessa eco:::omia nos venci- l\las, tend()-se man tido no s~n es tado com-
mentes dos outros empregados, p or deduc~:ões plelo o quad~o do pessoal da guarda u1·banu , não 
Jegws; n:1 importa.ncia d'.: 1:5i8f;5::J9, 0 d~ficit era possível que a.s economias ~-Mtingissem á 
foi apenas a~ 715$00!! .- • - , d t somma de 51:655$750, que, se h :1:via. _ deduzido 
b~ll:. n . 1. - '.' con.ox me sa ve 01 a· no o:rça·mento, contando-se com os cas :ls even~ 

O 
tuae$ de menor dcspeza.. 

eXcGS$0 no materini [UOCodetl r1a n~·; Ur•za • 
· · 1 ~ "'• : E pornue esta. menor des,..ezll se rea.hzasse 
vam1ve da <lespeza com o sustento e curattvo "' · · <d 11"' 164~""' ·t · ---· 

· dos d ... t.,n•os a ,1ual osc·n - ó 1 apenas na lUJportanct:~ e · : "' ' o t appare• 
ma1•o v<lo ;re'os que re.,.:lo~ ~ao e t pe 0 nu- ceu na ru.brica-Peilsoal- a. ditferença · de 
cicio pass:~.d~ 0~ médift" de 'A'>-u:ran 6d.0 c::s:er-~4i;,4S0~999, que-na maior parte ficou compen-

.. - ,. ..._, por 1~, mas . d ,. d 33·174~138 . t ·a. 
tn:nbem pelo· p~eç·) dos genero~ alim t' . Hl :1. com a. c1 uan.1~ e . ...., , 1m p or anc1 

• , . • . ; . ~ en :elos. de economus ver1fiendaa no materW, restll• 
Como CM~t:l .• :t. Cilada tâbêib.ll.. t; a desr.~tá táfldó"apenM~ eoliforme lle demonstrb. na t&bélla. 
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n. 3, o p~queno deficit de 8:316;)861, inferior 
ao do exercicio ant<,rior, qui) foi de 24:742$019. 
E par.l. esse resultado concorreram as _ seguin
tes provid~ncias recentemente adopta:la~ pelo 
governo: 

Discriminar-s~ do vencimento do guarla ur
lnno o _ soldo de f.$50) diario~, de et:\pa tle 
500 ra. tambem dia.L'ios, applicando-se e3t:l. o.o 
pagamento das comedorias dos ljue forem pre-
sos e .recolhidos ao xadrez, e abonando-se o 
soldo ao aggr eg ado chamado pÁ r a. fazer o serviço 
do impedido. · 

Substituir por blusas de panno·azul a.11 ~obre
casacas de que usava a rderida ,srua.rda, e redu
zir a tre, pare~ ao anno o cal çado que era dis
triiJuido em numet•o de quatro. 

A verba-Ajudas de custo- foi dotada com o 
credito de 56:8000$, a mesma quantia votacla 
pela l ei n . 2940 de 31 de Outui_.ro de 1879, 
que deu ot•çament.o para o exercício de 1879 
-1880, quando é certo quo dessa épóca. para 
cã tem aug mentado o pessoal da magist1·atura. 

Esta circumstancia a a natureza eventual da 
despcz3, como a lei o l'econh ece, justiti..:nm o 
deficit verifiCado de4i:03i$ ._(f;Jbella.n. 4.) 

O meu a.nt~ce~sor tratou de obter por acto 
do poder executivo o necessario credito supple
mentar i vet·ba. de que se t~ata, p;·ocedendo de 
a.ccórdo com a tabe!Ja B. a.nnexa á lei n. 3141 
d~ 30 de Outubro da iSB2. . 

Neste !<entido, e para os fins do art. 20 da l ei 
n. 3140, expe:liu o aviso de 4 de Abril ultimo 
ao ministerlo d>J. ü zenda, sol icitando as infor-

m~ções reeommendadas pelo art. 25 § 3o da 
lel n. 2792, de 20 de Outubro de :18i7. 

Estas ·informações, porém, só foram presta
das e~ d:.ta. de 26 de lli ~ io, ~uando jã. estava. 
funccwnando o pode;· l ,~g'lslattvo, a quem cabia 
ent'io resol •er, segundo a l ei n. -589 de 9 de 
Set~mbro de 1850, em ca:npt·ime~to da qual 
venho, em nome d8 Su~ :Magestade o Imperador, 
apresentar-vos a segu10te 

Proposta 

Art. i•. Alem das despezas autorizadas pela 
lei n. 3141 de 30 de Outubro de 1882, .que deu 
orçamento para o c:~.:ercic io de 1882....;.1883, e 
aberto ao governo pelo mini!:sterio dos negocias 
da j ustiça o credito supplementar de 90:870$715, 
que se:r-.i applicada. ãs deilpezls com as se
guintes verbas : 

Casa da detenção . . . 
Asylo de mendigos . . 
Guarda urbana •.••• 
Ajudas de custo . •• •• 

ii:301$261 
18:215$503 
8:316$861 

47:037$(100 

Art. 2•. A pr -·sente l ei fa1·á parte do orça-
mento elo referido ex.ercicio . · 

Art. 3•. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, om 23 de Agosto 
de 1883. - Franci$Ca Prisco de Souza Pa
rai::o . 

N. f.- D.EllONSl'lliÇÁO D.l. VlllRllA"- CASA DE DETENÇÃO - NO EXERCICIO DE 1882-!833, 

C1·edito IJotado 
pJlc> .r e{». 3141 
ele 1882,att-. 3• 
n. 8. 

Despe:: a Saldo Deficit 

------·------ ____ ;_ __ !------ ------ --------
Pessoal. •.•. . ••.. .•••.. . . .•• 
Su~Jtento c curativo dos de~ 
. tentos .•.... . _. ..••.....•. . • 

Illuminação .. , . . ..•..• : . . • .. 
Oujectos de e x pediente . . ... . . 
T:lxa da esgoto . • ••. ...•..•. . . 
Aluguel d.,s casas de detenção 

stlburbanns •.... ....•• ... . . 

Differença do dcfi~it sobre o 

19:800$000 

32:080$000 
2:800;f:OOO 

'· 400$000 
60$000 

i:800$'J00 

57:000$000 

20:515$900 s 
-
43:834$473 s 
7:306$267 $ 

7845;63:3 $ 
.eo$ooo $ 

1:799$988 $0-12 

74:301$26'1 $012 

saldo. - · • • •.•. • • .••.... . •...••• •• •• •• •• . .• •••• •. .••.. ••• ...... ... • • • 

i15$900 

1!:754$473 
4:4•.6$267 

384$633 
$ 

$ 

17:301$273 

1.7:301$261 

Po.lacio do Rio de Janeiro, em 23 de Ago9to de 1883.-Franclsco P1·isco de S(;u::a Paraizo. 
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N. 2. -DEMONSTRAÇÃO D.\ VERBA -A.SYLO DE llfENDIGOS- NO EXERCICIO DE f882-1883 

.Natttreza 

01·cdito votado 
pela lei n.3i4i 
de 1882, art. 3° 
n. 9 

Despeza Saldo Deficit 

------------- ------ ----- ----- -----
Pessoal. ..•...•...•.. -...... . 
Sustento e curativo dos men-

digos (") •• .....•..•.... · · · .
Illuminação .........••...•.. 
Objectos de ex.pedien te .•..... 
Taxa de · esgoto ..•.....•..... 
Conducção de cada veres ... . . . 
Dita de enfermos e alienados .. 

(") Na despeza acha-se da
duzida a quantia de 963$143, 
sendo 956$143 producto de 
estopa limp:>. no estabeleci
mento e i$ de donativo. 

1:200$000 

15:060$000 
300$000 
i20$000 
60$000 

3:000$;000 
4~200$000 

1.:200~000 

32:5,1.4.'1;223 
i:O::Si$934. 

143$436 
60$000 

3:000$000 
4:200$000 

i 7: 454.$223 
73i$\)34 

23$436 

----- ----·---1------ -----
23:940$000 42:155$593 1.8:215$593 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Agosto de 1883.-Francisco Prisco de Sou;-;a Parai.zo. 

N. 3.-DE~IONSTRAÇ:\.O DA VERBA-GUARDA. URBANA-NO EXERC~CIO DE f882- :1.883 

Natu?·e;a 

-------
p 
F 
E 
c 

essoa.l. ..•. : . ..•...•.•..• 
iudamento . ... ......•.•.• .. 
x.pediente ................ 
ome?9rias aos gua1·àas pre-
BOS;. , •••••••••• • • ••••••• 
sseio, agua e oútras des-
pezas ........•....•..•.. 

A 

I 
c 
ll um inação. . . ............ 
ompra de armam~nto, con-
serva~~ão dos m·~smos, au.,. 
gmanto do postos e outràs 
despezas .•.............. : 
lugu~is de -posto·• de guarda A 

iffere_riça do cle(icit sobre o 
saldo .• · •.•. .. ....•... :·. : · 

D 

Credito votado 
pela lei n. 3141 
de 1882, art. 3" 
n. 11 

------
373:501$250 

39:200$000 
1:000$000 

600$000 

:1.::1.00$000 
2:400$000 

-
16:378$750 
15:820$000 

-----
450:000$000 

-------
·············· 

Despeza Saldo Deficit 

--------- ------. 
4i4: 992$249 $ 41:490$999 

20:431$222 18:768$778 
663!738 1:663$738 $ 

379,)900 220~100 $ 

1:240~000 f 104$000 
5:025$i56 2:625$75{) 

$ 16:378$750 $ 
!4:619$996 1:200$004 $ ------ ------ -------

458:316$861 ·36:567$632 .. 44:884$493 
------- ------ -------
...... , ....... ·············· 8:316$861 
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N · 4.-DE}IO:>:STRA.ÇÃO DA VERBA-.\roi>.\S DE CUSTO-NO llllCER.CJCIO DE 1B82-i883 

Deficit 

----------------..---- :--------- ------- -------
A chefes da policia .... ,; ................. . 
A juizes munici,a.e·s e de orphãos .•. : •••. , • 
A juizes substitutos .... . ..... , . , , , ••.••. , . 
A juize~J de di'railo ........... . ......... .. 
A .i uizes de direito nomG:ldos dosembarga-

dores .•.. , ••...•••...... , •. , . , •...... ·., 

ii:200$000 
38:412'5000 
1:350$000 

35:975$000 

16:900$000 

Credito votado pel!L lei n. 3i41 do 30 de Outu-
bro de 1882, :l.rt. 30 n. i5 ........•.•.•...•.•..•.....•••. 

103:837$000 

58:800$000 
47:037$()00 

Palacio do Ri:> de Janeiro, em 23 ~G Agosto de {883.- Francisco Prisco de 8ot,!a 
Pa1·aí::o. 

O SR. PRE~~DENTJC declar:_a que a P:"opostr. ~o 1 O projac~o do _nobr~ ministro da j ustiça, r es-
Peder_ Exe~u,1vo 2e~á l'e:ab1da n~ d:vlla cons1- taut·an lo as d1spo~1 ~õ?s do cod1fr? de pro
del'a.çao; o remethda a cOmlWssao de ot·ça-j cesso, corome~te aoJalz de paz a attr1baiçii'.o de 
mento. julga. I' erimes policiaes, que a lei de 22 de 

0 's · · t • t' fi ali Set~mbro do 1871, jã. lhes havia retirado. Oa 
d r· mmis ro 1 e Ira-se com as orm dades crimes policiaea são complexos e multi;>los; 

o estylo • e:xig~m <l.o julgador conheeimento das regras 
Entra em dieeuasão o o.t·t. 6• do projocto da do processo para que avalie as provas e pro-

reforma judiciaria. fira a sentenç~, que sempre offende a pessoa 
em que recahe, comquanlo tenha esta. re
curso· para o juiz de direito •. Esses crimes 
têm sido a.ssumpto de cont1·over.sia. e de em
baraço aos proprios juizes. Como ·pod~rá. o 
juiz de pa;~; decidir em materia tão importante 
de dil·eito ~ 

O Sr. Fernandes de Oliveira 
diz que a. reforma. judiciaria. do nobre ministt•o 
da j u~tiça' não satisfaz os intuitos lallçado.s no 
parecer das commissões raltnida.s. 

Nos annaes do plrlameo.to existem oatros 
projeC:tos concebilo~ em planos ma.i3 vastos a 
q ua satisfazem necessidades que não foram at· 
tendidas no projecto dG S. Ex. 

Não tem o orador fanatismo p~las regras e 
preceitos conatituciona.es, entendendo que 
muita co usa ha a fazer que conti·aria princípios 
na nossa. lei fundamental. Si o projecto, porem, 
foi moldado nc>s princi pios da coo.stituiç.ão, sendo 
·esta a. sua superioridade sobre outras lêis, de
clara o orador que não póde se at:lcar mais de 
frente a Constituição, do que o faz o art. 6o que 
confere attribuições aos juizes de paz . 

Apeza.r das criticas sevet·a.s que mereceu dos 
nobres deputados da. m11ioria. a lei de 3 de 
Dezembro, paNce que o legislador de 1841 
fe:-; uml lei moldada aos nossos costumGs, 
tendo em vista. a índole da noss~ autoridade 
publica . E' pl'Aciso part'r deste principio que 
o caracter de j~tlgar· e:úg~ a calma e tranqui
lid1de que só pódem dar a instrucção e a 
pratica. 
. Os juiza, de paz s-o ordinariamente eleitos 
pelas paraialidadee poUticag pa.t•a. set•virem a.s 
c~&bal:~s, e é, portanto, urna autorida.le eivada. 
do def~ito de partido e sem as qmtlidaàe $ ne
cess·trias ao juiz. Foi por iss::> que a_Ç-'Jnsti
tuição commetteu a a~tribuição :le jt.dga.r so
mento aos jttizea perpêtuos. Conferir ao juiz 

. de paz a attribuiçito de julgar, ]lrincipi\lmente 
no crime, á descurar da. seg-urançR doa ci
da.ilãos. 

Entl'a os c~imes policiaes es tabelocidos pelo 
codigo está o de :~buso de li b~rdale de im
prensa, mataria que para s8r bem apreciada 
exige um criterio elevado da. P'lrte do . juiz 
que tiver de dar a sentença.. Os j uizea de paz 
terão compet(m~ia e isenção para julgar em 
pl'ocessos taBs 1. 

Si isto acontece em rel:lção á competen'cia 
crimitial, peior se di em mated~ civil. A sas· 
peita politica, dad:t pala nobre commissã.o para. 
exclu~r os vereadote!O da supplencia. dca jl!izes 
de íliraito, devia servir para repellir o j11iz de 
paz· do julgamento das causas civeis. E' es;oa a 
disposição, alili.3 ata.ciue fo rmal aos arts. 161 o 
162 da constituição.. _ 

Os vieios e os defeitos apontados na l ei de 22 
de Setembro de 1871 pelos nobl'e> deputados 
sustentador~s do proj.~cto, são conquistas li be
raes feitas pela cJmara. daquelh épôca.. Sobl'e 
habeas corpus nenhum p~iz ,salvo a. Inglaterra, 
estã a':lia.nt~ do Bra.zi'l, porque aquella. lei am
pl:ou o habeas corpus de maneira que nell~ o 
ciladiio tem a melhor garantia para a s ua. 
pessoa. Alóm disto, a. lei de 1871 instituiu a 
fiança proviso!'ia, q11ando nntes existia a fiança 
.definitiva sómente depois da pronuncia. ; sepa
-rou a policia. da justiça e extinguiu as prisões 
preventivas qM eram múitas vezes arma de 
vinganças ; am~lio11 os recuraoa e, finalmente, 
augmentou ~ alçada ~os juize~' d' pa:&, Nio 
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fiabe, pois, o orador por que os nobres dBputad~s não tc..-ia a impar.:ialidade precisa para julgar 
lill<\raes tnnto verbera:n a lei de 1871. · corno juiz de direito. 

A reforma do nobre ministro rGsp:lita os V G na p:·oposta. outra qispo~ição nova que ha. 
ponto~ c;trdiaes des~a. lei, provando a necessi- 'de encontt•ar no pratica serias difficulrfades: 

.dade de m!lntel-ae mostrando que a lei, longe refere-se á exigeuch de ser a f:i de tola e 
de ser má, tem prodazido b~neficios. . qu~lqu,!r citação coml-'rovada por ·duas teste-

Em relaçã'l· ao art. 6o do projecto, não den:a munlls.s. 
o orad:"Jr do reconhec)r q·te alguns de setts pa- . Aq~tellas difficuLiades que se explicam p3la. 
ra~raphos sã~ ut!li~. mas lhe parec·;3, e~tudnndo repug nancict qu~ ba. entre nós d<l intervirmos 
o 'Seu conjLtncto, que o no'Jre ministro que1• com o no~so test·;munho, mesmo· nos act:Js. que 
antes os juizes de paz para as funcçoes crimi~ mnis iuteress!l.m a j:Js~ça, de modo que ó de 
naes do que para a.~ funcções civis. Ao p~sso presumir q ue ningueUl se p reste a tal acto, 
que confia aos juizes de paz os j ulgamentos e occasio.narão prejuízos e delongas que emba~ 
oonheoimento5 de todo5 os crimes í•olici :~es, raçat•ã.o a justiça. O que convérn e escolh~r 
r~stt·in~e as attribaições p!!.!'a as quaes n con- mclho·· o pessoal, elevar a cllsse dos offici:les 
slit~ição os criou •r:s:clu-;ivamente. · de justiça, dando-lhes outras p;arantias, revas-

Parece q_ue a constituição · quiz dnr ao juiz; tindo-os de auioridu.de, afim de que a sua fede 
de paz a nnssão de evitar os ·processos, promo- cit~çi.io possa iuspirar confiança. ·· 
vendo a conciliação da3 partes. Entretanto , o .Tratando da disposiçio contida. no § 7o, que 
projecto restringe est;l attribu.iç;1o. Não ha ae refere a compe~ncia do j uiz civil parn co
mats nec~s,id<J.de de concilinção pe rante o j•tiz nhecer da. causa commercial, d!z que s3ria. 
de pa.z, desde que ella · póle ser p~omovida. pe- melhor que a. proposta acabass:; · com esta. dis
rante o jui~ de direito. Essa disposição traz 3. tincção para estabelecer sóm~-nte uma juris
inutilid:~.:le dcs juizes 'le paz. dicção, a do juizo civ~t, afim· de evitar-se que 

Algumas das disposições do art. 6•, relativas se sacrifique ao capricho das pat·tes a regra de 
aos caso~ em que uão é necesõ~aria a concilia· direito publico segunlo a ~ua.l a jurisdicçio da. 
çli:o, já siio mate ria de lei. A inovação, porém, competencia ó formalidac..e essencial p!!-ra o 
estabelecida n" ptoj~cto pa1·a o divorcio, não i ulgamento dos feitos. · 
parece aceitavcl, porque é exaetamn.nte no ' Ap~z;ll!' ·!ia promessa feita pelo nob:·e repre
divot·cio r1 ue a conciliacão se torna mais nece~ sentant 3 da prov.i ncia de Minas e _pelo nobre 
saria. ministro da. justiça, ycrifica-se, p~la uniforrni-

.So3'undo a constituiçM do bispado; que rege dade nas votações de todos o~ artigos da pro• 
est!l. materia, nas acções de divot•cio, ainda posta, que ·não têm sido attendidas as ponde~ 
a,~poi s de proferida. a s~ntença, as partes podem rosas consideraçõe5 prodazidaa peb~ oradores 
accordar-se, e a sent ença se•· cancdhdJ.. Entre.. qno se têm-empenhado no debate, ac~itando~se . 
t \l.nto, a proposta. :mpprimo a concili~ção quando apenns !l.~ omend:ts apresentadas pela ~:otn• 
ella se torna essencbl. mies'io conjunctamonte co~ a proposta. Por~ 

Uma disp~siçã~ muito âalatar consagrada em isso não se aventura a offl!recer alguma emenda. 
nossas leis, qui! na pratica tem evitado muil:;.s Em relação ao § So já. emittiu o seu parecer 
chic:~.nas e destruido muitas injustiças, é a que qu:mdo se tratou do projecto sobre execuções 
exige a nccesúdade do compar ecimento da pro~ comroerc!aes: entende que, uma -vez que não 
pria parte no juizo da conciliação. P <!IO pro- sobt•a tempo à camara. afi•n de ehborar um 
Jecto esta di;poüção des,-.pp:u ece. A conciliação codigo civil, cqnvêm tran~pbntar para a legis
p:>der:\. s~1· intentada. por procurador sem a laçã.o cornmercial nquillo que lhe fôt• :~.ppli
prova do impedimento da paz·te, como preceitúa. cavei da legislação civil. 
a lei actual, altendenlo :i. necessidade de quo Rel!ordo. no nobre ministro a noc~ssidade, 
o juiz de paz predomine com a. sua infiuenci11. lembrada. pelo nobre representants d&' pro
nos prim~iros actos do pro.•esso, o do exclui- vincia do Rio Grande do Norte, do organizai'-Se 

.- rom-se os procurar!ores officiosos. Não póde, o codigo civil. 
por.tanto, de_i:s:al' de ser impu.gnsdo o § 4o ·do Hojo que existem subsidio.s completo11 niio 
art;gp em d_tsc~~são, porque o accôrdo dAs par- seri1L difficü a S. Ex. m·~tt:r horubros a essa 
tes e ~ prtuctpal ob.jecta da conciliação .; do tarefa, de sorte qüe o Bra.z:l pudesse .ter. uma 
contrarto, disvi1·tua-se o principio que deve ·leima.is confo1·me â sua índole e necessidades, 
reg-ular os actos perant3 o juizo coucilh- e que fosse ao mesmo tempo uma garan tia 
to rio. 

para os nossas direitos civis e um aLtestado da 
Ac~a in~o~venient~ a_disposição do§ 2o, que nossa civilisação. 

autortza ~·~JUIZes de d1rerto a ouvirem as partes Feitas estas considerações e attendendo â 
em e?n.cllmção, sempre qu_e o juiz de paz e~ necessidade de facilitar ensej~ aos nobres de~ 
~~~~~~1~ d~c d?r de suspc:~o.: N~~te ponto_ e I puta:ios que têm. intcr~sse em discútir ' tão im
. . d d. .utrma da commhsa.?, Ytsto que, s1 o pot'tl>o.to assumpto d<!LXa a tribuna e esper!l. 
J'::1z e treJto houveo;s~ de eli:er.::er funcções que que. ellE:s mostrerd si convém manter ou re dao opp~ctas ao s~u officio, para depo_is, em 1•azão ousar as faculdade> que no art . 6° de propos~ 

0 me~m?- oflic;o, proceder ao JUlgamento, s"e conferem e ne"'am aos J. uizes de pa.z 
acootecena q uc na~uralm~nte se inclinaria á. 0 • • 

r-arte que l~o apresen~sse melhores argum~n- O Sr. Carneiro da Rocha:-
. "

05 ou . c:onsldera<ões, a qual atá poderia guiar Sr. presidente, ve.aho á tribuna para responder· 
co;t"..,~s; sellS con~elhos, iie aorte ql:le jâ. estaria ao nobre deputado que acaba de senh.r-se, e 
pr ~ ·'""do para o Julgamento poster1or dn. c_ausa; 1 não posso, antes de ontra.r na ma teria do seu 
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discurso,deixt~.rde applaudiro mo·lo pouco apai
xonado por que disc utiu e>te ••rojecto. 

O art. 6° dtt !_)roposta do poder executivo se 
occups. precisamente de alguma~ providenci[L 
a respeito dil conciliaç.ão, mas ~o mesmo tempo 
toma. medidas sobre as eüa~ões, consigna a 
idéa da poder-se prorogar n. cornpetencia do 
j11izo ch·el, nada oppondo o réo, e afinal man-ia 
applicar ao proccs~o civil alguma~ disposiçõas 
do regulamento· commercial. , 

O nobre deputat!o .foJ:mulou oqjeeçõGs sobre 
algumas-d:;.s disposiçtics do projecto, mas antes 
disso referiu-se ao art. {o dapropo~ta, 11 tratou 
de censurai-a,· ass; m como ã commissão, por 
dar aos juizes O. e. paz attribuiÇõas de juigar, pll.
recendo-lhe que o projecto e a commissão dis
tanciaram-se d:~o constituição do Imp~rio, que 
sómente confere n esses magi~t~aios populares 
a attribuic;ão de concili:l.r. 

Já foram respondidos por to los o~ oradorell 
da maioria que s e empenharam neste debate, as 
observações reforentes :10 :1rt . 1• ; mas em 
atten~ão ao nobre deputado, c1 U'l as reproduziu, 
sou obrig.,do a diz~r alguma cousa, que se1·á a 
repatíç.lio do que melhorJoonte já foi üito nesta 
cn.•a pelos r.31êridos orador<'S. 

E' verdt~.de que a co~stituição politicn do Im
paria deu ao juiz de paz a attribuiçuo de con
ciliar; é mesmo vardade que mais se coa:luna 
com a natur~za deste juiz o papel de pacifi
c·ador, inherente a esse pod~r patemal que elle 
e::s:erco no districto marcado p:~.ra a sua juris
dicção ; mns a propria constituiç~o, ni> artigo 
que conferiu ao juiz de p~~ a importante attri~ 
buição de conciliar, declarou quo leis postoriores 
n1arcariam ontras attribuiçõe> que esses ma
g-!str•ados devessem to r; e a bi de :f.827 que 
foi a qM lhes lU<Il'00tl essas a. ttribuições, déu 
aos juizes de paz a de julgarem pro~es~os· de 
pequena importancia., coo.ferindo-lhes outras, 
~ue se encontram claramente na. ci t:~.:la. lei. 
E nunca. se considerou que essa lei fosse in
eon_stiLuciona.l por conferir bea attribuições 
e.os juizes de paz. 

Outras leis p:lst.,riores, corao o coligo do 
processo,m3ntivcram.e nmpli:u·am muit:ts des$as 
attribuições dos juiz~s de paz, e ~:riente. a lo i 
de 187 l foi quo cercou-a~; colls~guintemente 
a propos ta e algtHnas cmend_.s d!l. co:nmissão 
não fizeram senão restuurar o- regimem nntig<l, 
e mand>~ram vig-or:tr disposições, aliás bem 
pema·las, de leis anteriores. 

E, Sr.. presidente, nenhum perigo l!:t ~m 
que a t·.tes magistrados populares se conced~>m 
e.ttribuiçües iguacs !ls·que e >tão consig-n!).:lo.s 
na. reforma, porque, como jà cli~s ~·, o qu~ seria 
perigoso era. dar attribuições a m~gistrados que 
dependessem directamante ·do-governo, e que 
ni!.o offerecess~m garantias ás putes de modo 
que os julgamentos nlto ss irispirass3m nos 
melhores motivos, e pudessem ser in1luenciados 
por um elemento estranho. . . 

Mas desde que se dá attribuiçücs,· qne são d2 
pequena i:uportancia, p1ra o conhecimento 
das q na e~ _não. Ei!.o yrecisas g~n:l~s. 11.'\bili
tações, a JUizes de ongom poptllar, JUJze~ que 
em nada dQpendem do governo, ma pnrece que 
a sociedade nií.o põde soiTrer. çom semelhante 
wedida. 

y. lV.- Si 

O jui7. de pt~.z tem um11 compctencia. restricta. 
ao ~eu distric~o; n ·:ste exercerá e;:s~s attribui· 
Çoes, e dahi nilo vira porigo para a sociedade. 

E ha uma razão que ía7. csta!J2locer esta ex
ccpção, ainda que ella não foss~ determinada 
pelos motivos de orJem p11blica que expuz, G ó 
a grande ext'!Dsão territorial. dJst~ paiz. 

Nó3 nih pod~mos, como seria para. dosojo.1•, 
dar magistrados â porta dos cidad:iO) para. vin
dicaram as offensas que porventura sotrrerem 
ern seus direitos de propriedalé, em sua :·vida, 
em sua honr~; e então el'igimos em magistra
dos, com estas pcqu~nas attrlbuiçõ~s, a. indivi
duas que, ten 10 o districto por sua àraa dl'l 
acção , podem exercer perfei!:lmenle as func
çõ·,s, qne em grau .mai~ elevad:> a outros juizes 
competem ~m uma área maior. 

Diss3 o nobr~ deputado que a .commissão foi 
incoherente dando ao jui~ d~ paz taes attribui· 
ções, quando não con<:entiu que os· vereadores 
fossem supplent"!s ·do juiz de dir.}ito. 

Não ha contradição alguma da parte da com
missão. 

&1-b~ S. Ex. que CJ supplentes crea.~os pela 
lll'oposta vão substituir os j uizt?s de <li rei to; e 
tendo esses jnizes attribuições mais amtJlas, ê 
preciso que cada um uaquelles supplentes .te
nha IJastantes conhecimentos e habilitações; e 
sabemos que, em geral, os vereadores não pos
suem semeib.nntes habilitações. Mas, ainda as
sim, a prQposta não os es:cluiu completamente, 
tanto que esta.IJeleceu que, na f~lte. dos· sup
plentes nomeados pelo governo, compete aos 
vereadores substituírem os juizes nos seus 
impedimentos ou fultas. 

Entrando pr Jcisa.m-,nte na n.nalyse do art. 6•, 
disse · o nob;•e de puLado que a commissií.o re
stringiu o.s attr-íbuições dos juizes de par. no 
concernen.J;e á conciliação. 
E~ta censur.\ teria todo o cabimento, si a. com

missão não tivesse apresent:l.do duas emendas : 
uma supprimindo o§ to do art. 60, que considera. 
vili{lo o processo em que a parte a.t<Í a. sentença. 
1inal nada allcgou contra a falta ou ir regulari
dade da conciliação, e outra retirando do luill 
clG di reito a f,tcttldade ele conciliar quando o 
jui7. <le paz do districto se j ul~ar su~peito. Mas, 
d~dde qtte a com missão supprime estàS duas dis~ 
po~ições, a.commis~ão mantém em sua. integri
dade :~ s attdbu:ções Je conciliar, qae con1petem 
actualmente ao juiz de paz e que foram coufe~ 
.rid:\s peln. constituicão politica do Imperio .. 

E' verdade que o art. 6° declara que em 
muitos casos nã.o é preciso a c mciliação; mas 
neste ponto, nem ha J•estricçilo, nem o projecto 
creou direito novo, porque, como V. Ex . sabe, 
estes processos em quCl não se torn~ ob1·igada. a 
concili:u;ão não são nos precisos termos do 
direito acçõ~s ou proces'os propriamenh ditos, 
alio diligencias prBi)llratorias e incidentes, e, 
além dia Lo, a pratica de fóro nos Mtesta. que em 
ruuitos des>es casos jà. não se proce .lia. á. con
cilinç..to. · E' certo que alguns tribunas> têm 
entendido diversamente ; mas par~ que :\ juris~ 
prudericia se unirormise e não continuemos n 
ver os tribunacs j u:lgarem ditfer~ ntemente em 
pontos, que jà deveriam esta~ cln._rameute d9fi.
nida.s, é que o projecto eonsi.gn\ elaramon\e O!l 
CaS(!S e111 que d3ve lpver conciliaçlo. Nad~ 
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competente, quct· pela sua pcstçao, quer pelo 
s "u c;;.ra.cter, para que e~igir ale m di~to a con
cili<~.çiio _pelo juiz de p:1z 'I 

innovou, como disse, por.]tte, além de consignar 
<>que esli nll. p~atica, copiou a reform:l,O que j;. 
se encontra em artigos da« Disposição p1·ovi
soria sobre a ahulni$,raç:lo dl\ }1stiça civil. » 
Sab; V •. E:!::. g.ue em :1lguns artigos de\ «Dispo· 
si~ão provi~Ol'la» ~e enumeram Cb cMos eru q<te 
a concil 3.Ção nl:o e nec;ssa~ia,c 03 em que pó le 
ser feita po.;teriorm nt~ a Jiligenda.s reali
zalils. O projccto o que f;z fvi consolida!' com 
mais pr~cisão e clare1.i\ os casJs 0m que n con
ciliação niio é necessari~. r. pareco quo fez mu 
b:>m serviç.o ao f.Jro. porque de o:a. em diante 
desapplwecerão esses julgados desencontr:-J.dos, 
que infelizmente \'GmrJs nos nossos tribuoaes. 

Dapois, ::ir. presidente, sabe V. Ex. q~e por 
via. de J'tlg"l'a, qu:m:lo dous espo;os recorrem á 

i justiç1, 1·aras ve1.es se CJll.:>íliam antes do pl~ ito. 
Temus vistt> alguns casos, é verdal0, mu.s a 
pos·eoio•·,·; rlep ~-is 'lue (1, ae~ão t~rosegue e ha 
sentença ó fiUC os conjng3s, refi )ct indo melhor 
ou por qu:~l:1ue~ outt'J. cocnh.lerJ.ção, se u n3m 
e contina;un a viver juntos. 

An~lysando cada um do> cas·;s ern que a con~ 
ciliação não é necessa.r.a, o no'.Jre deputa.lo 

- uiss·; que não havia raz!í.o par.\ não se e::dgir a 
conci!i:J.ção nos c:l.SOl Je divorcio. . 

C::.m relação ao divorcio perpetuo, em vil't:r.le 
de nullidad.o de matl'imonio ... 

o sl{. A~DIUDE FIGUElR,~:-Isso não à di· 
vcrcio. 

O Sa. CA.RN"EIRO DA Rocru:-E' um& acção 
que traz a s3paraçã·> de dous conjuges, o ta.m
b2m p· bs escriptoNs denominada. divorcio. 

O Sn. R.~nsno:<:A:- Em direito ch::.llla~s() 
divorcio. (f:la otttros t~par;es .) 

O Sn.. C.-~.n.NJ,:II\0 D.\ RocaA:- A e~oressão 
que empt•ego· não ó nova e a tenho encôntrn.do 
om .diversos es~riptores que trat,lro de smne
lban:e m:~.teria. chamando el!cs divorcio, quer 
a acçP.o q '.I<3 tende a sepat·ar os conjugas, por 
alguns dos moti<;os conhecidos em dir;!ito, que< 
a que tem p~t· fim desunil-os p~la nllllidade do 
matrimonio. 

O Sn. AxoRA.DE FmuEmA:- V. E~. esta en
ga.na.·lo, nenhum escriptor diz isso. 

O Sn. CARNE mO DA RocHA: - Nio pensei 
que o nobre deputado m~ fi7.esse esta cont·.'sta.
ção, senão traria a.lgLtm csct•iptor para. provar o 
a.certo de minha pt•op.>~i<(. o. Posso garantir que 
não em: tLo ulll:J. pn>llO&tylio fals:~. ; m:-.s nàCJ d~
mor~moo nes~e _terrJno, que não é o da pi·o;Josta.. 

O que eu dtl:la era que, com rebçiio à. ncção 
de mtllidade do cnsamento, ja que não q not·em 
que empregue a pabvJ·a divorcio, não se jul
gav:~. nec-<ssaria a. eoncm::~ão ; mas, com rill;~.
çã~ ao> outros casos, a jurisprudencia não era 
accdrd~ . 

Al~~n: entenliam que se de\'ia proceder à 
conc1haçao e outros não. 

E' verdade qu() :1. opinião vencedora é que 
no$ casos de divorcio s ~ dP.vc procede1• á con
ciliação j mae nada havia fixado em lei, e foi 0 
que fez i1. proposta estab0lecendo que ne<tes 
casos não õ precisa a conciliação. 

Ouvi as razões dn nobra deputado ir.•pagnan
rlo es t1 -parte do projec to ; mas pat•ece-mg que 
a ]lrO)OSta íu:nda-se em motivos de Mrta proce
dencJ?., e ~re~o _que um de~s's motivos é que, 
pela. constnUlçao do ar~eútspg.do, que á a lei 
9-ue r egula. e~ te assm~1pto, ja ao vigario geral 
lUM mbe fazer a concllia.ção entr e as partes an
tes de da~ a sen.tenga. 

O:a, si jâ PC?SSuimos _uma legis1a.ção que en
t::~g-tl a tent&tJ.va conciliatori11. a um juiz mais 

E e uma quostão tão sel'i.a, suo tiro de1icados 
os motivos qu!ll'JV:>.tn os conjug.es 3- recorrerem 
aos trib~lllà'J l , 'llLe a lGi não devG permitt~r quo 
esses conjuges qao ee se1: ter.:1 estremecilos l~tts 
suas relações conjugaes, vão a mais de um j uiz 
npr~seut~r as sunB queb:t~.s e da.r logar a esses 
escau .talos, q uc commu::n :nte nós d~plor::~mos 
nos juizos onJe ~o dol>at 'al esse> p leitos. 

Desla qu3, como disse, já a legislaçffo eccle
siastiC'a incumbia a um juiz uma conciliação, 
parece-me que neuhLtm inconveniente traz o 
artigo dtJ. Pi'O'lQsta, dis~ensando a conciliaç.."io 
do juiz de pa~. • 

A outra oqj :~cção :i proposta é no pon to e:n 
que ell.t pe rrui tte que a conciliação possa com
parecer o pncut'lo.do;·, em vez de obrigar a que 
compare~n a prQ;lr:a. p.ute. O projecto t:J.mbem 
nesh parte não Cl'~Otl ::.!.irei to novo. Esta dispo
sição ja asttt consigua•la nn lei. O que apen a3 
f!3z a proposta foi elimina.!' a obrigaÇltO ·que ha, 
da. parte prov:.r impcdim ~nto pal'.l. que se dê a. 
a re prescnta,;ã) po.· pt•ocur:r.dot•. Na pratica 
V. Ex . sabe c1uo css.t prova nil:a é exigida, 
tem cabido em desuso, e neste s en tido ha jul~ 
gados. Desde qu" :1. parl'l era cit :<da, mandava 
seu pt·ocll.t'ador à concili1<;ão; esta se fazia ou 
não,os tribuno.es não a nnul!avam processos por
que não estivesse pl'OI'ado o impedimento , com 
que clle se presumia. E para que não houvesse 
esse ludil.)l·!u da lei, pa1·a. que esta pratica nilo .. 
continuass3 sem tt llla cons agração n a legisla
ção, o projecto r~p~tiu esta dis:JOsição, climi
nan:b a p:.\t't~ que e"I.ig-ia a pt•ova do i mpedi 
mGnto. Se1·ia para d·"sejar, não o contesto, quo 
a concili-; çito só fos~e fcüa·pt·esentes as propl'ias 
partes, porque o' ~d1·ogados muk<s vezes tem 
vontade do fazer cet·tas conccs;;ões e não podem, 
porque não te 1n~s poder~s, não se lhe~ deu au. 
torização b::~slantc; roas t:llnbem, por àutt·o lado 
não se dovo obriga!' a parte a comparec(ll' p~s
soalmente; deve-se autorizar a quo ella mande 
o sea procura.·lot· ou udvogauo munido de po-
d~!'0S p!!.l'a realizar a concilla;:ão, sendo q11e 
isto não õ in(;onv,'niente, porque como V. l~ li:
saba, sem pre qcle entre autor e r éu np parece 
algmpa t endencia para a conciliação, ainda. 
que o advogado n:i:ó leve poieres bastan tes para 
realizai-a logÕ, ~;;Ua: se yari5.ca mais tnrda. Os 
a "!vogados si · accordam sobre certos pontos d21. 
q otfl>tão, vã~ ouvi!' 03 se1ts constituintes, e si a 
conciliaç~o não. so verifica na. audienCia que 
foi marcatla, vorifi :a-se na s"guinte,·ou,mesmo, 
fóra. dessas o.udir.nci;s. 

Quanto â iucO!l\'Gníencia, de ser o j uiz cl -~ di
reito conciliador, j:l. disse ao nob~e deputado 
que eu era da opinião de S. Ex., o tanto que 
como membro da co=issão assignei uma. 
emeD.d?o neste senti lo, s endo que, aliàs, _a idéa 
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contida na propost;~. nlí.o é nova, já. se aeha. con
sagrada na. Or.J. Liv. 3°. n11. Consütuição do 
anebiapado; em algans paizés. 

Sobre a citação dis>o o nobre deoutatlo que a 
·disposição-do ptojecto vai cacontr.~r difficulla· 
d~s na pratica, porque não s~ pode,· a ~cr á mão 
duas testemun has que assigae;u a certiddo do 
official de justiça, Jâ por:Jtl<l muitas citações 
sito feitas etn log,1res quasi despovoados, oodo 
não ~;e encontr.tm essas d·uas testcmunhns, j á 
porque muitos in_dividuos se recusam a. esse 
acto. Ma&, Sr; preslicme, a _proposta procura 
acabar com as ~::onte.>ta:;õ ::s que .vemos ~m 
processos sobre falsidade de citn.çõe• . V. Ex. 
sabe quantas allogaçõe ; ha cstríbslas nas fal
sida:les da$ citações. Commummente . se all~-
ga. não ter~m sido as pot·tes i ntimadas ; e então 
o projecto o q~e fez ·1 · 

Além da fé publica. qu·) deve ter o official ae 
justiça, qua ndo passo. a cet· ü:lão, o projecto re
fOl'Ç!Hl•a _com o testemun:ú) prestado pela nssi
gn:~.tura de duas tes~}munhas na certid:io da 
citação. Esta disposição nfí-) suppricne a fé pu· 
blica, antes a. corrobura e ovit ~ os pleitos . E ' 
mais um documento 'lu e o official de j ttstic;a. 
póde exhjllir a fa.1·ot· dil. fidelidade com quo fez 
a diligeacia,' qlte lhe foi commcttida.. 

Commammente SB diz : não fui citado ma.s 
quo.lldo a certidão do offici:ü de ju~tiça apre
sentar- se com a. as <igm.tura do intimado ou 
com a doclal·a.çiio de do.as testemunhas, não 
poderá haver alleg,:ç~o Mste sentido, e alg:nma 
que appareça cahirá por terr:t. Fo: para atten
der a e3tes factos, q·.1e se r\-lo na praLi~a. C q!le 
determinam a nnllidade dos pro~essos, que a 
·proposta. apresenta e ;ta mcdíd:9. . . . 

O nobre deputado disse r1ue de$Cjava. offere· 
cer algumas emendas ao projscto, ma'l tioba 
r eceio quo a camara. não .votass~ por ·ellas. O 
nobre minL<;tro da juatiç-.a, como a com missão Já 
teve occa.sião de de-:hrar, que embora -e·;ta 
projecto sej;~ uma l"3f;;rma. política, havia li· 
bJrdade para a.prese;t tação de emendas. Nem 
pôde o nobre .deput:>do receiar q ue sejam t'e· 
jeita.chs, porqtie á exc~pção daqueaas que 
apresentou o nobm d"putado pelo C: nrá, outras 
não foram oifero;id;ts no in teresse de ap~rfei~ 
çoar o projecto que se discute. Mais urna vez 
CO!lvido os nobr~~ d~ puta.dos a apresantarem 
suas idcías COMort·en lo, po1· meio de 'emendlls, 
para que :2. re:orm:~ tan'·,a o ctinho da maior 
p•rfeição p~s$ivcl. 

Tenho nbns:l.do nuiis elo qlle clavin, da att&n· 
ção iln. eMa ; dcs.•jari~ loclll' em antro.~ pontos, 
mas j:i excedi a ho:·:. n1a.rm~da para. a primeira 
parte dn ordem do dia, c tendo satis feito o 1neu 
intuito; que foi re_sponrler ao nobre d 'pulado 
que me precedeu, vou .sentar-me. (J! u ito bem, 
muito b~lll. .) 

A discnssiio- fica. :ídiada p~h. hora. 

SEGU~DA PARTE DA OítDEM DO DL-i 

·co~TI:\U.I.ÇÃO D.:l. 3" DlSÇU53:\0 D;) OR()Ailli!:NTO 
D_\. GUElUU 

O Sr. Ulys8~!il Vian11.n. niio se 
deterá :11.:1. par te do·.\'ilhE!mefitG discurso qul! na 
sdfisãó ãétetid~ j>rorériU o nourê <Íé~ulMo p1.1111· 

província de Santa Calharina., relativa á. res
poeb_v~ctoriosa e completa que lhe deu o nobre 
ex-mm:s~ro_ da guerra. Na. qual idade de relatot· 
da comlllt~~ao de o~ça.rnonto, quanto ao projeclo 
r111-~ se dtscute, occupar-ee-á _sômente 'do q ue 
S. Ez:. disse em l'efere:-:ci.~ ás verbas e serviços 
elo mini~tet•io da guet'l'if. Apr.:>veitando a occa
si:Io, r..ttenrlorli. tnmbem a 11lgu ;uas considera
ções CJ l\G f~ r. o nobre deputado pelo ParA, a quem 
coube abrir o dabs.te. Antes, porém, apreciará 
uma these, q·uo por mais de uma vez ha ansten
tado o nobra repres~n tanto da proviucia. de 
Santa C:>.that·ina, ainda que S. Ex. a t enha m o
difica.do no peanltimo discurso ·que pronunciou : 
a de que as pa.'; ta.~ militares devem ser p re en
chiclas por profissiona.es. 

E' compleln.:nente fal>o esse principio. A 
theso ·d? ;tobre deputado é rejeitacla por todos 
os pubhcL'l tM e pa1·lamentares da Eu1·opa. 

·Ab;~t~ac~.!l:> fei ta dos nltimos ministerios da 
RepubliCil F1•:mce?:a, não sô nas ot·gan izaçõos· 
auteri•1re~ desse paiz, como na Inglaterra, e 
Cln t.odos os p:J.izes regidos p?lo systema p:1 r
Jamenlar, tal prigcipio nii:o tem sido appli- . 
ca·lo. · 

O conhecimento prévio o individuado de todo3 
os negocias que correm por aquellas pa11tas, 
coufor1oe que.- o nobre deputado, ainda não .ó 
umr. condi.;:ro qne exclusivament3 possa. habi
libw p:ll'C~. a get·eucia dellas . 

Disse o no'11'.1 deput:L1o p(;la provincia do 
Par:i que a. conuuissão de orçamento não tinhn 
feito as econo:uias que poderia re:~liza l' . A isto 
oppõe o ol•ado1• que nos serviços do ministerb 
ela gaerra·tcm·sa feito os maiores côrtes, como 
s e và de um quadro que le. 

O oradar ó jl'artidat•io das economias, mas 
quer que ellas sejam dominadas por um plano 
g eral, :i. eamelhança rio que ea praticou na 
ltalia, cujas finan11o.s se salvaram e hoje pros
peram, graç<s ás providencias systematicas q ne 
alli se :ldopt:>.ram. 

Os nobre~ dcputa.dos da opposição · tem accu
eado a situação lib~ral pela não e:s:ecução da loi 
de i8i4, que regnla. o alistamento militar . 

Não scrà o ouolor q11e diga que ella e inex
equivcl: entende quceàevo ser executada, em
quanto não for àevida.men te revogada. 

P ergunta, porém, quem. primeiro susp~ndeu 
a sua execução, e mostra que foi o nobre Du· 

. que de Ca~ias, de Sludosissima memoria, quem 
mandou ~obrestm· na reun ião das· jantas q ue 
deviam proc:;de~ ao sorteio, pelo fundamento 
de que as jtml'ls ]l;~.t•ochiaes n~o tinham func
cionado em to:bs a'! freguezias do l mperio • . 

A pal'te da lei rehtiva. ao sot·teio ainda nio 
fJi posta em. e:•ecução; a que respei t::~. ao alis
ta mento ó a que o t ··m si lo.deU1onstraodo a ex
periencia que as d isposições concernent es ao 
ex'!r~icio das jantas parochiaes não offere~em a 
neeess·~ria. pralicabilidade, e é es~a _parte da. 
lei qn~ por ora carece de retoques, seg undo a. 
execuç'i:o, que tem tido.- · 

Si 6 a~to do nobra Duque de Cuias sn justi
fica p3lO Í:iClO i e Citar completo O elfectiVO 00 
~xercito, nãu subsisto ~ censura quanto áo3 
~abin~t-~s tilteriore3, porqna nó tempo. do 
~rl-. J;>êlo'bl.~ deu·~e o mes;no fác~o. tendo-se Te-· 
rüidd.dó :1. irisüfli<iieMi3 de pra.ças ao~-eJit-e-· dG 
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·tres snuos a esta parte. A.penas em relaç!lo ao officiaes. co~no se d:í. com as pràças de pret, 
indicado_periodo pód~·sa arguir a situação li- porque ·a isso ·a lei s~ op; õe. A etapa das 
bel"al por não have i· conseguido do parlam;nto praç.as é determinada por acto do governo, o 

·os reto:1ues neeessarios à l ei de 1874, na p:tt·te qual, quando t~m de 'íb:<ll-~. attende· ás con
ntti..nente á reunião das j unt<ls p~rochiaes . d içõea do mercado; ao pass? que & · etapa dos 

E' certo que no rclatorio do ::)r. conselheiro officiaes foi determinada por a c to legislativo . 
Dol.'ia. mostrou-se o nec~ssid.:t.do de molb.or,lt' a A' censurá qae o nob;·e de jlutado fez á com-

· lei, m3s infe liztllente as condiç1\3s em que missão pelo augn1ento d·3 1 : 000~, dado para o 
entt•e nós s l effe.ilua o trabalho parlam~ntar serviço d~ bibliot.heca do exercito, o orador 
não consent:ram que se emprehcndo.sse a r e- res.ponde que s i o serviço é mantido, e nã? foi 

· forma. proposLa t1 suppr •ssão da. b ibliothl'lca, ci pr eciso 
Agora que tudo faz crer que o eff~ctivo do. que ella s".íll convenientemen te dot:~da. 

exercito será b:·eyemon te completado, poderã Q.1an to :is bibliothecas q tul o no1l1·e depu
a situação libers l occnpar-s:l deste nssumpto. lAdo enten lc qne avulta.m nesta capital, o or a-

Respondendo ás obs3rvaçõcs Jos nobres de- dor não as encont:·a. era tão grand:l numero, e 
pntados que tomaram parte .no deoate, o o~aclot• nas que existem t>óde affiauçar que minguam 
diz que. ti. pergunta. rt tLe faz o nobre deputado os livros destinados à classe ruilit:~ r. 
pelo P"t·â-si p~n o pre~nchimento do' i O Q~(!lU c9nh~ce os }lrogressJs dá. organização 
pharmaceuti<;Qs cr.eados pelo decreto rb 2 de militai· sob os seus ditferentes aspectos, não 
Junho de>te anno tinham .sido apl."oveitados o~ pôde de9~onhoce,· quanto interas.•a o. b ii.>liotheM 
pl1armaceutico.s conti•atados e qtt 3 set•via.tJ,- <lo ~xercito ã instrucção militar. 
res }ondc que os 6 qlle eris tiam nas >e c.uo.c<e~ P ass..1.ndo a tomar em cOJHidera\.ão lH obser-
foratu nomeados. · vações do nobre d()i)Ut~do po-r Santa. Catharina.. 

Re;po~d~ tambem affirmativarnente qu, nto à diz 'lUO o discurso. de s·. Ex. fez impressão em 
pergunta acena do profissional parn fazer s a:1 espírito. 
p 1rte tla commisslo pat•a o recebimen to d.J ge~ O nobre deputado declarou sob sua palav ra 

.neros d·:;stinlldo~ ao exercito. autorizai I que ueixa:n e:tis ti t• sobras em certas 
Quan to aos reparos que !ez o nobro de?:.Ltado verb11s, mns que ostas s:>br:;.s não apparecíam ; 

sobre os côrLes que a commiss!!o podia ter \eito que havia mâ o:·ganiza~ão na repa-rtição fi~cal , 
e.u a.lgumas verbas, o orado: resp~ndo q·1e as a qu:~l b~irl:lva os prec)itos do orçamen to. · 
quantias ~·otadM pat•a o expo l!ente bs re1nrli- ~. Ex. b \'ilnton tros questões : umil. refJrente 
ções a cargo d:> ministerio da guerra não s_ão á alimenta~<? do exercito, ist) é, á e tapa, a 
avultada.9. segund:1 refel"~nte aos altlmnos d::L escola mUi -

Recon hece que a pagadoria po:lia ser snppl":- tar do i.{io Grande, ·e a te t•ceira r el:ltiva ao 
mida, transform ando-se~a em uma secção da pt•ofessorado da. mesml esccla, no q ue diz res
repartiç.!o fi;;cal; roas est1 s11pp1·essão estaria peito a não existencia de verba. no or\~mento 
depen lento de umg. org~nização {;'era! dos ser- ~~.nteriOJ.· par:t a sua dotação. 
viços a:i<uinistrativos a cm•go ;!o ministet•io da O nobre deputado começou a sua. critica 11elo 

· ga~rra, o não podia ser is<.>lad~ sob pen .\ do decreto de 6 d 3 Março de 1880, pelo Cjua l foi 
deso:·ganiza~ão do s ?.r viço reformado o cons&lho economico c const1tuido o 

A c:>mruissiio de orçamento pt·octu.>u cffe- dos fm·necimeritos . 
c tua:· r .•dtlcçlio na proposta do g-overno pa1·a a Accrescentou S. E:t. qu:~ não tinha havido 
rab1•ica-FaJ."damento, rua,, ã ~·is ta do ex:o.me a dimintüção no tra!Jalho r~latiraroentc ao que 
que procedeu no.> cont1•:üo~ ul timas, celebr ado:; era. feito pelos antigos conselhos, o para. corro~ 
peh iutendencia, reconh~ceu que não p::dia llornr a sua affirmativa com relaçã'l á uHima 
íazel-o, sob peua de mais tarde viL• o g.Jverno parte, di>sa S . ]!;~ •. quJ o 1'egulamento e xigia 
pedir um Cl'o1ito stt ppl&entar parà Dlt·jndel' a existencia d!3 .15 livros para a escr ipturação 
á d~spe~:~. que n;to pôde ser paga. r especti\"a. . 

P ensa. porém. o orador que a bbella poh C~ in o art . 38 do decreto a que o nob1•c do pu~ 
<J Ulll s'\o forll ·,cid:~s &s differontes pe~-as d1 far- t:ulo S!l rcfc t·iu lllOstra o oratlpr que S. Ex la~ 
d:>.,n<:;nto pô1·) ser alte t·a.da, o no;;Ln s ~ntitlo j :i bora em erro quanto ao numaro d~ livros P.sta
cxistem trab:dhos n~ ~epa.l·tição do quarte'!- bclecidos J'aL''t a escripturaç?io d os corpos ; 
mo ·tt·e gcM:•al. ap>nas ha. tres livros que; aliÁs. j .í. existiam, 

Diz que o soldado brazileiro cus ta muito ainda que reunidos eu1 um só volume, m M com 
c~ r o ~10 p:l.ir. ; o um cl•J3 m!tí$ caros:, mesmo do escripturaçiio diffar~n le , 

· mundo inteiro, c ~cel'ção fe ita do da. In:;latel'ru V<ti p rovnt• que a proposiç1lo ·avonbd:J. pelo 
e dét All .. manha , c.':l rno mostt·a com ltma tnb:lla n obre do;)utado, com relação :\o -:J.ugmonto d:ls 
CJmparativa q u.c lõ. e tApas. é simplesm~nto inexacta. A causa do 

Eu tende que si o gov ~rno fizer c;ncommenC:::l. a ugmento não fo i o dect•do de (}do l\fa1:ço : foi 
- pnt·a a Europa da materia [lrima n '.:Cl!BSaria ao a nmplinçiio dos Yivet•es que conotituiam o q ue 
ÍlrJarn~nlo do e:;.ército, podor-sc-li fazer al-. ~e chilma - eta::•a. 
gnn:m. economia na verba.; mas obs~rvilo q ue Peb. autor izaÇão leg isbtiva. consagrada. no 
o~~a IJ."a ll.<ÍJrrua•;.ão quo pratende o nobre de, pu~ § 6• do m•t. 6o da l ei do orçamento. de i8i9, o 

. tado_ p3lo Pat;\ não pôde; ser f•;ita da noite para g-ovemo foi a utorizado 11. rever a ca.rla de lei de 
o d;a •. A hal!-ç.a 1-:vou muito tempo l)nt•a ' 24 de Set3rnb!'O de 18.:!8, ·p ~la qunl era delel'm.i· 

. conse~mr u~a organiiaç:lo t•cguhr -e econ o:-· n:1d ,~ :. ctnpaL do _eo~dado brazildro . . 
• . n~t<~.a t.lo ser\':ço do fardam~nto. · E m que cons1stto. agud ln cl11.pa e qual c a 
. ; Q _;;?:v~r~~c?ão p'Q4elotn'a\ V~1Ía~~t; segundo' o.ctual ~ pergo.nta . o ·o~idor-. Responde · com lim 

e de ó~tn1uo o lio\ire dêptitad.o; " étapa dos 1 lttttidtó óiiài! sã<lll.ót!l'diit ltli dilfél'!!li.Çttl • . 
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Se~suo em 23 de Agosto de 1.883 245 

Si o decreto de 1f81 rafurrnou compl~t:J.m,;n
te a et~pa. que era fornecida._ ao es:ercito, am
pE:tndo-se Drofundamcntc, como é que o nobre 
deputado qÜeria que se rnantivcsHlm os preços 
a1:tedore~? · 

As condições que a lei exige, e cru~ tambem 
me!-ecoram a crilica. do nobre di.lpulado, em 
cousa alguma pod0m l'e~ar sobre oa ~ontratan
tes.' A lei os:ige certidão de pagamento do im
posto de industria.s e pt·oflssões, e uma fiança 
idonea, que e>Lende-se un;camente á impor
tancia do contracto durante um. semestt·e. 

Diz S. Ex. que os contr,1tos são feitos por 
prectos elevadíssimos, o só podem ser effectuados 
pelns grandes commandital"ios e não'por peque
nc,s commerciantes. 

Parece que o nobre depntndo- desconhece 
uma lei econom;ca que não podia !lbrir e:x.ce
pçiio na materia em discussão ; a L;i de concur
renci~. 

Não s~ arreda da con~urrenda Ol pequenos 
fornecedores, como pareceu ao nobre dopntado. 
Os contratos não se fa~em em globo. O forne
cimento pna o ex,:rcito SB subdivi~9 por todos 
os generos, de moia que os contratadores para 

·o~ forne~imentJ da etapa no corrente ex·:rcicio 
sobem a ma's d~ 15, ~ó na córce. 

NãJ ~ tam1Jem exacta 3. affirmação elo nobre 
deputa 'lo l"clativ:uneut~ à elevação <lo p~:eço das 
eta.p~s nas differentes· prnvincias, depois da 
expedição do decreto d·e 6 de :Mn:rço. 

Com umo. ta.bellll. quo o oro.dcr nprescnta, 
vê-.:1•) que em algumas provincio.s a elaya é 
muito i11ferior actualmente do que era ante> do 
·citado decret),Ou antes mesmc1 do d~ i831. 

O orador faz longas consid~rações a este 
respeito e passa a mostrar, com o bnlanco da 
rectlita ê de~peza. do thesouro em 1880-1881, 
quão inexacto foi o nobre d31lutatlo nas asseve
raçõ3s que fez quanto á falta. ele sour.ts na 
vel·ba-Et.'lpas. 

Pergunta : si S. Ex. não se refere a do~u
mentJS conhecidos do padamento, como é que 
aflil·ma que n~o ha sobras 'I Qu:~l a pm·eza de 
sua affirmação ~ 

Po'.s o o~ado1· affirma que cxi8tem sobras, e 
c s~:1.1 na. impor.tanc:n de 425:Hl2$0~0. 

Com a decomposiç1ío d:ts veJ·bas - Et:~ pa e 
fardamento, mo~tr;L o oraJor que, pela rubdca 
com que foi dotado o serviço da ;;tapa, Jcspcn
dcu ·S~ 2.279:.723$240. 

O credito votado n_a lei do orçamento que 
reg ell o respectivo exercicio. foi de 2.3i7:000$; 
con>eguintem~nte veriticou·so um s:\ldo pela 
rubrica - Etapa de 81.3768568, saldo q11e p~
d~ria s ~r muito mniór si o ccmtmto ní'ío fosse 
fcit.~ pol' preço superior no prc:scl'ipto na lei do 
orç~mento, de modo que, si o effect;Yo do 
cxe~cito corr0spondcsse à força votada, em. lc
g:n• dacmella sobra t~r-se-ia um desfalqlte na 
ve~ba, ê, conseg uinte1nente, a ab c1·tu:a de um 
credito supplementat·, pt],ra o quG e:-tá o govet
no :J.U·tarizado por disuosição legisbtiva. 

Passando a. occupa1~-se d:1. escola militar do 
Rio Gr<).nde do Sul, disse o n J bre depu;,,do -que 
a cama.ra , bndo vata:lo a. emen•la do ~ena·io, 
pela -qual tlcou o govern.o autorizado iú. formar 

~ âqnall~ estabeiecimetrto,ip.qop~nªt~teme:~t.; ~e 
t~smêtl.tô dê d.espGt.á, Mhtll êm Utt!'i êltada, 

uma vez que n.~ despezas já estav~m feitas;· e 
perguntou porque verba era fe1to esse au
gmento. 

Não houve augmento de despeza, responde o 
oradot•. O que se da é o seguinte: os officiaGs 
de corpos sc:ontitic:s quando não tinham ou 
não tem commissão especial, em vez d; ficarem 
adido3 à reparti~ão de aj udante general ou ao 
a1•chivo militm·, são man~ado'l servir como IJrO
fessores na escola. do Rio Grande, s~m que por 
isso p~rcebam maio~es vencimen tos do que os 
marcados nas respe('.tivas tabellas. ' 

Notou t::mb3rn o nobre depu tado excesso d~J 
alumnos naqliClle o~ta.belecüuento, que não é 
inte1·nato, ~perg-untou qual a v0ri:a por onde 
~e fa.ria essa de~p3z:t. _ 

O orador responde que os ahmnos d1quella 
esc:Jla não tem a mesma etapa dos da escola da 
côrte, pois que recebe1n ~ penas 500.róis. 

Antes de terminar YlÜ o orado r referir-se a 
UIU assumpto apreciado pelo nobre dc·putado 
pelo Pa1·d., e rev?oduzido pelo nobre depu tado 
por Santa CathilrjM-o mon tepio obrigatol'Ío. 

Effectivamente, diz o or;~dor, quem bnçar .a 
vi >ta sobi'o os quadros do nosso orçamento, ye 
fig-Ur•n· nclles u1ua verba avultada para refor
mados, em serviço inativo e aposentados. A 
aomma· despendida com css~ senil{) improdu
ctivo e anti-Gconomico a tting-e q~aai ;~. quatro 
mil contos. 

Nestas condi~ões o illustre Sr. Visconde do 
Para.nagaá lomhrou-s ~ , e com acerto, de crear o 
montepio g-eral dos funccionar ios pubEcos, em 
virtude do qual e por meio d~ entradas dos res·· 
p::ctivos vencim~ntos se JlÓda constituir um ver
dadait·o s· gt1ro de vida. 
· Si o orador di~puzesse de tempo, havil'l de 
tratar larg-amente desta questão e mostJ•aria a 
p1·ofun:Ja ditferen~a. en tre as classes dos func
cionarios civis e a rivs militarGs; mos t1•aria que, 
com exMpçiio da Dinamarca. e da: Noruega, to
dos as 01.1tras tUl\-Ões reconlF<cem quo p ara. o 
solohdo a pensão não é uma liberalidade, mas 
é uma divida uo Estado . 
-- Esta discdrnina~'ão S'J poderá f~zer perfúta~ 
mente, ém üsta da diversidade d~ funcções en~ 
tre os 0mprcgalos civis a a classe miüta1· _ 

Ka'11Hllia o abandono d·'s fnncções póde ser 
feiLo qu3.ndo o entende~·. Ne!l'tn., assim nií•l 
nconlece ;. o militar tem obrig·ações seve1·:J.~, 
não póde abandonar a fnrdl. 

Nestas c<mdições, p:·nsando que a classe mi
lit!'r deve ser isenta do mon tepio ol.lr:g;1tor io, 
pensa, entretanto,· o o1·ador que a nos~a. l eg isl3.
ção sollre pensões m:li tares de•; e ser reformad:t. 
Kão póde entrar nc,<sa discuss:'io ; mas, em 
geral, llé!S liH dez ullimos ann os pódo affirruar 
quo Lo.la a lcgic:lação <h Europa S(Jbre peusões 
militares tem siào r.•formada. Só a do nos so 
paiz subsiste, e sul!sis te C3lll grand2 prej u ízo 
parn o Estado c parJ. as elas séS militares. 

Vão a imprimir as seguintes 

ll.EMC ÇÕZS 

Da pl·o.i~c!o n. 13 de 188.3, offa ccido como 
emend<' ao d e n. 74 A elo m esmo anno 
A ass~mbléa geral re:oh·e : 

Art. Lo Fka o gót~f·no ~ütori:inao lt tort· 
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cader a. Francisco de C;~.stro Nunes, i• escri
pturario d!l alfandega de Pernambuco,- um antio 
da licença, com o respectivo orJenacb, par:1. 
tralar de EUa S.'l.u:le onde lhe conviar. 

Art. 2.0 R)vvgam-se as disposio<õ:Js em con
trario. 

Sala das commissõc3 em 24 de Agosto de 
:1.883.- Aff(mso Celso J tmio1·.-1'icmna V a;. 
-Leopoldo_ de Bulhões. -

Do p;·ojectt> n. 83 de 1883, off&recido ·ct>nzo -
emenda ao de n. 7i A do mo:smo aaao 

A as~emblé& gorai l'Csolve : 
Artigo unico. E' n.11t~rizadô o governo :1. 

concedér ao bacharel José Thomé da Silva, }uiz 
de dir~ito da comarca do Ipú, p:ovincia do 
Ccat·á, um anuo de licen~a. corno rGspectivo 
ordea:~.do, p~r:l. tr.ttar de sua saude onde lhe 
convi~r ; Nvo;;a.Jas ns dispoúçõas ém con
trario. 

SDla das comrnis:;ões em 24 <le Ag-osto de 
1883. -Affonso C:elso ltHtÍO I\-1Tiannc~ Fet:: . 
-Leopoldo de. Bulhues. 

Do projeeto n. 8-1 de 1883, offel·eciclo como 
emenda ao n. 7 4 A elo 1itcsmo em no 

A assemb léa geral r~soh•e: 
Artigo \mico. O governo é au toriz3clo a con

ceder ao Dr. Albino Gonçalves Meira dP. Vas
concellos, hnce suiJstiLuto •h [\cu[dode de 
direito do Re·:ifo, um anno de licença com o 
respe~ti1·o ord~nado, p:lrs. trotu d1 sua saude 
onde lhe convier ; revogadss as dis ·~osições em 
contrario. • 

Sala das commissões eru 24 de Agosto de 
:1833. -Affonso C:elso Juniol' . - Vian11a V a; . 
-Laopolác de Bulhüjs . 

Do projecto n. 9:> ele 1883, offei·ecido como 
em!lnda ao d~ n. 7-1 A. do ,a esmo anao 

A a.'lsembl~a gara.l resolve : 
Artigo unico. O govet·no é autol'iza.do a con

ceder ao Dr. Joaquim Pinto ~etto i\Iacbadr,, 
diroctor da segunda diroctorb da sect·et.lria do 
imperio, um an:10 Jo li~en~.a com o respectivo 
orjenado, para tratar de ~ua. s:-.ude onde lhe 
con:ier ; revog-adas e.s dispo•içõe;> em con
trano. 

Sala das con1mi5sõcs em 24 dP. A:;ostode.i8-S3. 
- Affonso Cc/S'J Jtmior.- Yia;ma -Vaz- .-
L copoldo de Buthiies . · 

Do pl'ojecto n. 1.02 de 1883, ofT'.;l'ecidl) como 
emcn~a ao ele ~~. 74 ~1 elo mesn1o anno 

A ass~mblé:~ geral resoh·c : 
Art. f.o E' autorizaJo o governo pa.ra con

ce<lsr :>.o ili'.Seml,a:·<radol' d1~ r:Jlação de Per
uamlHlCO, Vi:torino do R•:go Toscano B.~rr ~ to, 
uru a n no de hcen çft, c ·:ro o de na-Ja, par:~. t1·atar 
de sua snude oncle lhe convier_ 

Art. ~·° Ficam. rcvog;-.d,L~ QS 4isp1sições em 
contrar1o. 

Sala das commi.ssii\!s em ~! dq Agosto !!c 1883. 
-Affaí'!so Celso Jwtiól'•- ~7ictl'~1iâ Vàz.-
L"!6poldo ~e Buiilõ~s. .. 

O Sa. PRESm~TJil dá a seg-uinte. ordem do 
dis. para 2-i do corranta. 

1"-part~ 

2"' discussão do projeeto n. 105, de 18j3, er~
dito ao m nisterio da agricultttra. 
- fo. discussão do p1•ojecto 1t. 69, de 18il3, pre
tençã<i do bacharel .Moreira P into. 

2"' d_isc~;~sãpdo-projecto n. 77, de 1883, man
dando conta: tGrupo de s:;rviço ao Dr . Vclloso 
TavarJs. · 

i" discussâo do projeclo n. 44, de !883, is~n
~.ào de direitos á compar!hia. de ga.z de Tati
batà . 

i" discussãô do prl'ljecto n. 43, -do ! 883, is~n
ç.ã~ de direi tos :i. matriz de o~·npinas. 

i"' discussão do pr(!.jecto n. í2, de i883, scbre 
talllpo de serviço ao Dt·. ThG.:llluz Al vos J ttrlior. 

i~ discussão do projecto n. -209, da 1882, prc
tenção d_e D. C.•ndid.a. Iria <le Souz.a Vascon
cellvs. 

3a discussilo do priJjecto n. 65, de 18S3, ex
ecuções commercia~s. 

1" discussão do projEct ) u . 84 J\, de i SSO, 
sobre limpeza de chaminés. · 

i<> discu~slo d:> projecto n. 268, de 1882, sobre 
dis·tlcllsa a. pharmacouticos. 

tn discussão do projücto n . Sí A, do iS83, 
isenção de impostos gera.cs poro. as lot:>ris.s de 
Pernambuco , 

i" discussão do projecto n. í 6, de iSS3 e 
241 A, de 186'2, sobre locaçi\<1 da serviço3. 

Contin uaç.ão da 2• discn8&iio da reforrn:J. j•tdi
ciaria, no art. 6• e seguint,JSI. 

2• JY.tl'tê (eis 3 ~o;-as) 

Continuação da 3• discussão do or~.amento da 
guet'l"a. · · 

Continuação da 2<> discussã:~ do or~;amen to d~ 
justiça, 

Levant-a-se a sessão :is 5 horas. 

Sl':SS:Í.O .EM 2! DE .A(l()oSTO D.B i883 

P;·csidenciad() Si'. Lima Duart.: 

SulUHIUO.-LcHur:> a ~pprava9o d~ ~cta da SC$$ãa 
d~ ZL -E:.'il'ln t r-:i-OT~.-Prt,jce lo~,- P;LfOCcre.:~.- Rodat
~oo~.- O St· .. l i •.'\cJ ~!ilri:l.ll no f;IZ Ulll rcqucdml!tl lo 
\'u;·htd. -0 Sr. H:~tishonn Íi\l: 1.11na rednmarão $nhro 
c ;wujcct~ do cxccu1:"os e~uHnl>rr.iacs. - 0 Sr. i\hc-
JL'\\'Cil pod~ ~lsam:u illf!•rtta ~ ~~c,;-0 Sr. So~rQ:J res· 
pon•lo ao Sr. !:;:•l eio ~htti ns.-0 Sr. Aia lh llacll.ldn 
rupondo oo ::i1·. ~bc·DoW•Jil.-l.) Sr: miu~>lro Ja ju;
ti~a. rerinor c obtou' Urf.,'"Cnci<t ~~;~r:'- rc.;p'lmiCI' :t necu .. 
snçi>t):i fcihs~ na uillm:. s~ssão, ~~lo Sr. Alltll!lio Pi 11 to. 
-onl>!~ n~ ~:A.-Di• Clt•>ão oiO pt·ojccto n. {li~. lii;· 
eur~o~ dos ~rs . Anúradc l~ i g n cin o mi ni~tra lln ugd· 
eultura.-J.a dlsen~s~~ do orcaw~uto d:l. ~uorra. lJii· 
cu r~ o do ~r. T3.un ::t.y . • · 

A's .H I1nra;, feita a cb.lliDad~, --~cha.m-se 
pres e-ntes, os Sts. Liooa Dll:lrt'). Matta Machado, 
l~ibeiro de l\lendes, Soares, "Vi~ ir :~. de A.n .1!-ado, 
AhnciJn No~ueirn, Ulhô:-. CLnlra., Gonçalves da 
Cárvalho, C~ndido d~ Olivoeil':1, Carneiro da 
Cuiih·l, Antonio .de SiqnÕU.•a, Olympio Yalla:liro, 
Juvencio Ah·os, _ Rodrig·uei Peixoto, Augusto 
Fleury, Aü'onso Clllso Jiiniot'1 Thêoj~hilo, Jaa
qtiio\ 1'!1.vj,reli, Viàtl.t!.il. Vai, ló~é l'ltariannót P:~~. 
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reirtJ. c, bral, Montaodon, Pompeu. Antonio ArL 2. o Revogam-se as diApoaições em con. 
Pinto, B,_rão da Le~poldina, Alv~s d(lo Araujo, trnrio. 
Camargo, Souza Carv"lho, Francisco Sodi•é, .Mo- S::tla das com missões em 24. de Ago~to de 
reir<~. de· Bal'ros, Pa.:1la. e Souza, e Lacerda 1883.-Aifm~so Celso J1mi or.-Vian11a Vaz. 
Werneck (32). 

Compare(n:m dGpois da chamada, os Srs. Sil\'a Do p•·ojeclo ». iOO de i883 
1\Ia.ia, Barão de Araça~y, BarJo d~ Es_; A assembléa geral r~solve·.: 
t:mc:a, Sabs~iano, Espiudúla. Castcllo Bmnco, 1 Cruz Gouvei~t, Rati.,boua, !\Ia.rtim Fr1ncisco, Art. ' 0 E' autorizado o gover11o a mandar 
Fo~rait·a de Moar~. Barão· do G:uhy, lldef:.n;o ado:üttir à ma~r.cula na esMla de marinha, no 
de Araujo, Souza. Quei~oz Filho, Pra·.lo Pi- proximo anno de f?!:!4, qualquer que seja o nu-
me!ltol, Abelardo de Brito, Ignacio llhr~ins, mero de alumnos hallilita·los pelo collegio na. 
C>J.~nch•o da Ro~ha, Joio Pcnidv, Cruz', Uly::s~s vai, o estudante Edu<trdo Miranda da S!lva, pro. 
Vianna., Gemini,lno, Barão de Canindé, Barão · vand~ antes t0r pres,ado os examas exig-idos 
da Villa da Bat•ra, Rodolpbo Dantas, Félisberto, para a refedda matricula. 
E li T L 

A1·t.· 2.• Revogam-se as disposições omcori-
•scrngno e aunay, A pheu Monjardim, Se- traria . 

verino Ribeiro, Aristides Spinola., Hearique Sab das commissoes .em 24 de Agosto de 
Marques, e Aifonso Penna (31) · 1883.-Affonso- Celso Junior.- Vianna Va:o. 

A's 1 t horas a· 50 minutos, achand,J-se pl'/7-
sent,)s G3 s~s. deputaios, o Sr. presi:lente abre Da, eíltenda offerecida pelo S 1·. Josê Ma-
a seosão. ria~~no ao p~'ojecto n. iOO de i883 

Co:npa>'Ocem, depoi& de aberh. a se~s:io, os F A assemblê(l garal resolve: 
Srs. l.hrtim Fl'll.ncisco Filho, Manoel Port·}lla, 
Ruy Barbozl, Alcofor.t.lo, Passos Mi 1·andn, Art. :l:.o E' o go,·ernõ autorizado a man• 
GOilÇalves Fàrei_ra, Alf~~do Ch·wes, Co.ntã<J, dar_admitlir á matricula na. escola. militar, no 
Araujo Pinho, Ribas, Gen·~roso Marqc1es, FEl!.'- p1·ox:imo anno de 1884, qualquer que aeje. o 
reira Vianna, Mac-Dow~ll. F. Belisa.rio, Diana, numero de aluamos habilitud;s, o estudant~ 
Gomes de Casti'O, Rego Barros, Tar iuinio de João Xavier do 1-!.ego Barl'OS, provando antes 
Som.a, Pet·etti, A11dr:J.de Fi3'ueira, SDnza u~ão. ter prestado os exames exigidos para. a. referida 
Meton, 1\Ianoel Cal'lo~. Bulhões, Prisco Pa- matricula. · 
raizo, Felicio .tos S::ntoe, Alvaro Caminha, Ter~ Art. 2.o Revogam·se as disposições em ccm
tuliano Henriqur.s, Paulino d~ Souza, Co~ta trat>io. · · -
Pinto, Pereira da Silva, .Rodrigues Lima, Sa.la das commissoe& em 24 de Agosto de 
Zamll., Coelb.o e Campos, e Duque~Estrada Tei- 1883 .- A./{o!HO Cetso hmior.-Vianna V a~ . 
xr:ira (35).. Da emenda o/f<3rec:da pelo Sr. Ratisbona ao 

Faltam, com causa participada, osSrs. Ama- projecto n. 100 de 1883 
ro Bezerra, Basson, Contagoru, JJsé Pomreu, 
Lourenço de Albuqu~rque, Leopoldo Cunha.,. A assJmbléa geral resolve: 
Si11val, e Seraphico (9). Art: L• E' o governo autorizado a man-

F.Jlt~m, ·sem caus:~. participada, os Srs. Adr).'" dar admittir ã matricula na faculdade da di
ano Pimellt: l, Antero, Barão uo An.adi~. B'.3- reito do .r:t~cife o est~1dante Josó de Xerez, que 
~.,1.ra de :Menezes, Carlos Alibnso, Ft·anklin Do~ se acha. habilitalo em todos os praparatorios 
ria, Fernandes de Oliveir!l, Joio Caet:~.uo, Silva exigidos p·n lei. . 
:Maf1·a, Silviano Brandão, e Vaz Je 1\-lcllli (1:1). Art. 2° . Revogam-se as disposições em con~ 

tr.1rio. 
'E' lida e approva:la a acta da sessão de 23 Sala das commissoes em. 24 de Agosto da 

dtJ corrente. · -1883 , -.4.f{onso Ce~so Jwnior.-Vianna. V (l:. 

São approvadas as segainte~ l. o Sr. ·n.a.tisbona pediu a. p:Javra-
RED·\cçõ~s para. fazer um reclamagão. · 

. · - . Em dias do anuo p;~.:;sado ~oi presen~e ã con-
Do proJecto n. 84 de i8B3, oil'erecd~ como sideração da cawara. um proJecto apphc&lldo ás 

cmenia. ao d3 n. 74 A do mesmo a?:no. · execu~es civis as disposiçõas do reg ulamento 
Do ele n. 99 de 1882; 73, 83 e iU2 deste anno commc!·ciã1; insthnin-sa dollate sobre elle e este 

offerecidas corno ern<?.r.da ao d~ n. 74 A d~ 1883 anno, por voto d:~ cn.mara., foi submet tido de 
{licenças a ~·arioa funcciooarios). novo á commi.'lSão de j ustiça civil, a qual apre

E mnis ·as seg-uint~s, com dispensa. .de im- sentou o seu pat·ecer. Depois disto decorreram 
pressãJ r~ queridct pelo Sr. Jos~ :Marianno: muitos dias sem que fosse élado ]Jara a.dis

·cussão. 
IJa emtmla o!ferecida pelo sr: AlcofoJ•odo · Ultimamente, nlio sab3 o orador si, por doli· 

J ~ni01· e o_utro ao p,·oj<:c ~o n . 100 de 1883 beraçã!l do Sr. presidente, ou dJ um dos vice. 
presidentes que a s~u- turno o substitúem, foi 

A a>s.l:n'ule:~ geral resolve: clle incluido na orJem do dia, mas de tal fórma 
Art . f.o E' o governo. autorizl>do a. man- que até hoje não entrou em dis~ussão • 

. dar admittir á matl'icula na. faculdade de di- Entretan to, a matar~ desse projecto ·.é 
reito do Recife a <!Stu.dante Edua~do A.lf~ed.o de importAntíssima (apoiados), satisfaz uma as
Oliveira, que se acha habilitádo em todos 03 piração urgente, porque tem 11or fim l?rover· 
preparatorios exigidos por lei • . - .• gravissimos interesses, e ent~e os seus mtui~ 
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tos não é mano~ momenLoso o de as~cgn~.rr os · pelo 2• districto do Amazonas a~ infl)rmaç\íes 
dit·eita5 dos ~.apito.tistiLs, dos bancos... ! qu~ S. Ex. desejava. mo.s para qu(', si o pr •Ce li

O Sn.. PaESmE:"'TE:-V. Ex. esti discutindo 
1 

monto da_ sec1·etaria d_a camar;\ foi .o .'lue pre-
0 projecto. SU!ll3, hap 0 S~. presidente de COrJ·lgll--o, :tfim 

O Sa. R,urssox.!. responde que far. esta. con
sideração p:ua no tu .a imporLancia e a urgen

- da das mGdidas que o proj~cto contém. 
Ora, si nié agwa nfio tem eHe ~do svbmet

de que· nao &G rept·oduza. 
o sa:. PnJ:;Sll>E.XTE; - M::mda!"ei indagm· da 

secreta.da e prestarei ao nob:·e. dl!putado 0.5 es• 
clai'ecirn·!ntos devidos. 

tido â diseussão, para que_a camarajulgua que o Sr. Soares:- Sr. presidente, na 
não deva ser debatido, e talrez scj'\ tamb :·m ausencia do meu illustre am4To, deputado pelo 
esta a Opinião do nobre ministro d<~o justiç,, :t5o di$tL·icto de minha provincia., que se retirou 
que sente o orador não se ::.che Pl'il3ent!:l, fuz por incommados do saude, veuho dar bt·eve res
um pediJo sincer<> ao Sr. pre;lidoate; e vem li posta ás palavr:i.s hontem pr:lfet·idas p2to mau 
ser q11c, por t•1ora. formll.lidlld~ uiio continne 0 digno amigo repJ.>esentante do 4o districto tam
projec!o na orde:u do dia. D~sd8 qu~ :\ m:tíori_a bem de minha pt•ovincin.. 
da c amar:~. <?o governo niío qt1ere111 ou n1io n.ce1- ~ . . . 
tam a di~cussil:o, é ruai~ ftanco qu:) 0 projecto S. E~. nao fo1 bem 1nformado a respeito dos 
deixe d) tigttl'at' na ordem do di~. (.4púiaáas.) ~c_ontecn~1~utos qu~ se dera,m· em !Jbcraba. _o 

. Cifra-se nisto o ~eu pedido. Cumpl"Íll om de- J.UlZ muntclpal ~"' _UberJ.IJa, ::ir. pr~s1dente, na.o 
ver, no qu~ foi auxiliado pelos itlustre; colle- 1 econservad,•r, e liberaL (lia mu1tos apartes . ) 
gas que _com o orador :~asig-naram o_ p•·ojecto, !l Sr. prGsidGnte, ê a primeira. vez que me eu
crê qt~~_H_tt,,rproh• fielm :nt~ o sent1m ~nto del- volvo em que~tões d~ loc~lidades, é a pr imeira. 
les, dti'Ig"mdo com toda a fràllqueza ao Sr. pre- vêz que neste\ casa fa!lo sobre negados de par-. 
sl.dente esta 1•eclamu~ão e ~ste pedido. tidos políticos, e entretanto V. Ex. vê a ma-

O Sa. PRESIDENTE:- O proj0cto não póde neira por quo sou .interrompido. 
deb:~r ele con~inuar n~ ot·dem do ~ia;. não me ê \ V. Ex. sabe- 1lerfeita.maut'3 q ue procut·o 
posswel, porem. colloeal-o em pruueu·o lo ; ar, manter-llle em um terreno qua~i neutto em 
com preterição das leis annua.~ '3 propostas do politíca. Affirmo a V. Ex, que o juiz municipal 
goverllo. · de Uberaba. é liberal. · 

O Sr. 1\_lac~Do-w-ell diz que em 
uma da.~ ee;süe3 de Jtmh·~ des te anno, o nol>t•e 
deputa·lo pelo 2• districto th p,ooviocia. do 
Amazonas apresentou um requerimento pe
dindo informn.çücs ao ministori~ da justiça, a 
respeito do proc~sso de uru Josó da OliveirJ. jul
gatio pelo j 1Úz de dit•ei to da corua.rca de S:J.nta
rénl, provincia do Pará.. Posto o reétuerimcn.to 
em discussilo, o oradot· pediu a palavra, e, na 
fórm!:l. do regimento ficou ~dia la a m~sma dis
cussão. Entretanto, ~caba. de rece':er infl)r
ro~~'ões de que o E"m. Sr. presidente do Pal':i., 
Sr. Barão de Maracajü, tro.ns:nitliu ao i uiz de 
dire:to daquella. comarc~ ll- ordem, qu~ ihe fóra 
ma.n:lada pelu ministerio da j 1stiça, de infor
mar sobre esse ~equerimento. 

Ora, tendo fi~ado adiada :t discus~ão, nii:~ ha
vent!o a camarx YJtadD para l{ue se winistt·a~
scrn as infurmaçües do hOtll'ado d·~pub.ln, uo 
111esmo modo que proc)rlCll em relação ás i nfor
roações quP. o orador pedi:•a. por it1tcra1edio do 
dito m~tlisterio, nito pu:le cowprehcn ler como 
o pr~s1dente dn.c;uella. provincü tr~ns~.J.htíu 
ordens ao juiz de diL•úto da com:lrca dt! S:mt!'.
rõm :tft1u de informar· sob1·e o requel'i:nento do 
;nobre deputado pelo Amazonn.s. 

Isto . in luz o orarlor a ncredit:tr que pola s-~ 
cretar~!l. da camara Bxpedíu-se offic io r<~quisi
tando 1nf01·maçõ ~s por intermedio do minisLerio 
co~mpe~ente; o que: não ó reg-ular. desdo que 
n ao fat pela camar-a upprovrdo o pedid) do in
formo.ções. 

E' e"ta a reclamação I{Ue fli.z. O Sr. presi
den~e se dignar:í. ~andar indagar si · com 
elfelto p~la s~cr·ot:ma d:1. cam11ra e:wedill ·Se 
aquell~ o!lic!o. • 

Ni'io tu. a _rechmaç_ão, porque se_ia o CMQ im
po;tu.rrt;,, ,- ~ ; tf.' f:!UC Já d)~ ao }lObre deputado 

O Sa. R.tTISllO~A:- Dizem que foi, mas não 
é mais . 

O Sa. J\loNu,rDox :-Não é mais . 
O SR. SoARES :-0 partido liberal da Ui:Jara

ba. desejava que elle assu miss3 um<l attitude 
hootil contra. os conservador es, e, não o tendo 
couseg-uido, é a ra~ão peh qu!Ll os membros 
dos!B partido o hostili.sa1u. 

O SR. B.-~.aÃo DA LEOPOLDINA ~-Ahi esti ex
plicado . 

O Sr •. V.\.Lt,.m1o:-Mas por isso não deix:~. de 
ser liberal. 

O Srt. So,mEs :- Tn. nto . o nobre d~putndo 
pelo 4° districto da minha província não <J stã. ao 
f1cto d0s a~onteciiQ,entos de líberaba, que veiu 
dizer a eot:t casa que bandas de rnusioa dl} um e 
outro pal'tido) p'.li'Correrlm a s r uas da. ci:lnde, 
d:\nlo viyas e morras. 

O Sn. lG:s-Acro MARTI:s-s :- Pel'diío; ~u n§:o 
disse de um e do o:1tro partido ; disse sómen~3 
- do partido coúservador. 

O SR. So,utEil : -Sr. president<J, Ubernl,a é 
uma cicbde populosJ, uma. das principaes d n. 
proúncia d~ Minas, tem um commercio à.ctivo. 
Tenho est>do l:i. por vr>zcs, e conheço a cid:<rle. 
O comrnercio de Uberaba não adn;Htida. que 
quaL1uer individuo, a bsta de uma banda de 
musica, dn.nJo vi••as e morras, percorL·ess-e as 
ruas da cidad-) ; havia da cont al-o immedia ta
monte, fosse ella o juiz municipal on o j-uiz de 
Jireito. Esta !~omenagem s e deve fazel' á ci-: 
d:vh de Uberab:J.. · 

O SR. l GXACIO :i\Lu;nms :- V. E~. nega o 
f:J.cto, o eu estou auLortzado a. affirmar que oU~ 
ó verqadeir~ . ~H~ out,·os apartes.) . 
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O SR. So.ILRES:- Perdão; tive a honrn. de 
dar ao nobra d~putado um aparte que não foi 
bem apanhado, dizendo que isto é , muito com
mum em Minas. Eu queria: referil'-me às se
renates ; é muito commum em nossa pl'ovincia 
sahirem bandas de musica. e perconerem as 
ruas, daudo vivas l'-0 paTtido COMel"vadõr ou ao 
par~ido liberal. 

O SR. lGNAJ!O 'MAR'l'INS:- E morras tam
bem 1 

O SR. SOARES :- Qual 1norras ! nito houve 
isso. 

Do partido liberal da cidada de Uberab~ 
V. Ex. conhece, por exemplo, a Barão da Ponte. 
Alta, o distincto cidadã;o Dr. Thomaz de Ulhõa, 
o tenGnt•! coronel Sampaio, e do partido ad
verso tambem V. Ex. conhece muitos cidada:os 
dfatinctos; Glles se entondem perfeitamente, e 
não cons~ntidam absolutamente que se dessem 
essas scéna.s nas ruas da cidade ! V. Ex. foi mal 
·iinormado. 

O Sa. MoNTANDON dá um: aparte. 
O Sa-. VALuoio :-Foi multo injusto pa.ra 

com o juiz municipal de Ubel"aba. 
O SR. SoAIUS !-0 llObre depu~ado por Santa 

Catbarina. acabl de rac3ber uma carta ••. 

O SR. EscnAGNOLLE T_mNAY : -Apoiado. 
Sinto não tel-a tt·aziclo. 

O SR. Soa:aEs :-... explicando esses factos 
todos, no qual sé garante. que o juiz municipal 
é liberal. 

. O Sl\. EscUGNOLLE TA.UNA.ir: - R.ecebí-3. de 
um conservador muito distincto. O Dr. Joven
tino é liberal, mas é um liberal que não quer 
acompa.alnr o partido nos seus des:nandos . 

O SR. MoNTA.NDON : -E e~creve no jornal 
conservador ! (Ha outros apartesJ 

O S:a. SoARES :-E o que, tem isso de ex:
traordin.al'io-eecrever no jornal conservador ~ 

Ha tambem conservadores que, em certas con
dições,. recorrem a jornaes liberaes. (Apartes.) 

S!'. pr~sidente, a contl'a-gosto vim fal~r 
nestas questões de localidades e de partidos 
politieos. Si estivesse presente o meu nobre 
amigo, deputado pelo i5o districto, de certo 
que eu não o faria : a elle, como represen
tante do districto, cabia fazel-o. Mas, V. Ex:. 
comprehende perfeitamente que, na ausencia 
daquelle digno amigo, que acha-se doente, 
é minha obrjgação resta9cer a. verdade. 

O SR. lGCN.&ClD MÜTlNS dá um a parte. 

O SR. SoA.RES :-E V. Ex. niio me levara a 
mal a maneira por que interpretei a noticia. 
do nobre deputado sobre os u.contecimen toa 
de Uberaba. V. Ex. sabe que estamos em ves
peràs de eleição. 

O Sa. lGNAc!o MA.B.TtNs :-V. Ex. é qM 
est~ perfeitamente mal· infoJ·mado quanto á. 
raea.lidade do íaeto : do proprio nosso collega, 
dis tincto .representante do i5• districto da pro
vincio. de Minas, recebi hoje uma ea.J"ta, 
em que procll1'a ll::s:plicar, mas não nega esse 
facto. 

V, IV.-32, 

O Sa. MoNTANDON :-Apoiado. 
O Sa. SOAB.J;S :-Ora. ! Não nega o facto das 

serenatas. 
O Sa. IG::-<ACIO MAB.Timi dá um aparte. 

O Sa. SoAlUI:s:- Ma.s para que V. Ex. in
sis>e niato 1 Na cid1de de Uberaba residem o 
juiz de ·dil"eito, o delegado de policia e o com
ma.ndante de um des~camento resp<!ita.vel : 
pois deixariam elles que o juiz mullicipal, á. 
testa de uma banda de musica., andasse pelas 
ruas em tropelias ~ Vê-se perfeitamente que o 
facto não ó exacto. 

O Sa. !GNACto MA.:aTtNs :-O destacamento 
não est:~.va n11. cidade, ebe~ou no dia. seguinte. 
(Ha. · outros apartes e o Sr>. presiflente re
clama attenção.) 

O S:a. SoARES: -Peço a V. El:., Sr. presi
dente, que me ma.ntenha a. palavra.. 

0 Sa. PRESIDENTE .-Attenção! 
O S:a. SoAREs : - E11 não desejava. ir tão 

longe; mas é preciso q11e eu dig~~. o seguinte: 
nós nos achamos ern vesperas de eleição. Sou o 
primeiro a reconhBcer que o nobre deputado 
não precisa dessas armas, pois goza. de muita. 
estima na provincia ; mas int-erpretei a noticia 
de S. Ex. como uma. ca.rta. eleitoral ; nada. mais, 
nada menos. 

o Sa. lGNAClO M.A.l\TINS :-Pois interpretou. 
.mal. 

O Sa. SoARES :-Bem, estim11.rei muito. 
o S:a. lGN.ILCio M.<~.:aTms:-Em Uberaba nunca 

precisei dessas cartas e!eitoraee . 

O Sa. Son.B.Es:- Fui o primeiro a dizer que 
V. Ex. não ;precisava. della.s. 

Sr. prestdente, parece-me que tenh? cum
prido o meu dever para com o meu 1llustre 
comprovinciano, que se acha ausente. (Apoia
dos.) Passarei a tratar de outras materias. 

~·- Ex. reoorda-sa de que o anno passado, 
qua~do se det;am aa i?nuud~ç?e.a n11. _minha pro
vinc•a eu vun pedll' ao mlnts terJo, que era 
então 'presidido pelo meu distin~to comprovin~ 
ciano o venerando Sr. Ma.rtinho Campos, que, 
pela verba de l>Occorros publicoa, prestasse al
guns auxilias, especialmen te ~o districto que 
tenho a honra de reprea~nta.r. 

O gabinete de então, que pou.co depois re~i
ron-se, estava disposto a fazer alguma cousl. 

Esse ministerio foi sueccdido pelo gabiuet~ 
Parnnaguã. Dirigi-me immediatamente, aqm 
desta tribuna, ao Sr:. ministm do imperio, pe
dindo-lhe que iizesse alguma causa. 6. minha 
provincia. Nada se fez. 

Recorri então ao distüzcto eava2àeiro, ,qu9 
presidia a minha provincia, o Sr. D1·. Theo
pbilo Ott •ni, de saudosa. mcmoria. S. Ex:., en• 
t endendo-se c()m a. aasembléa provincial, pô~e 
conseguir um credito para os socoorros ::da.
quellas vietimas. Até hoje, porém, o presidente 
da província eujas intençõ~~ eu respeito, 
muito pouco tem mandado· íazGr n'a'luella. pal'te · 
de minha província, em consequencí_à dos es~ 
tragos causados pelas innundações. 

Nesse interim, eu e outroa distinctos collegaa 
tivemo11 a honl-a. de a.pre~entar a es~a caaa. u~ 
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emend:t. pedíndo um ctej~tO pllra aq~e-Hes ·soCJoo l o :3-nno pa~!l·:t~~\ ·)U-anto ao .s.~rvJço postal da. 
corros, emenda qu9 ·cn.~1u·. J?o mane1ra q_ue a uossa J;lro_VtnCla. • . .. . 
verlJa de eoccox:ros _pnbh<:;os; e !:lempro d'r:-st~~a V. ~x. ;Ba.~e q_?-e n proVInCla. a.o Min;as~ eendo 
a outras partes do _~c no : para a ptoVlDCla u~ !-·rô\'tnél~ e~~tral, não te:n r~~ebtlo ·do go:
de Minas nunca fo1 um vtntem dessa. verba verno g-er_al, como outrás, dn·enos m~lhOl'il.;.,. 
(Ctpoiados) 7 como g-~ ee"11. pl"ovincla .não ftie~aa mentps, niro tem co~panb..ia.s _de n:s.veg:aç:ão sub:. 
parte ·da.co~o.mll~b.ão dO_ lm.per.o; e sempre !Ir- \y(!fll.Clonada3, não fa.I. ·despezM re_la.tlva.a ;,'l; a~ 
jUSt~ment•J atirada. ao e~qaeci;:uentó_. . _ sena(!!s, como Perna.mbueo e Bs.b.ra1 deap·3~a.s 

E"tretanto, Sr. preSl.Jente, o dmhetro dos que pes11m sobre os cofres gerses. (A.par!'es ; o 
~oíre~ -publicas~ O suot-'do poYa~ _é _gastO s.qui il~ St·. p1·esidente ruclama a~tntção.) 

ea.~itsl do I;np~rio ~~·cortas ~1~e~~~a~, _<b .ma.. Nio se ~ód.e falb.r nos ãr-senaes de Pernam
n~lra a. mms ?e.scandalo~a que e }O~:sn_el lma- bnco e Bahia., que não app!lreçam logo as-tecla:.;. 
g>n~r. Ora, \ ., ~"· va1 ver, por exemplo, d:e moções; 
quofórmp. fOI, felto ~.contrato parn a conserta..- Entretan-to é sãi>i1o qu.~ à m01.ioí.- _par'te das 
çio do ~asse;IJ Pubhc_o. _ . "nossu .rend:l.s ~io arrêcadada.::~ ~elo _imposto de 

O m:_msterlO da a.·grl(,:Ultu-rs fez para essa con7 consumo~ lHn.s.s é -a provincia q~e conco~e
sei'v~çao um contra~o .por 10 annos_ o qual esta com maior Vêrba pal."u. 0 orçamento, por quanto 
t~rm1nado_, pela. q uantlü. d-·) 10:0?~~ p~t aun~; é a. mais populosa. do lmpel'io, e comt~do iú1 
d7a.o: .lepou, fe: um cont··~~ ~~1~c1~na \?e r;uus pedi um . r~yo~\ pa.ra 5~ ma·r:dar socGorrer aos. 
3:260$450 (est':" fracçilo e ate 1rntl\1i,a.) ~>arn innundadoa é l&somes~o cah1u, quando pa~a & 

p1ntura.s annaaltnen te. Totd tre-ze contos o sêcca do n~rte e um n.llnca aCa.bar; ainda. ouLr(). 
ta.uto por anno, <:om p>gomenms mcnoa%. . dia foi aqui vjtaJo ~m_credit~ de !Z-000:000$ 

1\ot~ .. que o contralo pelo espaço .·ae iO r:at•a saldar ... não,"di'go tudo-s~ldar, cte. 
imrio; eleva~·•. :l somma da i3J ·a HO:~$, 0 Sa. Tao><Az PoMPErr· d~ um 11pa~te. · 
c com oa JU.roe a 200:000$, pouco lD!llS ou ·. . . . 
menos. O Sa. So.I.RE>:-0 nobre deputado pelo, 2~ 

·o . eruprezari~ tem o uso e gozo do chalet Je dis-t.ricto d~ ·sua p_rovincia. a~·n.~a.-~o~·t:m ·ap~·':~ 
moridi.:l. A do café, a subloca o ca.fé pa.r;l. ne- s :~roll; aqn1 u~ documento, que, em mtnha. Opl'i' 
gocio, pagan·:lo O loca.tario Utll aluguel de DlS.O, e de multO valor • • • 
5:50D$·1lnnuao:.:, J.lé-m de :Uguns contos de r~is O Sa~ THOMAZ PoMP:m :....:.:.:.!~ao nada tem ·eOm.-
dB luvas ~ segundo me consta. o credüo. 

A_lem dlssol tem o omp:-eze.rio ampla facut- o SR. So.\.ltES:-· ... pois denuncia um. ra:c'to 
da. de de passei~r em. todas as noEaas estradas gra.vissimo~ qual o de. ser pago um saqu·e fa.Isi~ 
de ferro~ gratuit?--ment.e, }Jara explorar a _flor~ _e 

1 

ticado, coo:tra o. _thesonro n-acionaL (AparteS.) 
colner mudas, tem passagem franc~ nos nossos N- ti . ·. tal "ü. · · fl. · · · a· 
paquetes subvencion•doe, póde importar 'ge- . ~o quero •• er_ q~em H :ou a rma o 
neros. ostr-an. c;:eiros_livre~ de. dil·eitos na aifan. ·1 pr eSldente d.a P. roVlDCI&. . . . 

· dega, par~ aformosear o jardim, c póde p'-!r... O SR. FELlCto nos SANTO.fS ~-São os ta6s. de 
:nt1tn.r pia.~ts.sl ete.·~ etc. c~rnca . 

Mas ?:que é tuais iiris?rio ó uma clim~ula o SR. SoAREs :-0 fu.ct' e muito grave, e 
qu~ e::saste n? c~ntrab, _e .que reza._ ass1ru: \ oonv1~m qne o nobre minis ti"O da fa.2 ~hda lnand~ 
"' O e:up~~~ar1o s.o se P?~er:1. entend~r. com o 

1 
syndicar quem foi qne falsi.ficoa este ·saquê 

go\:~rl)O d1rectamen.te, mnguonl· o poderá_ iis- ! Cont·ra 0 Lh'ersouro-. 
caltzar : o qun.ndo 1n~o;-ra em algam~ mnJ.ta-, : _ . . . . . . , 
ser.:. J.d\'ertid:l f a.. ·e 2a. rc:z : ~ Potancia a po- ·1 O Sr;,. '1;'aoJ.u.z PoltPmtr :-Cra1o q_!l.e o saque 
tencia. t não f01 -pago. 
: . Ora, mell nens, istn é maneir'A .rl~ ·ndn1I-1 .Ó ·sa·. SOAJ:l.Es ':-V. Ex._n:io pódê ~:ffirrn,.r_ Si 
nistrar _'? ~ . . , foi ~u não, AsE>im c(lin.o app:u•e c~ . esse eaqu9 · 

liitO qu.ulto :10 ~assei~ Publico; agoravaao&J coD.tra o theaouro, _íJod~am te r app&rechla ou-
ao "Pai.' que do cam·po de 'Sant' \ Llna. . . J tros., c 'co_nvêm m~nda.r eXami~a.t• o faeto po'r 

As +)br~a da.q~lelle jardim_ est..:to - ·corr~-p~et.a- -um.ã. co~urn1Saão deSta càaa.·, e ella. poderá. 'tam
JnentP. acabad:t.s, ü~ quando ·é .neCeàSlarío ::tlgnrnR. l b~!f19.prov-elta..r·a. ueC".asião ~p3-ra invQatigaÍ" ao:.. 
re:p':.ração, l;i. vai O j)e~~al d~i-1 obra~ p~:l\>li~as. • bre outros negoci0!1fWO O rias cambiaes, ·o te, 
Porta~to~ 0 que ha a f~zei" ni_h apenas ~- !lfas~r Porê1n

1 
como diúa~ Sr. I residente ~ o nosso 

~!i:gr~fts;rc~p~r:e~~~:mq~: ;~~d~~:.~ l:':!~oes': sYs~em'a ~e.aer.viç? postill aiú Minp,R_é d~vi~~do 
sgrv:iç'J. e ntretanto desnPndem~"''44:·ooo.~· COlil em tr~s g-ra.nd&~ ~~nh.as ~ nC?:rto, ·ean~ro ·e RuL 
• ' - • -' • - . > . Uma carta e:<peâ1da·, por exemplo, ·de Passos 
~nc::ter.va.ça~> do JaTdlm ~o c;uupo de S~nta. ~e in de. v·ir PO: S .-· -Pil;ulo·ao ~ia da ~a_n)iiro_,_ -P~ 

o .riob~e ministro. da agticultura acba-.!!·0 li~ a }::h,lmanti~n.. 'Sl ella. e -destinada. ·a. :.éssa.. 
pr~se~te, itttenda <io fJ~e: acabo d~ _·d!lei--, -~ · Cl~:t~;.. 'sto ã óJ ti · 
&CN~i.to que S . ·Ex:t em vez~de de.sp·;nder:_·Com r ... , 1 . ~ 0 :P _; 00~ .. nu~_ -as~~~-_ , . . . 
a._ eo_nse_rvaçio J.o_ ·Pa"'seio Poblico, ha 'de·tiraí· O ~· F~uclo nos SaNros E =ooTR.Oe SliNHif.:.. 
dah1rend~. (Apoiado.• e ·apa,tes.) !h muita R~B :..;:.Apmado. 
gente ·que tlé l11Va8 para. Jic=tr êoin o cafê. o 'Sn. Sc,~!l.·R:B~ :_-V. ~~X. v.rpar aqui <iue n6s. 

E_. desde. ·.]Ue: ~· E~ ., s _~ __ ach8. 'ptes_eUte. C)mm~itó :~ais faeilicla:re .. . nos cOr _r- e_spondeqJ.os 
pedli··lhe-el :1 g-ra.Ç-3._ d1 ma.nhir sm.tisfaZer com~ ]{iusia dO quG·aquellee nos-soa e oneida.
a um::. ::-e.:;hm.3ção -que_ tive n. bQ:ifa de.fa'z'0l- t.ãos uns com os outras na. mesma. prm·incia . 
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E é a l"az(]o por que a minha. provincia e:;tâ. ~ muitas veze.s na ord~m do J.ia.,Ils.ra deaa.ppa!;ec~r 
dividida, pó•le·Se dize' em bairros. logo depois. O anno passado a assemblóa provin-

0 Sa. F.!iÚcto D:Js SAN'IOS;- Apoiodo. eia.~ de? minha pMvi?"eía repr~sentou a ~t:jt~ casa. 
.. , pedmdo que se aea•Jasse com eA1a questão, po,._ 

• O SR. SoARE~.- ~s ~om~u.n.lcações dos h!t-: qua.r1to os hab~tantes do municiqiõ de 'Par.ac~td. 
b1tantea do sul es~o mteu•amente separa<bs vivom ve:tadoo. pagando tribulO> a Goya>. O 
d~s ~o no1•te, e W8J8 .I em rela.ç~.s CQm _ll ~ro-: projéet.o CBUi. em s~ ~i8CQ35iJ:O, ml\1!1 b.a fiClnpl'e 
V1Dc1a ?e. S. Paulo. E"". q~em e a _culpa • E uw embaraço, que não sei qual seja, de m~ 
~r.. adti...LnlBt~a.~ão d~ ll!."O~ln<:la, .que n_ao !_)r_9eU!"a. neira que ainda não foi votad(). Vou propcr aos 
lig~r ; ~r meiO de earrunho.d- o co:rre1os ~ popu.- meus nobre a amigos deputados por. Goya.z: uJll.a. 
la.:-ao. o.lpecie de tra.neacção :' a. provincia de Goya.z 

O SR.. F'.mLrcio oos SANTOs:- No norte dlt"pro- mande suppr~mir "'-S eu as bar:'Gira.~ dp. fo: de 
vincia acontece o meamo com a Bahia, S. ll!arcoa, no P&rnahybo, suspendendo • co-

O Su. So.!n.Es:- Ahi 6 muito natu.ra. ... l. nor- bran.ça do imposto, e esta."beleya .. se a divisa da 
que os habitante• procuram 0 littoral. · foz do rio Verde. por elle acim•, a té sua• 

cabeceiras e daili em túmo a S. Marcos ~ pe-;o 
Mas cã. no plal:!alt.o de Minas à que não tem esto) acima, .até ArrGp~~didos, o assim :ficará 

tnplica.çii.o. Eu dasejaya oavir. do nobre mi.. conc.luida. essa. questio. 
nistro Ja a.gricultur.1. uma. promessa. a esse :res--
peito, O Se... EecR..Ac;~oLL~ 'I'Ao_NA.Y J:i um j,pa.rte. 

O Sa. SoARES:- Eatá V. E". comple~men- · 
te ~nga.cado. V. E ::r. passou em Goy&z ao .e;ul, 
indo ~ata )ilato-Grossc não conhece, como diz a 
Provincia .. 

O Sn.. AFroXso PmNN.A. (ministro do. agricu~
tu,·a) :- .Não terei duvila. em attender ~o pe
dido do nobre depatado. 

O Sa. FELICIO ooa 8.-L-<Tos:- O nobre .depu~ 
ta.do fa~.a. o favor de pedir alguma. CI)USa para. o 
UJ.eu districto, que ev.já estoo. cansado. 

·O Sa, So.uuos : - Agradeço muito.ao nobre 
Jll.i.ni~tro. 

E saiba V. E:.:. 'lu :,para ligar alinha do slll 
com a rio centro, é b:~.stanté c;oea:r a p~cplBnn 
linho da Ventania a Pinmhy, e, !'Sra ligar a do 
centro ço m a do norte, basta crEnr a.m.a. pequena 
linha de Taman1ná a Pitanguy e Cu~vello. 

Para ligar Lwra.a, Camp<>-Bello e Doroo da 
Eoa-Espera.nl}\ com Ca.-rmo e Ventania., bruta 
crear uma paquooa linha. de Cs.mpo~Bello a. 
Boa-Espera.oç~. 

A" linlla da Ventania a Piumhy t9ri 8 a i O 
leguae, o de Campo-Bello a Dores 6 a 8, a. de 
Tamanduá a Pitanguy 20. 

o Sa. EocJUG,.OLLm T4UN,,v:,.. llfus o~t11dci 
a q.uestão. 

O s~. So.uu:s:-Não .ostudoa. Re&idi po" eo
p~ço 1le cinco ano o• n~ cid•d e de Par~catu , da 
qual tenho as m!\iB gra.-tas rGC!)rda.Q5es, trnnf;puz 
esse pla.na.ha innumer-à.S vezes, indo pa.ra Villa. 
Formosa. da. lmperatri~ e para a de Oa.talio, em. 
Goyaz; a1>u. àll.queUes que· pagaram esse huposto 
inlquo â provincia. de Goyaz. 

E' u.m territorio · qua tem a configuração de 
umo vela latina, e não ha razão para qne os 
mineiros, trau:;pondo e.si$a lingueta., aahi.nd.o· d" 
seu territorio, pa.guen:t impostos p!l.l'a entrarem 
outra voz nelle. 

A assembléa de minho provincia p odia a ca
b:tr perfeitamente com esta ques t.lío, ma.ndanda 
cons\ruir uma ponte no rio Parnahyba, e os 
mineiro• a tran~poi"i.a.w sem. dar &;a.tiafação 
• Goy&z, 

Uma cutra. qu:!stiío que muito intere5~:~a mi
nhll provincia, e que está nesta ea..sa ha. m9..is 
de 20 a.nnoa, ô a que se roferê aos limitee entre 
Goya.z e 0 mullicipio de Paraeatu. · O Sa. PnzsmB,.Tl'l :-Lornbro oo nobre d9pu-

O S>t.. Esc.B.AGNOLLE TAUN.a.Y:' .- Nosoe ponto todo que estio eogota~os os tros quartos de 
V. Ex. nilo tem raziio, eujao provai. hora do expedtonte 

O St\.. So.Aa.Es :-Eu vou eonel.J.ir. A o.a:-
0 Sa. SoAa:Es:-V. Ex. n1io .prorou ll:lda. sembléa provincial ainda tinha outro recurso. 

V. ~x. servi u-M de documentos incomplBtoS, 
e ha. de permittir-me que, respeitando a sua O Sa. EscRAGNOLLE T.WNAY da um apar te. 
i!lustração, o sendo eu homem de tl•abdho, 0 Sa. So.\Rn : -V. Ex. não conhece o 
confe•so que não posso absolnt•m~n~.: arg11- : torritorio. A serra 'dos Chrysta.e• .ostà á 
mentir com V. ·Ex. P re•peito d<l geogrg,phiDo; mal'g-ew direita do S. M&t·cos, no munic:i.pio 
mas resa.lt3. da cal"~ do Sr. Ca.ndido .Mendes \· ds Santa Luzia, e f:Jr~e.nce exclusivamente 
que ello se ~nganou complet•ment<l ; e, des. a Goyaz. Minas na.cl• t >m que ver com ella, 
eulpe-mo o nobrs deputado, é pr~ciso de-clara-r. q_ue não eet.á. no t1rritotio contestado. 
elle Errou, C.llou em Calaças, que está. á mar- O SR. EscRAGNOLLE TAtrNAT:-Dà am aparte. 
:gem do rio Verisaimo ocú:no. terri~.orío contes-
tado, O traba.lho .mais b~m . ebborado, mais O SR. SOAl\l<S :-A estrado. ahi bif=-se , 
completo a .re:':lpeito desta. _questão de linii.tes, ~ a es_trad& doa Axrependid.os 6 uma, e a estrada 
in.contest.a,· elm.ente u.m folheto que C~J;re im- qu~ vai ·para -Santa LU2ii& e ·outra.. Admi-

' presso, publica.do pelo meu. disti.u.cto a.tl]igo o .ro- m.e mUito· que V. Ex, nesta questão de ·li
Dr. Yir-gilio Ma.rtins.dG M~Uo Fra._nco. ~a.s, mites, nã.os:iJa.Imparcis.l; porqaGV. E1:. van
ago~a não ~stà em debate; de que lado está ,a tUa uma outra questllo de 1\mites entre a 
.u zão, si da proYineia de M1n.as ei c}a d~ Goy~z, Pl'Ovi:neia. qnc representa mui dignamente e a 
e o CJ.ll~ eu quero é d3i:Iar be m clarQ:, p~t;à:-_ q~e pro-.tneia do P&ranâ. . _ . 
o pau§ saiba, que. cs.ta gueat.ão e•tá no p.a,tla- V. Ex. rno.•tra.ndo-se eontrnr1o a = pron ncU\ 
,m.e~~ h!t. ;m.nis d!l 20 ann~, ~f)nd() .-a.p;pa.~t:,~O· .. 5notte~aiva ~omo ~ a de Minas e cujt. r~p-re--
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_l!ientaçãci é :numerot;a., e feiizrnsnte unida. quanto I conservação do Passeio Pa.blico e do ' Jardim. dó 
a este ponto, faz cora qn~, quando vier a. C;tr:nro do. Acclamação. 
questgo d~ Santa Catharin•, naturalmente nós Sal::t das sossõ>s, 24 de .Agosto de i883.-
procedamos então C<Jmo V. Ex. está proce- Soare•. 
dendo. · 1 E'l'd ·.' d a· 

Vou concluir. A minhl\ proyincb. ~indo. tem t Ot apOiiMlO e appL·ova ~ ~er:n LSc~ssã~. 
nm reeurs:o, G a QSSGmblón deva lanç-ar mão O S.a. PRrsco PAB.A.lSO (m.unstro ria ;ustz~~' 
dêlle. Assim comqa>sseml)lé, pmvincíal de pela orde:n).-Peç<) a V. Ex_. que consnlte· a 
Goya..z ma.n.dou crear innumera.'S barJ·eiras nesses C?-.maro., sl me concede de;r. t.o1n :1to~ de n~gen ... 
terrenos contestados a assembhb. provincial C ta., afim de responder ao nobl'e depu tado pela 
de Minas deve mand~r cre~r ta::u.bem barr~iras C~ad., sobre uma arguição muito seria íeit~ 
U. m!Lrg')m es.'luer.i~ do Parnabybs., paro. cobrar hont~m tJOr S~ Ex. _ao gtwerno. 
imposto• aos tioyanos, quando transpuzerem o . <Xlnsultada a camara concede a urgencia pe-
rio para. o te-rritotio mineiro. dtdn.. -· 

"Si a qnast:Io e dG represalias, os Goynnoa 
:fiquem com as ~uas barreiras á ma.l'g-e:n di
reita, e nós estabeleeG:remos ou.tr~s â margem 
esquerda. 

O SR. EsCP..!.G·NOLU: T..i.UN..lY dá u.m .apal'te. 

O Sn. So.un:a :- Os goyanos utilisam-se 
mais da.e nossas estradas do que: nós das delie,!:; : 
elles têm neeéssidade "de entrar run Minas pa•a 
vir á eórto 9 e nós. não prGcisamos dis~o. 

Em conclusão, a assembléa pro~inei:\1 de 
Minas pó de reeolver porfoitamenLe a que•tão 
mandando construir a. ponta no tel"reno con
testado. 

Tenho concluido. (clfuito bem, m-uito bem.) 

O Sr. Ma.tta. Ma.cha.do (f' score· 
tario) obsena que a reclamação feita, no prin-

~ cipio dCL fteSSão, pelo nobre d~puta.d.n Sr. Mac
Dowell, apezar de proferida. em termas muito 
benevolos e delicado~, encerra, entret:~.nto,-uma. 
accuaação séri:1. á mesa. S. E:t. adrnittiu qn.e 
a seere caria. da camara. req_ uisHaese ao prési. 
dente da. provineia do Pará, informações re· 
q lierida.s pelo nobre de1_.1ut!.do o S1·. Adriano 
Pómentel, na se'siio de 25 de Junho do corrente 
anno, quando o requerimento deeLc nobre de
putado não havia sido approvado, antes iioan 
o. sua di!SC0$:5â' adiada por ter pedido a pa.la·.r~·il 
o nobre deput•do reclamante. . 

O req_uerímento9 apres.entadó na .sessiio de 25 
de Junho, tem a seguinte nota esoripta pelo 
proprio punho do oradao : " Adiada por tet• podi
do a palavra o Sr. Mac-Dowell.» Coasta.tawbem 
do Livro da. secretaria., em que estão· r~gistrados 
os requerimentos, indlcaç.Õe9 e interpélla.çõeat 
a apresent·,çiiD de tal requerimento, com uma. 
nGt~ final perfeitamente igual àquella ; e do 
registro. das offieios •~pedido• ao governo pela 
secreta.Ma, ern nome àn camars., -nfio eonet~ 

+ qu~ st3 req_uisitass'3;m as iníorrnaçt)es pedidas no 
mesmo requerimento. Portanto, affirmo ao 
nobre deputado que não foram requisitadas 

.es-s.art inform.a.çõe~. o, si acea.so a presidente da 
provi ncia tratou d~ ~restal-.as, o fo ~ sem requi
~i~ da ca.J.U.a.L!io. 

O _Sa. MAC·DOwl!lLL: - Não o podia fazer. 
(Apo>ados e não apoiados.) Estou satisfeito. 

Vem á. mosa~ é lidol apoiado e a.pprovado sem 
debatê o seguinte. 

.Requ~f'imento 

Re~~eiro g_ue •e peça ao govemo pelo minis
t-eno C.";~. a.gr~e~ltuTI\1 copia. dos contrato& de 

O Sr. p.~_•i,.;co Paraiso (minis
tro daju•tiça):-Sr. preoidonte, quandohontem 
••· appro,;imava a hou designada por V. -E~. 
para eu apresentar uma proposta de lei, tive de 
retira:r-me para t1. ~:~ala. que ser-v-e de gabiuet6 
dos ministrost afim da es:p~r.a.r· o convite de 
V~ E-s.. N ::> ssa. oc~asião occupava a tr ibuno. o 
deputado pGlo Ceara o Sr. Antonio Pinto e 
S. Ex. a !firmou ,um f.a.c~o que yon reviver á 
camua.. 

Tratando d~ iU:'iu:mptos: da provineia do Cêarâ 
e expondo aLd á animadversão publica um sea 
pa.tri~io, ou naturalizado -ta.l, e na. occaaião em 
que S;· Ex. reeebh contradicção formal por 
parte do no ore depalado o Sr. Barilo de c~nind6, 
S. Ex. pl"C>seguiu :ils.sim : 

• Foi nome'!do para o lagar de j uiz de direito 
de S. João· dü Principe em minha provjneia 
um moço de quP,m partienlarmente nada tenha 
a di;Ger, mas que não JSa e3tava no caso de me· 
recer essa nomeação. O Sr. Placido do Pinto 
Pessoa, aponta·lo como connivente na terrível 
hec~tomi>e da Viçosa. Todo o Ceara estremeceu 
·de horrúr, e ainda. hoje repet.e o a.tten.tado com 
espanta. Todos osjornaes da pt'\ll'ineia o accll· 
ss.~am, quando promotot" da. Viçosa., po.r ter 
tomado parte directa ou ind'i.rC!ct!"lmente na.~ 
qtlelle tremendo e horrivel crime, q_ue se con
summau pela cremação de uma. fum1lia intei ra. 
composta d•~ 19 pes80as. » 

Sr. presid9nt.~, antes de t11do notnrei que 
S. Ex. nah teve que dizor contra e;sê ba 
charel reiativa.mente à sua vida par~icnlar; 
a.ecusa. a.Pe,nas o governo por ter faito _essa no-
meaç;to 1mmarooida . -

Sr. presidente, a quo•~ dispenga muitas pa
la~·as; versa sobre um fac.t.o, e felizmente o 
prMidente do Ceará. naq uella époCil, solli cito na 
invGstlgaç.ko degss facto., tu.nsmitt ira ao go
verno ger.U todos os e~clare cimenoos . · 

Figurou a nobre deputad~ como g rande v i
etim.a o eidadii.o Ie-nacio Corrêa, Pois bom.; e~se 
cida.dãa in:lo a Juizo decla.rou ~ verdade b~o 
apó'i o delicto ew um auto d~ perg11ntas que 
lha foi feito :-que "'·provocação e toda a au
toria do . crime per~encia. a Franeiaco Gonçalves~ 
eheíe da familia Jurity. - 0l'l1, eonhares, nin
g ue:m tin hâ mllior ·interessa em forne~er esc.la.
recimentos !.j osti~a do que aquelle gue •e dizia. 
tão barbarame nt.e offendido, que \'tra. em Sua. 
c~a seus ·fllhos assassinado& a a propria CD.sa. 
incendisd&. . 

Mas, Sr. presidente, prose guindo as dilige n
ciaa em relação so-modo po[' qu.~ se dei r a o con-



Cilmara dos Depctados . lm~esso em 0310212015 15:56· Pàglna B de 39 

Sessil.o em 24 de Agosto de 1883 253 

flic.t.o~ n ce.mara vai vGi que a.quolle bacharel 
não po:li& ter a mioima particip•o~o na beca
tombo. 

Eis como tivera coweço o eoniliclo ; e chau1o 
panicularm~nte a al\enção do nobre deputado 
para o quo vou ler ' 

• No d ia 6 de. Outubm pa.sando om ti. lho de 
Jnrnty e lnLio dons indiYiduos pelo si tio do 
Corre~ foram aggredido• por ~lgun• indivHuo• 
que do pl·O(l"iO sHio atir~ram sobre elles; ·o pas· 
sando 'Pela estra 1a. em pro~:ura. da ca.aa do Ju
rity, e l<lJ1Ian lo os aggredldos f~zer u<o das 
armas ·que ti nham, os a~rgressores co:·reram 
em direcçio á eanee.lla do s1tio, onde com outl"as 
pa~soas armad~os fors.m eeperar a p1esagem do 
Jllbo de Juruty • dos seus doua companheiros; 
qne escaparnm do> projectis que lhe> fo~~m 
dis?:l.ra.los j qae ar> approxin1&l"Cm ... 5e da can
eelh. do &i tio do Corrêa novoa ti roa são d~•
feehados contrp elles, e travando-se um con
flicto de lado a· lado, D9llo yeio tomar porte 
Francisco GCJnçalves da Coota e outros . ~ . 

O pro'rno.tor residia em disLao.eia maior de 
uma; l2g1.1a · do loga.r do confHclO o esto origi
nou-se por uma provocação partida de Ignuio 
Corrêa . Como polia ter o promotor eompartici-. 
pação em oemelhante facto~ (A.po'ados .) 

O SA. Axrowto PINTo:- O p:omoto:· não foi 
envolvido no proces•o, mau oplniao puolica o 
o. impren.so. &.ponta.vam-no eom.o c:onnivente. 
(Oh! OI& !) 

O SR. PRtSCO PARAlSO (miniftro da justiça)• 
- V. Ex. h>< de parmittir que eu colloqoe 
aeima dn o~inião do3 joroa.es o proee~so que 
·se desAmrolve.n pra eonhecimento da verdade 
(apo !ado$.) A · regalo.rmo-nos pelo q ue disse
ram os jornaes G p..,los boatos que se levanta
ram, teria~os de aceitar, n inver.iade: o offon
àido em reprel!lcn.ta?ão ch~gou. a attri bUir o 
delicio ao proprio presidente da provillciJo o 
hour~du Sr. J osé Julio. · 

tido B : o copirito partidario d& Jogar a accu
saç.ões inju3t!is (apoiados) : e a a~t· assim, todos 
nó.s, que tom.a.mo5 parte na política, ficariamos 
tisnado~ pela• mais vis e :Llnmnias . (Muito 
b.,n .) 

Entra em disca.ssão .o crodHo a.o mini&terio 
da agricultura ; pro,iecLo n. 105 de. i883, (es
tudos da forro-via Madeira e M•morá, custeio 
da de Paulo Alfonso ; osgoto da eidado; <·or roio 
gero!.) 

O 811 . ANTONIO PINTO pe~e a palavra pa.n 
negocio 11rgente. Tendo bontem acea.Mdo 
o goyorno pela nomeaçãO do juiz de diroito 
para .. e-Jmarea de ·S. João do Príncipe, da 
sua província. c feito algumas alleg:tÇiies 
que estão no espirit.o pablieo, não esperava 
que ~ nobre Sr. mini~tro d• justiça viesse 
rcs;xmder áquella~ aeousacões que o orar!or 
tem como verdadeiras e defend~1· o seu aeto, 
com o p1•ocesso dos Jurityo · 
N«~ àeYendo deixa:" sem impugnação o que 

acaba de ouvir a e.1mara, pede i O minutos de 
urgonci& pa.ra oecupar-se do assumpto. 

Con.sulta.d:a. a. casa, é negada a urgencia . 
Conli.oúa a discusdo do credito aciwa re

fer ido. 

O Sr. Andrade F igueira ob.••~
va. qoe a. leit llra. da propo11t.~,pela qll.al o governo 
pede um credito po.ra verba• do orço.men to no 
corr~nte exerc ício, é a demons~ação mais cab1! 
dG que o soverno não pretende o-..cupar-se com a 
discuso:io dos orçamentos, nem obter quo ••J&al 
TOta.ÜOS nó\ pre.senL-e ae58lo.Si, com e ffeitot íoss:e 
idéa do governo fa.er votar os orçamento;, ~;~ada 
mais Cacil-do que augmeotar ahi O> creduos, 
euj~o importa.ncia ·a ex:peri&ncia. demonst~a. ser 
insuffieien~e ; na.da. mi is facil do qut} a.b:1r cre .. 
dito oopplementar para &:s verb•s dest e exe•·~ 
cieio, mandao.do-oa vigõrar delil de logo,· embor~ 
a lei, que se tem de voLu, ·deva vigorar no e:ter
eicio pro1imo (utu.ro . 

O SR . IUTISOOM.\' - E ' a. logic~ d03 jornaos. 0 Sa. AFFONSO · pD~N.< (ministrf' da agri-
0 Sa . PatSCO P.ul.A.[SO (ministro da just'ça): Cl<llura):- Mas v. Bx. &ttenda que tambem se 

-O cida.lão que fo' deseob.ado aqui eomo um trata do cxercicio passado. 
•~nto vsríio e em nome do qoa.l tinba reclama· o Sa . AN"'"'·"" FtoCl!:ll\.l di>. qne na l•i do 
do a imprensa, em todo~ oa depoim~ntos tl R.s orçamento podia. :ser inclaido 0 c 1·edi~o, fa.z;en
testom~olus ó t ido como um gTanda provocador, d~e. oboerval-a de• de logo noot~ parte. Eatá 
como o torro:- daq_u:~Jiea l og-areJ: é o que coniLa. eonYenc:ido de C{UO 0 governo -ntto quE:t'. orça
do pr 'ceaso dionle do qual o governo .pôde co- moat.os, 0 antee1P" .. " om obter o; recursos nc
lher inCO<'maçõao para re.pondor ao nobre do- ee.>aarioo para certoo ramos de serviço, porque 
pntàdn, e nJ!o na impron"-'• qne M S lat·l~ naG coada que""'""'"' •e r atlondilos u~uoU.. 
loca.es ab.ca ou. dafDnde conforaae o sen \huento lei. 
que " àiri!!'o·. Sendo aggrodida • Ca wilia. J,. loto vem confirmar as a rguiç6e•, que a oppo· 
rity na d•stancia de um• legua do Ioga r. om sição hm conots.ntemente feito, de 'J.')O o go- . 
. que residia o p romot.o", o quo.ndo os oft"end1dos veruo descora propj)sitalmen.to a discu•siio da 
dão n ant.oria do delicto • o chefo da propri• lei do orç•mento. (Apoiados,) . . 
fa.milia.. nllo sei como descobriT rnot!vOB para. E' aslilim G. 118, llio sómente a commtsslto da 
attr ibnir co-pa rticipação no fac to ao bach:arel camara, ligada pelo meS!XlO pensame nto, pro.
que o govorno acaba de nomôa.r.jUiz de d~rodito . tellou.. os p~tooe?o :; sobl·e 0 ~rçatii eu~ <h _Cada 
( A.poiar.lo• e apaneo .) um dos wnisteroo>, como atnda ~ diseussao .e 

Si 0 nobre àe puta<lo chega ao ponto de di- tem arra• tado oempre. abandonai a aa ultima 
rigi• a aua opinião polas calumnias . do im~ parte da ordem do di• (apnin.dos) ; e iste· é 
prens;;. a respeito deste ou daquelle, ha d6 tanto maia e~cto qu.•nto é.c-.r~o que ;: em . um 

. eo:nsit· ttu.e todos nós pt>demos ser victima.s .da.,. . dia, em que se tinha r~quendo Lnyet:sao na. o~· 
mais ~aves t.eeusa.çõea, porque nas· .localida-. d;m doa trã~a.lho!t. delXOil a lD.~tOt1a d~ .r~u~ 
des a· imprensa C dirigido~ eooform.e tem .de ~- nu·-r~e par~ duu~unr10G orça!D~nto~ .. Ps.rweta a 

· off,, nder MS membros do ·part!do A ou do p•r- quem 0\1\'l.U .o programma mtmstenal, que o go.. 
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\·erno trata.rio. priacip:Jlmente da lei de mGios, •

1 

Tet•üt! 1mrtanto. o~ govel."no empenho êm 
P.orque era. "' occasià~> mai~ ~pportc.na. de r._ea- ía~er d~cutir essa._met.lida. ? O o;-ador não o p~e 
Jua~ a. sua apregoada poht~c~ de eoonorn1~s. ~ erer; nao só porque o govGrno não t~m o dl
o de obler m~i~os rola~inment) aos imp~atos, 1j raiiQ de ~retcrir a discussão das lei• nnnuos •.. 
o ~ul3 eonsttluta. ta.m.Jam uma. basa. do se a 0 Sa. MQRBIB...A. D& BARRos : _ Ahi está. a 
pro>.:lor.a.nma. e r -

Pareci.a -mais que o governo :n a.p1·essa.ria a xp Icaçao • 
adi&n\ar a discussão dos crçamentos, porquJ O SR . .-\NDR.ADI!: FIGUEIRA .•• e w .que 0stã. 
ne::s~ prog-ram:na o nobre presidente do con- em:~lenhado ~ tseu pto5ramwa, wa.l!l a Lada por· 
selho declara·ra. que o .govarno proporin. em q ne não podL~ ret~r nesta côr te os _membros do 
tempa .'lO poder legisbtlvü a.3 econoHlias, que eorpo leglSlativo_em uma p:oretgaca o. para. vo
doTe~·.ia.tn effecttJ.ar-s;, na.;: de3peza.s decretadas ~ ta.re!ll mna me(hda., de CUJa adJpç.5o elle des-

Ent:·etanto, o mini.eterio.lo.a.ge de procurar curou P.m t.em~o. 
opportunidade para realizar o seu pragramm.a, Em res_po.sb. a um a.pa.rt~ do Sr .. Moreit"a. de 
tem tudG foito Jlara pr~tcril-o, para.· sophismar Barros, d1z que S. Ex. sa.h1a. q_ue- os orçaol~n
mesm? ~sse dever con::.Li.tncionnl. (Apoiados.) t?s se ;~ch~va.m a;traxa.dos, e. por c~nsequenc1a! 

~er~o. porventura.t proposíto d~ govern() apro- s1 2nnuncron adn;cussão deste proJ eett>, não f01 
VB~ IA'l" o tempo. qun lhe fica livt"e, para fazer porque confias&"} que ell~s pudessem ser votados 
votat· projedo< do utilíd•d• publica, as refor- durante a pr2sente semsn~. 
ml\!;; que eU!!> n.proacntn o. 1 Em vista dos pro- Não hat porta.ntp, da. parte ito g ovr.rrro pe~
ccdrlnta~ o andor é levado :t. duvidar e ~a.i sa.mento, nem de. fa~e:- votar a refo~ma JUdL
desde jâ 'alludil" .aos fs.etoa. ' ci.l;ia., nem de fazer votar o pr ojec to sohr~ lo-

O governo atirou a e~riosidade da.s diecns- cahaa~ão dos es~!"a.VOoi. Qualquer des4u assum
sOes da. ca.mara. dous projectcs : o -da reforma pt03 !. a.sas.z 1~teressante pa:a. · ocoup:lr a. 
jud.icia.ria eu da loot!.lisa.çào do olcmento servil. att.enra.o d<l: e3-ma.rs dur(ln te mmt~s semanas, ê 
O projecto de reforma judiciaria teve parecer e nii.o e potHt"el que o g_o verno peni$S.l:'tie e.w fa
entrDu êm discaseào ~a ~amal"a. ha. s1do t~$te- zel-os ;Jassat· de aíogadilho . 
muo.ba do modo poi" q!!G e-::sa. discussão s.:l tem. Ma.s e~min,rse ~~a hegitaç.lo do g-overno á 
ve:rificado,e da in di fferen.ça. com que não .só o íaoe da ~ntua.ção poht1c~ em. que ello ee acha 
govc:no a tem acompanhado, como a maioria o collo·:-adCl ~ Na. situação poli.t ica do actLtal gabi
tem adoptade> por mera. tolerancia. (N ao apoía- nete, perante 1us ·.:a.mara:s, encontra-se o :segredo 
dos d,, maioria.) d·' tod~ o seu procedimento. 

Ne"' ~ss~ projacll> podori j~ hoje ter o devi- . A ~amare. ê testemunh~ de quo o actu>.l ga
d? andomenoo, poia que resta.m ape!las quatro bmete orga.nizou-ae sob a. ?totecçiio dos chefes 
dtaB ute1s de sessão, deseoots.:ios os sa.bba.doa. do pa.~tld:l hb~ra11 que lhe prometter am .a.po101 

Será, pois, forçoso renunciar que soja desje ji afunde que a situação não b"tueasae. Foi eon· 
convertido em lei 1 nem o governo poderia. . con- t&r..do com esto apoi.o que os nobres ministros 
t&r, em uma proro,g-ação, eom a pi'esença. da il- sobraçaram suas pastas,e é por esse np1i o que 
lns tre ma.ioTia n esta. córte pa:ra votar o projeet.- o mip.ieterio te!D. pa.ut&dl) a. .sua -existeneia po
d9 r e forma judici·,1.ria.. titica. e a.dministrati.va. . Mas eomo f oi cumpcido 

Resta outra medida : ô projeeto sobre a lo- esoe contrato do a poio ao minL•terio Y O orador 
ca.lliação de escravos. nl'io pt"ccis~ reeorda.1~ faetos presentes ó. memoria 

O g<>verno, depois de pe11sar longamente de todos. O illustra miaiatro do i mperio, que 
neste ~ssumpto, prec.i_pitou·se em apresentar a representa no actual gabinete um dos che1'es 
a1.:a proposta.1 na q Llal procurou usurpar a. pre- politícos da sita.a.ção,como seus c.o1J-ega.F.I repre
rogatiya con.s titucional que cabe ã. carnara ; e sentam outros, o illustre minis tro do imped o 
aseirn, na.~ l5Ó.rnente contemplou na art. 1 o da pareee esbr votado a. uma e xpiação por parte 
sna. pl."nposta a , províden~ia qu.t · della. consta. d.a.quclles mésrnos rr.ne pl'llm~tteram ~poial-o . 
"B?bre a lccalisaç~o do elemento servil, mao (N•ío apoia:Jus.) 
_amda no ~r~. 2o inieioll impostos para. o f undo . A an'ijencta do cbefe _quG. o introduziu ao ga-
de emancipação. b111ete- cbef~ qna, seJa dtto de 'Passagem, não 

Esb pro poeta foi i gualmente a ama. comrui.ssüo tinha. õ diroito. de abandonar o e~ercici.o da.liJ 
da CAma.ra Cju e a e:.nend.ou, advertindo o go-l funcções legi~htivs._c;~ pa:ra ir dispUta'!" errl 808. 
varno~dõ;2. 11ua. usurpaçllo e eliminando o art. ~, prov incia. a. re~l~ição do nobr e ministro dó io.a .. 
p~l"& ~u (! foll.s

4
e discutido eonv~nientemen.te por I perio;- ~ a use!lc .• ia. dessG cbefõ de t1 lo. gs.~ a 

occas1io da dvcus~·ã0 da rúc()ttn. g eraL . que o no·we l!llnJ&tro soffrasse no senado um 
Ha:veria 9 pois, em?enho serio em .discutir desa.stre qne se1•ia por ai só motivo ·bastante 

es·le aesum pto e em converter em l ei a pro- para a sua retirada. (Apo iados e na" o apoiad,os.) 
po~t& ? . . . , Achavam-se naquelle easa do ps rl!mento 18 

ila atuda mottvos ~;>ra duvtdar. E verdade senhores liberaes entre elles os cb.efes exa.eta
q~e , 2ogo depois de publiea~o o pal'!e<3r da. com- mente que, com ;_!~cepção de doue, tlnhaw pro
mls:~o, o llillS~..:. f o v1ce-p.residente, qnG me1tido apoio ao g-abinete . O nõbre minist ro 
enta.o oc~apava a ca.deira. em.~ qne o _Sr. presi- l eva.rs. alli. ·uma. propostn do podor ex~eu:.ivo a 
dente hoJe se acha, annuno1on quo o proj ecto respe ito do co ngreaao de ins truccão . O orador 
•erta .submett1.lo _o. diocuosio em 11m dos diiiS ; h&via na camors predito a S. Ex. as di1licu.l
.a~eta ~em.ar:a. Pma bGm : a camara estã no ul- ;. da.d.ea qua teria da ene()ntrar _ na.que.ll.a casa, 
.iimo d1 .a utü de s~asão deBt'l. semau, e a pro-I pan. W&r adopta.r esse eredito ; o OI'8:dor havia 
.ll!~!!sa. :do S~. i o VICe-presidente p.ão fr>i ~UDl· predito que, ODl Viata .dO prOeediment(l do nobre 
-pnd!l; o prOJ2Ct o liãoentrou etQ. ditsclli!J~;o ~ mini1tro, desmol"&liundo·a condu.cta.·do minis-. . 
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terio passado, G_ue á.nnuncia.ra. a co.:1vocaçio 1 as verdadeiru doutrina.c; por ttUG sempre tem 
do eong•·~ss J , S. E:!t. não podiii. contar aUi . pagna.do nU. Cl mara o em cujo tnumpho aó:ncnte 
senao com hostilidades,_ não já das bancad&a I ve a SD.Ivaç!D deste paí>., ooqueoendo-se do seu 
coz:.:e~va.ljoro.s. iS!;l) e1•a. certo, m:'LS dos pro·[ pupillo, o nobre miniatTo rui nurinhi\, uropõe 
:priO$ ~~i.;os d!l. . situação. o nobre mini :tr~ do I nll; <i;iseu~são mod.ifica.ç.õ~s vr?fund!..~ na~quolle 
1m peno c~ forçoo-ae em: dowon~tra.r que a.te & m10~teno. 
h~nr~ do gover~o ostava empe11h>da em com- 0 SR. All'fo>:ro n~ SrQUE'lR.L : _ Isto iJ1'1lVa 
p~.omissos _ toma ~os. .. que quem s~etenta. o ministerio é a J.JJ.a.ioria da. 

Entretant~, o ~ropo•ta foi condemnrub pe~os I câmara e não sio os ehefos do senado . 
a.m1~~ da SltW'.l.~mo. nesse d1a, ~.:m .g1·a.nde maiO• 
ria no &·!nado. J O Sn. A.&.'l'DRADE FtGUEtRA per 6un~a ao nf)bl'e 

Em respósta oo Sr . Ulysses Via:>na, e.ne 'diz depata~o por !"ero&mbuco, si póde conte' h'' as 
qne o seMdo não faz politica, o orador per- I rel~çõee q~o hgam S. E-.:_. ao Sr. s''nador Luiz 
gunto: sj oa _ebofes da situação lib -ral que I Fehppé.;" ~J~ eontesta~ •• rcla~õss que ligam 
co!llpci):n n m<uo t•ja do sena.do não podem ter , c nob1·e ex.-rnmlBtro da. guerra. e o nobre depu
TOZ nem voto sob:-e os negocias publicos, o que I tado pelo 20° clislricto 4c Min:lS ao Sr. conse- · 
significa ""'" opoio que é a gRr~ntia o o a r- l lbeiro All'ooiO Calso ; si póde conteator "" tela
r imo ullico da. Jiltua.çio liOOral? I ~es i ntimaiS dê p~li ticat conf~ssadas. ·rnuito 

Oemaii',é pt&cioo .attondo. r.Qoa termos em que lagitirnat, qaeligam muit01 mombroe dn. co.m.o.ra 
o voto d~ e3nado foi proferido. O or!llior n&o a chefes \)Ollticos do s onado ; si póde CiJntestar 
va: procurar na rejeição. do credi to o 111ot i'o a aolídaried•de politiea do partido liberAl, entre 
qu> deveria determin"-r a !&tirada do nobre OG membros desta e da out-:1. c~mara. 
minist:·o co ímpsrio ; vaí procnr-~l·o nas cir- 1 O no~re deputado pode prMcindi: dos mcm-
eumstaudas que aeomp!lnhnraDl esse ftl.cto. bros do miuistorio qfle úz~:n part.$ do unado ! . 

o S11.. A,,··io~ro DB SrQuaRA :- Qlle!U •u•- Ou ha llln p~rtido politic~. denominado libe-
tenla o ministerio é a maioria da. cãmarae nHo ral , do qual fazem pu te a m.adoras e deputa.doa, 
os chefes do aãn:d..: . e então ha um p~~s3.men~ ~m!D-nm. ~ e~ 

. ~!ações, que oi.o tmprosetod•ve!S n• -..d._ poh-
0 Sa. AXDR.t.DE FIGUEIRA:....;. Conunoa ob- tica ou uão h a esse partido. _ .• 

"'"""~do quo é um phenomeno nuuca vislll i r 0 SI<. AN~o:no 0 8 StQUJtrnA :-E a di _ 
o mtntatro ao 11-J?a.d.o:. sustent:a.r umt. pto~oda. gene ias que h3., em ponto:~ ca.pitaes, :ntr;e~~ 
do ~àer e:I:ectltivc, J!l co~vert:do. em l•roJeCto eone~:n·\~adores da c&ma-ra e 091 d'J e.:mado 'l 
de lei pala c.a.m:1ra, J. l;;ouLLr all1 a -noeeastd.ad~ · 
dA a.iopç;<o d~sse projeeto uos termos por que 0 O Sa .. -~NDR.LD'!J Fmuzra.L responde que n&o 
fe t o .nobrG ministro do imperio, e !!em a. •nenor· ha t::t.l d.i~e::-ge:'e1a e"ll pontos C.:\pib.ClS (apoi"
oblervaç.io da nl$.iori;., que apoia o ga-binete. dos da. m:in.~rt(\), mtJ que, quando houve 11ll ~, 
soro mesmoproj.ecto rejeitado . Esse silueio é ni!o t.ena ••Slllfieaç&o, r-or que os co~sern•dor., s 
sig ni:fi.ca.ti vo .,. da ca:nara. nã.o sustentam o ministerio, não 

o Sa. Ál<TONto !li< SrQuBnu := 8 . um triaü sustentam a situaç§o :o união dellos não é tão 
in,Iiapensa.vel, como a dos 1ibera.ea, que lllufi.-

preMilen te ""tab,lecid·o pelo senado. terltam ·o m;n!stedo. (.4poiaàos àa mínuria .) 
·o Sa. ANDI\>.DJ! Fr&UE!I\A : ~, .• eosé silen- ·s p s N . -· d' · od · ., . • 0 Q, 4\rt!NO I>Jl OUz.L: - iio <> tão in~ 

~to 1~nte do p ~ r e~ecnttvo _ee~~-, p~:oo a 1m~ dispGnstwel mas esiste. 
p~en!Sa t~m classdic:~.do; uma. ·conspt.r.\çi.o, inaa ' . 
uma ·evnsph·aÇirn emi"nent.cmcnte slgni:fi~tiva~ . 9 SR. ANDRADE. FtGUlltRA. :-la s.ffirmoa que-
(.4poià:dos da opposiçtrn.,) Dai!de .. i e nio:nonto, I e>mte · . . . 
'o nobre ministro do ;,tn;>erio fi COQ 'tllo desrn'O'- j Mas o no~rc enefl do pa_rh do bbehl propot . 
t'a1is!rlo""!lo mini~teriO (4po"arlo~ c net o ap~"ia- córt~1 profuudcm, ,.u,em Slquer ?~vtil.do o seu 
do<j, como tieou por elle desmoralio,da ~ i<lóa j pupdlo, o nobre muuslro ri:> 'lll~rmh, c n 80l-
do eongre••• de inotrucçio . . Te u-so que a PNJlO<Ia, depoiS de \'Otad:> elll 

: . . . • . . . ! 2• díacUS$80, volt..sss :i conur.•s<ão, afim de 
Nao c, porem, OOlllto -Poueo3 rlios depolll a pro- I cumprir o govcr::10" obrígiçiio, que contrabin 

sen~va-se perante" :·•eoma corporação o nobre I perante o poder leg i$lativo, d• p:-opor as re-
- m.iol!ltro da mar1nh~. para su~tenta~ o o~ç.a- ~ do.eçõGa i:Ddiap•a.a 1vois às ,i~e?Cz.O.S publi048• 

mento é:J.e _su" r"pa:rhção .. Coma. ~Ih plaeJda- Nenbumdos membros do een:tdo, do5tl1Je fazem 
men;o ·~ d1sea~!llio: pa.recu• ~rox•;n'o sGu fim. • p:>rtl do govo.•no o s1io Sênadore3 ou dos que 
~epcnt~l!:.une~te u~ t~l~~tro s&n"tdor _pelaBahla, J apoi&m o minísterio9 :I.Venturou n~·a odser.-a
a:4.~~rla_ru~ natu.ral .da.. sr~~ç4o., le~brOQ á ~~- I çãp s obro n iuc:Jri"o bil ida.d.~ de s~melh:t.nte n;o
_tnu;.So que. <Bl~etros Cl)rtes por .oll~ pr)lJ?. t.o~ • ooaimo"nto : a propo•ta do poder ox&>uti"Ô foi 
.~~~ -e~~tll~-~uflieü:m·~~.s_, q~c·cra:m ~~r?c'~ corr_~• ! condemnada. • · 
ma1s protundo•. porque. ·SÓ mediante Ctlll•• po- ,1 · . . 

. deria o no•so orç•meuto sec reorganiz,;d~ ·so1> '1 O Sa-._ C.<n~'li~O n., . Rocru-:-Mas. fot votada.. 
'plano maio vltót.o . . . em 2• diSCUS.io. . _ 
·::Quando ae eisper•va que os chêfas ··po!i tic.o•, O Sa . A:<DM~ll: 'FrGuzrRA t<>opoudo· qu&foi' 

.·~·:U.i'h~·:lor3~·ào -~~nist~riG~ d9Ce,nd!l8enl S: gi;aa, '.<v:Ots.d~ li ~t in ·'q~<tKtu·n~. 'CO::CO ·s i ~cci~tU ·:no · 
conducta,. po1s quo ·nm uell•• .. ate nnh. a ."'do ·o· l !órJ .os ·ltbGllos rnopto', p·an ·ser mod1fica<la 
i-'oi!àtot• do pareoe'r <la cornilii~são ·<i e orç•rtie l(lb, · ·pi)ID. ·cemmiesil:o. 
C.!'"s __ q.Ue·f!sSe :·illustt·e ·cb1:,-f~ _l~-vo.nta-s~·c. ein -~ ·!1 . 1 ·"': proposLo. '•oltoll â C01nruisaão, a qual ·n~~e 
·tlis~·rso_ :notil.v~L -c~jO iner.itO_o o~d~r ·ó . o:~~l- :. 1 ~(u:~orito · s. · eg._tuda ~ no ·i n"t.u1to ·de _.fal Or-lhe, 
-moi•'<> que.l·econb:~~·p•<l<hms, po•~·apr~ · ·eórt••Jirofun los. 
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0 0r;,;Jor no.d.n. pódo ::antooipo.r oobre o 1•osul · 1 et.lidacio a .zolo por parto do govcl-1'10,~ara obter 
ta.do desse estudo· mas tom&ndo as decbr;~ões da c;~t:narR os orçamentos; o minist er io sabe 
da tribliua. como i~dicio~ de opiniões siDcl!ras de qu~ a.rr4 DCâr da cawar.Jo os orça.men.LOS é ex_ 
quem ... c..,, pód.e desle j a u~vor que o orça- por-sa a dosaatr•s n~ ontr .. , e por ~so ni na
me Dto da. ma.1'inb:a. serâ convenientom~nto es- turalour..ate oondeseendondo em 4du.r o co.m-
tudado e re luzido. pri ruento de u1a preceito conatituoional·. 

Não só o illuslrc relàtor n.cha-.se eompromet- Si porém o programma ministGtiY.L das ooo-
tido pelas opiniões q !le enunciou etn seu dis- nomia.s é sineero, convem que o ministerio, 
cursQ, mas a.inda. os mambrJa da. c()mm.issã.o, a.i nd~ com risco da. prop1·ia e:s.iatencÍa, pro
per~anMntes i minoria conse'·.vndora,, eom- cur~ ha.bilitatt. a ,o;ituação a dascunpenhar c SOLl 
promoUera.1n·se no dcbltc a. ace1tar vo.nn.s das d~veJ. 
Têdul!ções prop<H'ttas . l DGi:s::ar, porém, enee-rr~r-so o. u saiio s , m tra-

E" pi)L"êm i nqueationa.vel qai) O.S fActoS occor- Lar dJ.s leis llnna.a.s, e _ proeura.r por to:los os 
r:idoe. no _sono.do já indic:'4m o grao de apreço m~i01 obtel-u do ~ena.do, é um proçediwe_ut.o 
em que é lido alli o ministerio peloa seus que nao pó~o qualificar. · 
amigos. (Apoiado• da minoria,) No. qulid:>de de membro da op;:o•i~ã.o co n-

Uma propo3\a. rota la. na cama.ra~ proposta. a. senrad.ora, n!o Lin.lu. o direito de iniciar o pre
cúja adopçllo cotava até corto ponto ligo. !" a segte debate som tornar patente cst.o ponto. 
honra do goveroo, foi a !li rotirada do ctii cussrio, loJer.'Oga o governo:. respeito do se l ~ensa
porque, na opinião de um chefe li~eral, repr•- monto ral"t ivamento aos or~amentol, o o nobra 
Mnlava. excessive.s despeza.'!. improduc:tivu. ministro da agricu.ltura. er.pacinlmentG sobre o 

O Sa. CA..I\N:Elno DÃ RocsAr. :-Nio foi reti- orçamEnto de sut~. pa.st"l. . · . . . 
rach da discu. .. io. foi vota 1:.. Qoanto ao orador, e•to po<bdo de cred.•to e 

. uma eonJios;io de que S. Ex-. não eapera obtar 
O SR •. Al<I>RAt>Z F t OUEmA repet~ qu_e fo1 a lei do orçamoo.to. 

votJuiA. "J"t P..t Jn guantum. pa.r~ a&r Govtad3. â Po1W. · instituir sob:-a e11te credito a mesma 
conu'>issâo, ":fi:n ~'' pro~or-lhe eórtea p~ofund03, amplis1i:na discusJão que a opposiçiio tem o 
por9ue cont1nha. dospezas .lmproducttv~s • .s:u- direito d') levfl.ntar sobre o orQamento do rni
perwri!s MJS recnrsos do p:uz, que sa:o e:uguoi. nistario do. agl·Ícllltura. m 1s não alargará.. tanto 

O SR . AFFONSO CELSO JuNrOl\ :-M .. nõo o d~bate, J!Or isso qua a moterh do cradêto em 
pode haver maior. ~·o~·a ~ conJiaoç~ do qlle si é ouffic•ente p>ra suscitai· os mais fundados 
dar ao goveral) ac.tontaçao pa.ra. reform&r as repa.ro!. 
repartições. A primeira obscrrat.io qUe t;~m de f&:z:er é 

o Sa.. A:<ou.u F rGOliiB...< não sa.be 0 teor que o. nobre mi_niotro autorin um precede~~ 
das crnendos. O llObre depu lado, que é de ate hoJe ~ão e<~g•t•do. S. E>:. nllo pod~ ereduo 
eaoa (riso), pode ri dhel-o. O or .. dor n~ o&be F& s~rvu;os .em que as verbas se 1e!!bo.m ~os
por ora. oi as emendas concederam essa a.ut - rado lDSufticlontes. S .. E~. -.elll p•dlf credito. 
r-izaçáo. 0 pa.ra. sern~OB ~ypotb.eticos, par& o caso da ser 

Duvida que 0 senado voto autorizações neste -a veroa insaffic1ente no futuro. 
s~ntido, ma.s, &i as economia.s via redu.oda.r em O prim~iro c_red.ito pedido destina-se ao com
a.utDrízações, per Je a osperança de que possam p!emento doa estudao da estrada de ferro Ma-
s•r aceila3. deira e lltamoró. 

0 Sa . Aio:>o:sso C&t..."' Jumoa: _A autori- Na ex_posição de motiv'!.", o nobr~ miniot~o é 
ozt.çio é nm> prova d confi n 1 d" . o pruncuo que declara nao saber S1 os creditoo 

d · e • ça ex raor •nar1a votados 2elo poder legisla.tivo, na imporl&ncia 
<jU& sa á. de 300:000$, 150:0~0$ para cada li.m doa axer-

0 Sn. ANDOAOE · FrGUltrM obs3rva que t&m- cicios d~ 1882-1883 e 1883-1884, •• noham 
bem o o de •laseonfi•n~•. para quem que• um ·ou não eogotô'dOo. · 
orçamento como o ru.ini!l~erio aetual de&ej3. Nas d.ernonstra.ções que o.comp:~.n!l:un e'Jt.a. 

Jlllgafót·a de lod~ a duvida que não bano parto do p_edido, vê-se que o governo, :.lém de 
minislnrio à preeiaa. solidariolade, ao menos fazer peq uonu.s do.sp-ezas ~~as n~at.& eôrte, 
!':"'" continuar esl> vida de expediente quo tem &briu um credito á theso1ll'<l.ria do Alto Ama.
u do do>de que SB org,.uizou •té hoje. %0r>a., lU iml'ortancW. de 120:000.$. por conta 

.F~rldos eo~o fo~m de golpes iguaes 0 nobre do primeiro ~91;1ellea exoreieios; e aUtorizou 
m1n~s.tro do 1mparLO G os seus_ oolleóas ·na.s dis- antro dt 1.40.:000'), po~ eonb do s.egu.ndo. 
~.nesões de seus orçamo11tos, G claro qu~ o go- O governo.· pois, abri11 eraditos, D:l impG:r6 

vcrn9 nilo tenha a força moral precisa po.ra t..uci~ de 260:000$, pa.ra a• deape•a• d• com
COiülnuat•. miaSr. A"o i:1eum.bida. de íaz1r eeaoa ee~udos; c dos 

Bem fiz.,..~m. poio, o• illuotro> chefes llbor•e• 300:000.). gastou un_ie;mente . ~ quao·tia de 
qu~ deelin1ram d• honra de 9rganiur minh- 40:00~000. 
tert?to o be!ll Ca~em agora di~tanciaodo-se do o nobre xninislro e o primeiro a in.!'ormar· 
gablnete, não querendo assnruir a roaponsa.bi- quo o governo, por falta. de ~ompo, mio tem nc=
~dade dos sou• actoa,abandon:ando-o mesmo em tici&. e:t.aeta elo estado de;tea ereditos, r.ão sabe 
ClfCOIUsta.nciaa affiieLi V:kS.., como foz em rGl&Çi.c ai açhaiD.•SO OU na::o gastOs, qual a ao mina. &:s.is
~l:h~~bN$ m\n.i!lroa do iwpGrio o da !lla- tente e s. E :r. pre,rê ·mesmo que devo haver 

uma sob~a qu:.lqno'r ; log-o, não e regular pedir 
No proeodi•no!lto dos chefes do senado o ora- eNditoa, porque isto se d:í. quan<i.o a iosufli

dot• enco:>tra • explicação principal da. bll& da eiencia da verba e domon.trada (a.poiad~s), 
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e não no caso em qae o governo não Lom a 
.doruon• tração de ,wda a ~espeza realiza la. 

A e~m.gra eoati~üa a votar annualm&nt&~ 
aló~ d~ v ·rba 11SU ~e te;; súrVi~ns~ uma. quan,tia. 
m1H pas.ra.. os accre&Cltu~ '{U8 pOSPa haver. Mas o ;toVONio dispiíe hoj > d., telegrapho 

electrieo. do qual tam usôl. lo e abusado; por qu.-~ 
não"" utilis·o delle ~tó o ponto o•de lhe possa 
acnir J•3.ra. obi'* r J.a c-.pital do Alto Am·•zo11as 
informaçõeo praciaao sobre o eataJo de U.e• 
creditas ~ 

Q1taoto ao "egnu.lo nedido;ralativo ao cu ateio 
d:t. via,....fo rrea. de Pa.nlÔ o\tfunao. ds qua t.·•mbern 
trata o t_erceirv p~lido. o 'lu.0 ba mais ~ue ad
mira r na. pro posa d·>governo é a confi.sá? d: 
um abu•o. qu [ o ·de ter-<~G •pptica lo p·t ra o 
cust ·io dGs~a. linh.a. a ve 1·b1. dec reL1lda p~rA g. 
sua construoçlo po exercício de 1882-1883 . 

Nlo :sabe .si na lei do nry,uU~<"DlO vigente es
c3pou eesa quantia., m~ não I·O.i"& e;cap9..r. 
porqa ' os. SO\'erooa costumam. di •pu~r os pe
did ~s, et::t.Ctaul&OtG .1 re.spei1o d •sta.s ve~bae que 
ellea dostinaa1 :\. ompreg :r dll.,...ft te o e:tercido 

Po1·tu:J t ·, n nobre ministro devia t~r recursos 
.P\ta a·, tisfazer o augmeut() que faS:ie india
pens~:,el . 

Si o governo &l jul~ou fi.O.tl>ri~do a. empre
ga,r n"~ despez;,.s do cust.'!iO daqnellA liába a 
verb.1. vot.n.dt~- coul. de~tino â sua const.rucção~ 
para q·;e vem pedir ertdito T Si a detp'Za 
çom o c11e:te:o im~1or~oa 1 :ltó l ;.~nhQ lo a.nno findo, 
D~ qu>nti" do 2!6:000.~, •i a despéza dt> exer
c ício seguin ,e, como d iz o n bó"e min i9Lro na 
sua pro.-t.a, e •~lculada ew 230:tiOll$, e.til 
claro qua A. varb:~. pA f":l a eonatr11eçi.,, fi:tfd..l. 
par l os dou3 t•X•lrcicios na impor~anc.i.a d ~ 
428:000$,.; ma iR que sufficiento, afin de cx:cor
l'&r ãs d~speza-l do custe io . t.anto r!m urn como 
em oatro exe:-e ic:o. deveudo mesmo deixa r aw 
sal lo de r.«l'Cll de 3 JO:OOO~ que o govorno b'm 
poleri"' _ap;Jlic.,._r á concloel~ das r.stao;ões~ ~ 
eon•olidação do leito e áa obra• compl~men
t ares. 

Ullla. ve~ praticado o t~cL"> da dr~::.la.ssi6câ~;ão t 
iato e. uma vez q·1e o gover n.a t()mou o arbiuoio 
do •,•plicao: ~u c11steio a vorba destinada á con
strucçãn. o. orador n:io vê oeccss=.dade al;mna 
do credito, jul; a-o pa:-fel t&mente d tapensa.\'cl. 

NilO se oe!uparà do '3• pedido, porque já 
allud.iu a ello qua ndo tr• ton do segund 1. O 
nob :e mio.ilftro pode exac~mente o cre lÍLo de 
280;000$. que eorresponde a ••rba do custeio, 
calet.~la. .a pelas s ' us en~fenheiros, isto é 1 o nob '"e 
m.inil-rtro aba.ndona a p1•ati c~t. inicia.da. pqlo aeu 
n nteo··s•or. de " ppEcar ao eust •io a verba d ·s
ti~do :1 cooatrucçlo. Não vê. porém, motivos 
para tantos .. cr upulns por parte de S. E~. Um• 
ve!- que a constru~ç-ão destll. linha. terminou, 
antes de começar o e~":~ rcici(') actu~~.l, es~i. clara 
qlio a. v ·rba de 400:000~ JeTo estar orn ser 
q.a.ss i toda e a pr()posb .. J o g >verno o coofirma. 

!'!!o vê portanto motivo vara qu~ o nobr. 
ministro 11lo continue o alvitl·,, lo rnl>do pelo 
seU: o.ntecess : r t de. .;a.~tar ~om o eu.~teio o. verba. 
clestinu.da. pa. ra u. cons~r,te"ào. 

[loderla havur esc r-upuios em iniciA.!' essa 
p ratie.::. a basi'la; mas wna. l"CJ iniei.t.da, não ha 
r azio p~a. r cua.t . . . 

A conclus~o das estações e as obns comple
r.:nenta:r~s ntto poderão eriden tetn~nte c:nn~umir 
.toda a verha destinada ~ara o ·exercieio i nie.:r.>-

Quanto ·,.o quarto podido. a propo.3ta ea\i con
fitmanJ? o que o orador d ía01. O nobté. min 's
tro n~ eonh obt.t!lr o seu or~arne:nto. porqu~~ . 11i 
contasse. a ·, r ia ne,:aa. occasi~to, que, por inter
medio da e o,nrnissão a .. eam.ara,·qae tem toda a 
corapeteo.eia, clqver\a pedir que o aügmeo\o Ye· 
:-itie•d~ ll<!~·•• a ·r~iço. fosse ~o d~ já_,.-, 

v. xv.- 33 · 

NIJ pareça iod!Teren to. votar fondos e•pe
eie.ea o nio n.l\ lei. do orçamento. bto impOrta· 
p-a ra reg•:b.ridade do Ot'\amooto IHa prlCileiro 
lO{ar G ~rn seguoJo para a. bo<' contabili ·: o.d~ 
da theso1uo e para a boa. eseripturação finAQ· 
ceira. 

Quant.o ao orç..,roento, à claro que, t>i o cor , o 
legisldivG julgou dotar· um i""rviço com Utnl\ 
cert-a· la1·guez ~ uare. o s ou de ~envolvimento , e 
llem depois vo t~r um au.:;meuto pnr.:.. osse 
lll<SCI~ servico. p~rturba-se a ldi do orçamento, 
conta-se com uru L des,..eu. qu o!) o cor;_x> Jegis
lath•o olio c:..leo.II)U por occ:a.sia.o do or(}:&.ment.o ; 
é por conseq m:ncia. vo~r ~on~ra. a.s sua; pre
vis~~es, aegund; as necesgid .d~s do ser"fiço. 

Todos (lB dhls sJ.o a.p resenLa !&$ proposLa.s de 
c.reditoa; o onvior 01 vÃi &Olii rna.ndo e jã cheg&m 
li verb.~ Je 5 .000:0J0l; e to os estas aeeres
cituo~ tsã:o rela.tiv..s a um orçamento qoe ainda 
está no scm··stre addic'on:>l, e o governo nem 
ao wenos conhecc ciespczas ··a~eciaes como estas 
da eatrl><l> de forro de Modeir& o Mamo·é, que 
fon.m. a u b.>r izxdu. O o rador ~}ntinu~ri pot
t onlo o se" calculo pora tr:<z&r a pr~va do que 
atlir.uava aq·li am Dobro depnl&do pelo Rio de 
Janei ro, q ua.ndo o nobre 8x-1o.ini:-::.tr.; da fatenda. 
dizia qtJe oorça.rnento ern. votado com a r '•eeita 
e de-JJ)t~ll. êq•til ibr~das _ Esse uobr) d .. puts.do 
Ji>ae e ntão q ae o d 'ficit seria. superior a vinte 
oio.co mil c 1 nt.o:~, c, orador- aecr&'C.....-D.t.ava. qnc 
e' a esso para. d.r g r>çM a Ueas oi o deficit 
nlo pu,..so de 30.UOO:OOOSQOO. 

Qunn.to á escriptu:-aç.;io, é tambem inqueJti.o
n&vel qu~ estes creditos abertos ~shn em meio 
de oxcrci~io, &rn mez àiver30, vêm perturbar 
a IruiTr.ha. do ~rviÇQ e diffic.u1tar as towad •• de 
cont:a.s a.os re•ponsov~i!l. Convem· portanto 
preso1 ever ~ ts.nt l q u.anto possi vat~ e.;te 1ue tbodo 
,·icioso d · le!{isl ·r • e, si o nobre mini.stro eon· 
:6a. que obterá. a lei dQ O[\~amonto. melhor seria 
deixx.r que e~~tA d ·spna. f~_, conte•'llplada no 
orça1ceuto, emboC'â por ter a lei de reger no 
futuro (JXercieio. ~;e lb.e ac.crescentasse a. clau
aula-d sdejá. Mas o nobro m i·m~tro , com o 
zol ,que·o ot3-d~r))v~ reeonh.~ce p·· l. ,_pro;-ra.mm& 
da& ecooorn ias, pooii 1 talv~t evit:l. r esta. Jespeza. . 

O orador u:lo Uescuuhe~ que se trata de urn 
oer<iç~> eonLrat&do; m>S ent•n len~o-se o nobre 
ministro com s. ps.r te eonuataata, poderia adia.t 
to los a·1 uelles serviç<.-.s , qua ~xcedessem ae pr&
vi·Qe.; bgisls.t ivas. Noo havia. ni~•o i neonve
niento. A pop •l•çio h·avi:\ ~e d xmar. dit na
turoolm~ntt! o nobre ministro ; mu f,•c;a S . E:o. 
o qu' q11izer, dUBcilTUenta poderâ evitar quo a 
popoolo.ç~o clame. De mais . ó preciso que a 
pOpultção ae habitue o. clamar ju•hmen te e 
não i•j•stamen\o; e a populo.ção qu ' cl•muae 
contu o governo pela o~~ervancta da lei do 
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orçamento, seria urua população. pQilOO ra~oa
vel· as sua.& ~clamaç'õafl não sanam funda.i!l.s9 
e o 'governo podia reoponder pelos _jornaes que 
não podia. fu.er m:us, po1·que não hnha ered1to 
nem arllitrio p.a.r& e:x.cedel" o cr~ito. 

Uma outra. obse1·vaçào occorra ao orador a. 
propO>ito d~sta verba, e c que não sabe quando 
o governo ee reso1ver:i. a tomar um_ arbitrio de
finiLivo a -respeito da administração muuicip~l 
d;J. côrte. lã. era tempo de olha[" p:J.ra a. sl
tuação eco11orr.ic.a. do munieipio neutro. '9• 
recur.oos com que elle concorre para a recena. 
geral ::á" tae:s e !SO mesmo tempo tão preexi.:,
tentes ãs reclamações das provineia.s, q tJa:udo 
olham para as despezas o:rça:mentaria.s que se 
fazem na. c.brte, que ers. ]uSlto a.ttender ;. ne· 
cessiJad.e d~ ct·ea.r uma adroinistra.ç.ao muni
cipal capa< de e~ecoLar est s sero·içoB. Os 
provincianos acreditam, e· nesta camara tem 
echoado esLa eq_uh•Qeo., acredi tttm que a córta 
despende m>is dos cofres pQblicos do que o 
producto doe. seus impostoS. E' u.tn1 illusão, á 
nrn engano perfâto. 

O orador entenda que haveria um moi~ qe 
fa•er calar estas redamações; era éODstLlwr 
uma. admin.isMação municipal da córte e do
tal-a. com os melmO!S rec11r.soa que a legislação 
tem passado para. oa poderes: locaes i eor:o. estGs 
mesmos artigos de imposto> qne desde 1835 até 
esta. dats., têm p&S!Ut.do para aa prDviUcia.s. Es
tes recursos ·e:-am su.fii·ient~s não s:õ p~ra alli
viar o o•·ça.mento geral de despeza.s meramente 
locaos,eomo esta e outras que sa fs.zem aomuni
oipio neutro, pm•éw, ainda maia p;-.ra habilitar 
a população da cOrte a bem eacolher a. s11a. admi
nistr:aç.ão, par& fazer ca.la.r eate equivoco, esbs 
quei:x.as fu.nda..iM ou não das provioc:8.s ; e, ao 
meno&, na.ra a1Hviar o t::orpo legisla.ti\'O deste 
trabalhÕ irnprollo de cuidar de melhoramen10s 
e de serviçOJI da or.iem des!e de que o orador 
est:'i. tratando. Não ss.be, o ora.dor) a. ra.zio po-r 
que o governo até hoje tem dehado de propor 
este melhoramento. As bases estão lanc;s.das ; 
os rec.ursos que pertencem ao municipio neu
tro., Mo conhecidos ; são p<)IIOos nl'ttgos ®. 
reoeits.. E' vettJade que est9a artigos: avul ta.r:n, 
e a. t~u.a !alta.• havia do ca.usar no orçaiilento do 
Estado, um gra.n1o desfalque ; porém. Sllppri
:oündo as deopezas que o poder geral f~z bojo, 
o equili.brio se restaboleeeria. O ')ue é urge-nte 
á acaba.r com este regimon, prejudicial ao mu
nicipio n~u~ro, ao Imperio. a.o corpo legisla
tivo & sobretudo a.o governo. · 

O orador não comprehende mesmo como um 
ministro S<!. púdo ocoupar com aota• questões 
tão pequana~ como a.s que vem mencionadas 
na proposta. São tudo questOes: me:ram.ent() de 
ju~eresee muaicipal com que o governo ~a. 
tem que ver. 
· QQanto à demonstro.ção da Terba pedida pam 

a êlevaçã.o do .eorreio de Amazonas Cla 5::.. a. 3 .. 
e?a~~e, o orador a~nas dirã que e~ta. verba é 
&Tnda uma. ~rova. dt! qa.e o nohre mimstret nli.o e s
pera tey orçamento, porque o orçamento era lo
ga.r proprio para. trata!." deste a.ssumpto. Em vez 
de eat11.1• di.~utindo e sta credito podia se estar 
discutindo o n~t-l!nento da agri.c.ultnra.; ~eri.t. 
um sy• teJ:>a m• is e xpedito do que este. 

Qua.nto á verba pedida para ,. construc~o de· 
seis c •rros destinad,)S ao Sel'YÍÇO do eorr.:io na. 
eatrad& de ferro lJ. Pairo li, o orador entende 
qu~ o nobre ministro pQdia f!12er este serviço 
pela. verha-EvenLua.ea. 

li.espond~ndo a. um aparte do nobre mi!lis~ro 
da. sgl'ieult•Ira; o orador di r. que si S. Ex .. se 
guia.l" pelas iaforma.t;ã·"s. da. sua. repnrtil(ãO, 
ne;u ·Lodo o dinheiro do lmpE!'r .!o cb.ega..rl para. 
attender aos L>edi.toa: d~a repartições. u orador 
não oon hece ningaem neste paiz: que tenha. 
menos c.ousl!iencia Ja. L'"eapo nstA.bilid~ J.e da. e:i
tua çã() fin:~tnceira. do lm1Jerio do que o IJroprio· 
funccianalismo. Pa.J"ecia que devia. ser elle o 
mais conv~ncido; porque si lia alguem. neste pa.iz 
que tenha dtn1er victima. da nossa si tuação fi
nanceira é preeis:amen te o Íltnccionalismo. Elle 
é exagerado, e ha do solfrer g olpe• profundos 
logo que a situ1ç.io fica.nceira. o e:dja. 

Portanto, o Íanccionalismo bra.:z;Ueil•o, no seu 
proprio interesse, deyia ser o prim-.:iro a con
vencer-se da gravidade d• situação financeira 
do pa.iz; ent1·eta.ntn9 basta ler o rehtorio d~ 
qua.lquer repa.rlição, por ·mais insignificante e 
superdua que goja;·e lD.{Qli2m.G~tG tem.oe muitos 
desta ordern, para. ver como pedem m~ndos e 
fandos paf:~. deiipe.ns. Não ba., não dirá _o xnenor
patriof smn, m~m ao mênos cnnse:iencii da res
polll!abUidade pela oi.tuação financeir3 do lm· 
perio. · 

Agora que tem considerado os pedidos da 
era di Lo ainda q 11e por alto, tornará. a.o primeiro 
delle•, ao qual o nol>re ministro p•r•ce ligar· . 
wa.is intere$Se,· por considera.l-o urgente : 
refere-se ao credito pa.ra. o complemento dofl' 
estQdos sobrG a e<trada do Madeira a Ma mora. 
Jà t~ve occasiilo de dizer que o governo não 
tem noticia do di•pendio de 260:000$, quaoi a 
tot•lídlde da verba. decre~d~ pa.ra esse ser
viço, ~. portanto, a pedido d e credito "ô pelo 
menos: ex.tempoJ•o.neo. Qa.n nJo mesmo, porêm, o 
nobre ministra trouxesse a demonstra ç&o da q a.e 
a verba tem sido insuffi.ci.Gnte pa.r!l oa. eatud.os 
emprehendidos, o orador seria de op inião que 
fic:assem·ellea no ponto em qnrl se acb.am, antes 
do que renovar.adeapazacom ~sua oont;nua.çilo. 
J.i teve occastilo de produztr a.s ra.züss em. 
q o o ae funda. ~u•ndo se diocutiu a inter pellação 
feita pelo oo1.1 1llustro correligionario depot&do 
pelo 1° diotricto do Amazonas: essas razões fo
ram corrobornd .. pela e l<:perieneia. 

O nobre mini•tro declarou qQe o muito dis
tincto engenheiro em ehGfe daquella eonmriss5:o 
veiu á corte não só po~ motivo de molestit. como 
para informar a.o governo das dif!lcaldades da. 
cammissão dê que se .a.ch.a"'a · êncarregado, e 
tra.ta.r por ultimo sobre o quantLJ.m a despender . 

O orador désej~ria. que o· nobre ministro, 
uma vez qne ouviu o chefe dessa coriHnissão, 
transmittisse auecintamente ã ca.mara. as infGr
moções que Nlceheu • . A propcsta do governo 
não dasce "' por-rnenore~, O'tas o ora.dot:. e:stâ cu
rio30 de conbecel-os e a eamara terá o mesmo 
desejo, desdo que tem de vot:ar um augmento 
de despsza que pódo ser ad1ado, pelo menos 
emqua.nto -o governo não der eonta. do ernprêgo 
dos 300:000$já. votados. O nobre miní.otro in
foTl!l .. , qua a vsrba dev,·•ó. e&\9.r go.st&, 'lu." 
quando muito póde haver um saldo inBigu1fi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 03/02/2015 15:58 + Página 14 de 39 

Sessilo em 24 de Agosto de 1883 259 

.canta e qus o servi.;.o nilo póde ser desconti-, estrada ex~lusiVarnanteno ín~eresse ~a. Bolivi~ ~ 
;nuad~. O ~rado' discord• dco:c medo do po~ur. o orador dlZ quo es"" ce~ra la só podo.& ••• util 

M. . p la a.o Bra.zil quando o eomm~rc:io_ae dê.senvol veT; 
O Sa. PA5SOS ~ l.B..'!r.ND.\ .- eço_a P"' vra. . sO .então poderá iat,.ressar ás p.roviocia.5 do 
O Sa. ANnR.AnE FrGUE!IIA entend~ que basta Arilazonl!.S o Pará como a toda a bacia do Ama.

.() sacrificio feito .. Cbsa.~va e~~ prlmeir.o .... logar, zonas-. E• que&tio, portanto, de fu. ~uro, a ~ 
que os estudO$ fe1tos "I" aqu1, apeni\S ter:> de- or..-!or t,..~ de uma questão do actuahdade. 81 
mou.st.rado, q_ue a.quellea que .for~m. roo.hzndoa nl'io oodem.os, observa o orador, fomentar 
_pela empreza a quem outr~ora. o governD do grandes- commett!mentos dentro do lmperio, si. 
llrazn· concedeu ga,·~ntia de juros, •'am S<mJs obrigados a adiar melhor~mentos de 
exact-al· e sa.ffi.ci ~ntes. Si j:i. ~xistem. es~Jes as- grande utilid&de, para q_u.e desc.ortinar o de
tud.os. que devr":m ,. sta.r archi. vado.s~ sego.ndo o sertp, logares pt'oprlam.ente deseonh~ci 1os,eo.no 
text.o do d_ecr-et.o em que o goveTno a.pprN'o~ di~ a: pmposta do governo f (Oantestaç6es.) 
'" respectt13B plantas, es~ elat'tl que nõ~ e Lêam, diz o orador, a. pt-oposts. do governo a 
-neees'Sa.rio con.tin11ar a g~star dinheiro para um enconL•·a.~·ão o sag-uinte: .ct são aet'V'iços de tal 
resultado que já. est.ã. oi>t:do, para. renovar es- natureza que não poderiam ser orça._!oa eom es
tudos que j:i estão f'ilos e a_pprov~do~ pelo 8?' peci1ieação, tendo <o ser ~:s:eoutados em te,.,.;_ 
verno. ~r::c se,:!'undo Jogar e prectso s·~bort<-dtz to-rio deseDn hec·da. • 
O oi"Mor, si es:sÉ!s e;ludos Vão Sil" àpro\ieita.dos 
desde jà. na ex•c ucão da. obra, au se vão· ficar O SÍ!.. Cau~:- Perfeitamente eotudado . 
arcb.ivados como se aehtl.m, aqueliM·qu~ for.\.m O Sn..a ANDRADR Fia!J:E:[R.~ insi~ ~e C.Dl dceh~r
fsitos pela companhÍ~_ suhvenc:i?n~:ia~ (Apoia.. rar que estã na. proposta. (L:!:n.do) . c. São sarvi
dos.) ç:os de tal natlJtàz:a. que .u.ão poderiam ser or-

çados com e~peeífica.ção, te.ndo dG ser exeeut.a-
0 Sa. MAc-DowEL : -E' a qncst!lo prin- dos em te-rreno desconhucidt>.> 

.eipal. Todo essa terreuo é d 'sconllecido : é o que 
O SR. P ABSO~ :MuuNoA.:-Nisto V· E:<. taw ·estâ cscripto ""' tor,<te t•ltre da proposta do go-

l'a.zlo. . verno. (Não ~poicvlos). 
O Sa. ANDRADE FlGUE!Il., coaoic:!era. osta Si o goyerno tiver •inJa o credito pa ra le-

qnest&l prejudi~inl. Diz que os e9ilud08 &e vão vanta.r o emprestimo. a.inda 9o~eim é es.cu.Siada. 
verificar aob a- in6.uencia. das ar,ru.as equato... a desprrz.:a q u.e se vai faz~r co:n essa estrada, 
ria.e;e~, so '1 a. in~uencia. da. p!lja.nte vegetn.~o prime . .ro ?orquo j~ cxiatc~ estudos feitos p-~~ 
-dos tt-opieos, c os esttld.O~ feitGs, q_lle não a pro- prime1ra compa.nb.1a., archtvados na se~cta.r1a. 
veitaram no anno se_gllinte, men.os podem apro- da. :'\griaultura f! a.pprovados por decreto do g-o-
veit.s:r daqni a. 6 o~ 7 annoe. verno imperial ; estudos que podern ser reeti .. 

P u A - d ficad~s por essa commiaslio alá talvez á metade 
O SR. A.SSOS "'<!liNDA :- po>a 0

" do lt•balho foi to; em se~undo lo~"'• porque o 
O SR. ANol\A.lll!: FrGUI!:lltA diz que o nobre do- terrrino ó tal, segun,lo as , nforma'iÕ•• que o 

J;~Utado qaG o spoia ne3ta pa.r~e, ha. de apoialao orador tem, que ni() ha. d_ifficu1dades a vencer , 
1g u.alrneate nas con.'i:der3-ções f'eitaa a re~p -~ito que ni() ha obras ds a:rte á. C?:xecutar, de modo 
dos estudos q ae se fa2em,porquejâ ~e•e oeca.- que os estudos potem 11er aoom[Dnbado:s de 
sião de eoncordar que -não era poss1vel f~zer immeliata exe~.ução. Para uma cmpreza como 
novos e~.tudo"s .e 1.0. uma. estação impropria. para 998a., e m que é preciso m:1ndar um regimento 
e mprehendlm.anta9 desse. ord9m, eoncord:ando pà:r.L g ... ra.n tir contrn oa indios a. commia.são de 
tamb~m na e~isteneia do3 e1tudog a qu.e o ora- engenheiros e outro rag!men:tO de- t.l·ablllbã.:lo--
dor allude. res, roíslá n~o os h&, a pezar de ser .. popula· 

Espera qn~ S. Ex. vote contra o c:~dito por ~i!o de i.500.000alrnas eomo diz o nobre de
c-onfurma.r-se COIU- os fundamenbJIS da unpllgna.· putado; para. uma empl""92& ,l09'i1S. ord ·mo ma
ção ; nio poderá reciHS.I" aeu \•o to desde que Ih-o r 6 mais P.COaowi.co ~ a ··guir-se o p.roceuQ 
concorda com as razõea apre,entr.das. (Apar- q ae íoi adopt:ado no• EstMo• U ~tido• Olll e lllpre
tes . ) ~as de o•trada de ferro p~ra sertões ou desertos; 

O orador .iulga ponto capital o ds que S9 h m se fazen~o o; estudos, e, • proporção qao o 
-QCCilpa., de q_ue os "'Stu:los aerio completa.!Il6nt.e eo.g~ nb.eit·o os ia fa~en lo em nm dia, o ~rabilh&
inutitizn.dos si nito tiveram ex::Jcação ltauHt- dor com a -picareta os ia. el: •cutaD.do .uo di& r;:a
dia.t&. Perguatad. ao nobre·ministro d8 agri- g uinte . Si hl' tanto. presaa em obter-se essa 
.cuttu.ra si S. Ex. com as iâéas que prorr-;ssa. e~trada, é esse o proceaso a seguir . 
l!Obre a desgraçada eitnaçio finã nceira do püz, 0 SR. P .ursos Mnuh'll.!.: Nesse ponto 
<:om a mcilidalo qu~ temo~ tido de deeretar des_-
pezafJ, q ·Je _não. e~o lm:me1Iatamea~ rep.rodu.ctl- apoi~do • 
va.. eomo nuo tem s 1do a~uellas .1nfelumant~ O SR. ANDRADJ: F!Gmu u diz que o nobre 
._.otadas nos 25 anno$· altimca, Sl o~sará em- deputa.Jo eatá Je accõrdo corn todos os funda
pr~hen~er a C)tl5trllÇÇitJ da e~tnll& d~ que .m_entos q·ue O Ol"l.ltJr t.em dad() àS s U.a.S ObSetva.
Se trata. na estenaiio de 360 kilometros par" çõea, exc •pto em qne aquella reg1ão é deserta, 
.beneficio e:rclusivo da Boli.,;,.. (rú!o apo'a-. · o,qoo aliás se deve crer em via to da declaração 
dos),qttando o lmperio não telll. mei~• de trana- otlicial. · . 

. porte e ê o'lrigado a sustar o• seus mel~o~a- E o nobre deputado ha de coneordar total-
.mentoo rna teriaea. (~pa~tes.) m ente com a.s conelueõea do orador; quando 

Respondendo >!.s conteslaçãea 'lue lhG são fei- em pou cos dias se conhee<lr a. gravidade de nos
t.ao •obre a pro[X)•i ç!o que emit~iu. de ser ,.- aas condiçõoo íinanceil'as, o nobre deputado n ão 
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terã coragem do votar d•speoa oom esses 360 
kilomet ros Je es~ra. !a de f~rro nos ser i.O t"S do 
a.llo Atnazt.~Das; os altos iutere88e:J D.\\eion_tes, 
eovolv:dos em DO@Sa s:tu 3\•ão _fiu·,oeetra, hão 
de iiXL!;Or ao nobre depu"ta.do um ,:oto contrario 
ao seu :~rdente des~jo. de dotar com e9se UJetho· 
ramento i\ pro .. · in . ia que represeob, ::ldinndo-o, 
pelo menos. (.-)part es .) 

A g-ora. que o orador eDunciou 01 motivos 
peloa quacs não róde r1ar o selt voto a ests et· r~
dito, ê do s~~u dever res:pond.er ils criticas que 
ll3. out:"a ~·•• do parlam•·nto l he foram t\!i r.as, 
por se ter o.rrcpendido do voto quo oie<t nesl:l 
cacn:1ra. a res:~ei to des\:1 estrada. 

O o•·p..Jor espe;·a.va qu!,. semelhante acto de 
penite.ccia merect~sse ap; bu.s~1s e louvore~, 
corno llevem merecer todoa os actos de penilen
eia .. d sde que aão si~te~ ro~~. & & cuutJa.r<). não 
póde duvidar dn sinceridade do orador nnq"elle 
a c to. 

!\·l u nãG aco.J tccca ast;ÍOl : om'bora ent:-e .. 
m oi&d•• à e pala<ras de elogio,que o or•dor é o 
primeiro a r~ohecerqu& nHo roerecr•, fiz ·! ranr 
lhe arguiçõiH ae\·eras.dando- o eomo um homem 
leviano que veiu eowmetL r n o p::~.rlameuto erro11 
rle goographia., Dl o oonhaeendo qu ~ eua. estf"3.
da vai. ~e ex.ecub.r t lda em territorio .oaeiona.l ; 
d11.ndo ~o c:omo um b.omom leviano qoe aceib\ 
iuforro::tções, euja. fonte tem-se a imp.,rtincncia 
de e:s:igir que &cja decla raJa., e, por u ltimo, 
dandc.-o comn um·ôomem ~uo falto. â "••·dodG 
hiswrica,affir:n•d' pela ultima companhia, isto 
é~ que t !Jdo · ~ cumruercio d). Boli via.~ e:.ocutada 
e ssa &lltrada, havia fo:-ços!lmente d·· se fazer 
por aquellc-a despenhadeiros de Santo A lltonin. 

A eousi.iera~io q11e 1h., merece o illus~re 
aalor d~as i 11r repações, leva o on.dor a dar 
alg-um"" ex plica;õ,.. 

G or dor não conte11toa~ nem poderia. con- · 
t estar que <:ssa. eatrada eorre~se toda na ma ..... 
gem direila do .:Madeir ' . e, poPl&ato, em t.erri
torio braziH~iro. O nobre Sell..àor ~,; inrlnzido 
&m erro, ~111 \ista do exLrac.to publle;a.d:o do di:r 

· eurso do orador . 
A eamo ra Sl\be qne o orador niio tem d'Fpo

siçio n ·m tempo d • rever disenn.os, folia a 'lui 
com o coraç:oio na' mãoa, e pt"1r fil h a de~ re
v:~ão dl'io~et~ nl) p••blicaç.tio de ae u& di.t~c:uraoa 
in~" :tae tir!ões ou lnpsos. 

Respon·1e ndl.l ao nobre micistro 1(119 affirmou 
que oa ea•uJos feito.• e approvado. p• lo goveruo 
era:u s·•ffid .aa tce para a pR.rte da estrada com .. 
prebendida pelo capital !l'&rantido, disse o 
nobro deptttado pelo Alto .lui>azonss, cujas pa
lavras o ora.dor lera. 

O Dt:bre mi nistro dis.:e que os estudos fe' to~ 
podi&:n . oer aproveita.Jos p&ra a con•truoção da 
part& rla linha.. qt1e podia ~;er conslrui.da. com o 
capital garantido, m~s cá<> poro toda a linho. 

O orad .r rtapon•leu a esto. objecÇilo, dlzendo 
que *- garan tia. d ) governo do l:Sratil , i qual 
S. Ih _ alludio, com.o p.~rlicional ~ue e r • à 
ga:rantu .. do govGtllo :)Ohvuml), comprehendia 
toda a ~BII'll d& e nõo uma. partedello :Fallo<t 
com. ~ff:u.o na parte do ter r itorio bi"azilciro.para 
e;qmm•r _que essa _guantia. do. governo )loli
vta.no ter1:1 de at'p l1car-ae a tê mesmo ::obre a 
estr~da. _ "" par te que foaao con· truida. · nesse 
t~JrrLtono. 

N:'l.tur3.lmente o raeiocin\o do or11dor ío i mal 
eomprehaodilo, e lomou-<;e que .. He tinha dito 
que a garanoia do Ur~7.il era~·· s. aqu ·lia parte 
que fo•n const.raid• em tcr.-itorio brazileiro. 
Não ; a s ua propos ç!O foi in vel·ea. ~ Assitn. 
eomo o governo buliYi no g:.~ra.utiu. 600 000 2 
po.ra a construc~l!.od•ss• linha ate me~mo no 
t &rri torio brazileiro. nós t:unlx•m g .lr11nthnoa 
400.000 e, l!•raatia add:e ion 1 6. do gover no 
b•Jliviac.o, para a conatrucc;ão ciee"a. linha em. 
tcda a eua. extons~o. qae e fel iunente em ter
r iiOrio braúleiro. &is o que disse. 

Ors, realm·ente não seria d• ut,.,nbar qoe o 
oradur ignorasse a.; Q.U~" Itões de fronté!ra.qua.nd.) 
é sa. l.lido qu.e nã o as temos. aindA perfei.tl\W~D.te 
delineadu, nem :nesmo qae elle c:to eonheceue 
a $'eograpbia, não conhee"!~se a. regiã? do 1\i a
de lra, po .. t}Ue trt.ta-se J.,,. tlm sertão desconhe
cido, e elle polia desoonhocP.r Aq•lillo qoe o 
governo desconhece. (R iso.) M .. declara que 
as queslôc.; do .Madeiro e .Mamoré o ocoup• m 
ha muitos annos, nio é do hoje : desde 1866, 
é!D. qul3 eata questão e,omeçou a ser discutida 
pelo nosso governo, o.~o ha rolatorio que o ora
dor não procure ler oa pc:orte relativa a esse 
ossumpto, porque, •pear de ser. esse h omem 
prosa.ieo, retrogra.do, como se o tem querido 
\leact"ever , naseau tambem sob o sol doa tro• 
pieos. tem a im·)ginac;ào ll.rdsnle e ,porbnto, foi 
oernpre inclllado á idéa de li)(ar o Braúl a re
publico.s v i>i~>ha.o pelo v:ille do Amo zonas. 

Assim, pois, o nobre senador e um outro aeu 
eollega po• Pernambuco, quo o oeoundou, em 
vez do d•r·•m palmatoadoa no obsouro depUi ldO 
pelo U • d •Lrieto do Rio de Janeiro, mel hor 
rariam proco.rando informar-se .. r espeito de 
sW>O p"lavrao . 

Outro ponto m er eco .reparo. O naesmo illustre 
senador rereri ll·ee ' parte do JieeO.I"BB. em que 
o or ador di:3Se qu.~ essa. estr-J.c.la l.!e fe rro não 
podiu nttender a intere•••• ole •n<unento, inte
resses c:rea~los, porque desenvolve-a-~ em ser
tõe:\ e va.i procurf.r uma. pal'te apena.l!l da Rel~U· 
blica d" &li vis , não to ;a ella, e qu e por esta 
n.zio nlo h•veria actaalmente producção b.aa
t ' o te pata dar luero ~ uma empreza, que nos 
davia eustar mu ito di nheir,1, pOl'qt.t "", .ai ~ a.e. 
rec ti ficações das • s tudos vio nos custar 450:000$, 
que não •e sa be s i cbegnrão. o que não caats.rA 
a eonstru'i')io dessa linha '! 

O Sn . MAc-DowEtr-: - Está ealcnlada em 
16.000:000$, mais ou menos. 

O SR. Al<'bune FtGtiZIRA pergnnl:l .í o oobre 
deputado ju!ga q11e aa cir cwnstancia s finan 
cei ras do paiz pâr~itte.m esao disp"!ndio de 
16.úOO:OG0$000. 0>'3so,estàcheio: uma só gotta 
.o faria t ronobordo•, qoanto -m~i• t 6,QÜ'J:000$000! 
Nós não podemos , g&~tar 16.000:000$ com essa 
CSI':lld > D~ deserto. . 

0 UM Se.. D&Pt'TAOO: _;Para o deser to não. 

O SR. A NDR.AO• .-FtGUEIR... r esponde que não 
aeja. pata. o de:s :rto, seja p ua o c éo. como disse 
.:o.qui, oiio d! o seu voto para tal dospeza. 

T•m neoe .. idade de r epeti r esta ·phraoe-es
trada pa.ra. o céo....-porque foi md comprehen~· 
àid~. . 
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Qua.ndo diF.B'l q t.IP: nHo votB:riA. uma êSt:rsdfl <le · AcrQac::entn., poróm, que o ~ontrabando não ó 
ferro paira o céo, affirmou uma proposição pa- aó exercido por llOpulaçõ·).& br~ zil~i •·:as ; o com
triott~a. mercio est.raogeiro. a qu.G 1.ós abrimo' o Ama

Com f fl'e íto. renuncia & sn tisf~çio de ir parao ZOI)al e ae·.a eonftoentr-a, poderá es.ercer em 
cêo·, alira.udo t\ su~ 1 aLria no inferno da banca- la-gtt e rscala e~te cootrab.-tndo sem rea?Qnaa
rota. bil.dade al:{uma da pop11laç:io braziloira. 

Eatá convencido _de que, votar hoje uma es- (Ap<Jiados.) 
Irada de 16. U00:0\I!$, e atirar o paiz à banea- 0 il!u$lre •<nador, por u!tin10, julgou & bem 
rótu.. Foi un,a. phrnsa de qn'l sorv1u-se para defenJor o nobre ministro Jasar~;uições q11e lhe 
exprimir 3. forc;nde suac::mvicção. (A.poiados.) ~oram. feitas, de mandar Jla quadn&. eun qu.e 

Dias ,~-ee , pe;,rem. no eenadu, que D'àll; quo mR.ndJu uwa cnmmissn:o apE>a.r.·. tosa e ch la_-rgo 
toda a prochH·çn.., da. Bolivia. bu. encaminhar-se ~iiap :'! ndios sem leur a força. arm 1da nece~saria 
para eos. •6trata da ferro, que alli nllo '"pro- ji;Jr a defender~e d s índios,,. se•n a turma de 
duz uma tonellad• de carga que nl:o ae anoa- ttobalhador~a a ptos v•n o servi~o. 
minhe i'ara. a. m ama es:rada.. Lembra. apenas utaa ae~·~açõl"ii, para que 

. E enti·• leu-se. eamo era muit•' iazoave.l~ s. _não pareça. qoe, oc~.:-opando-so do diseol'so de 
memori• que a ex tine~~ compoobia do Made:ra S. E:r.., annuiu a d fe•a que S. E:r.. jlllfoll 
e M:1moró apr.~a•~ntou. no anno de 1874. n:.~. 9ua.l deTor fazer ~o m:nistro. . 
se dizia '-lo e o commercio e.::: trnn~eiro da. Rol1via. Tendo as~Ji m [undamen tado o voto negativo 
pelo P•oiRco montava a. 36.(100 toneH•d~o, e que pt·ot •J! lo dar á proposl.ll •lo :;overno, <lU
pelo Awazon~s a. 10.000, }Jrefa..z.endo o total de virá a.a explicações do nobre mini:o:tro. (ili1Aieo 
46. 000 to,ella.d .s, e que toda e• ta proJ11cçllo bem ! mu.to I'Jem! O or!l'lor e comprimcf&-
vir'ià pd ' mencionada eStrada. ta<lo.) 

Ora. é uma atlirmação, como a do orador, em 
eon.trurio~ eoutr ... , o fut.••ro dirá quem l.Ptn ra.zà:o. 

~hs, o oraii<Jr pó-je des~' j.i a•entorar que 
não é possiv•l q ue toda a producçá'o d• Bolivia 
se eocaminbe forçosamaote para aquella es
~rada; uma parte 1rá para Ma tiO Groaso, pa1•a os 
estuarios do Rio da Prata. e ou.t1·a. parte eoati.
rius.rã. pela vi"' a.ntii-!'a do Paci.6co. 

O Sa. PAaso• :Mnu..,1l& :-Ba91& qoe venha 
me !&de. 

O Sr. A:tl"on.so . Penna (mi>ti• t"> 
da agr.cultura) começa dl>.endo que nào sabe 
si teriio int~iro cabimento no credito que ee 
discute as considerações p<•littcas com que o 
nobre deputado polv li• dis tricto do Rio de 
Jan~iro inieiou o deb~~te. 

No. opiniio de S. E<. a aprooenll\~lo doslo 
crcdlto é a prova xnaie eabal e coa'l·leta de 
que o governo ulo de~ja obter do parlamento 
os oreamentoo. 

O Sa . .ANonJ..oi F!GC'Iittt..\. aceita o aparte O on.dor admirou-se de oaT"ir e!' La Hogu:lgem 
do nouro deputado ._,Metade virá parn o A~a- n• hoc~ do nobre deputa~o. wo prowe<o, eomo 
zonas, rnae metade não é o Lodo ; metade vem a étnonosso parlamentarismo, e que saba per .. 
ser 23 Oi!ll ton ll:odas, ao p•• 'o que &!li se cal- fei~mea.te que, pela ine•ffici,.ncia de verb._. 
culs.va com a tot~lidado da producção . do orçamento, o go"erno deve ocudir sempre, 

llua outra proposiç.ão, tmitt.ida pelo oratloto, aolicit.ando do parla..wento o nee ·eaa.tio credito, 
mereceu censura. no senado. e que o meio prat ico de o fazer e ~el• apre· 

Aroutou o ora.ior a propos;~o,do quo, entre, sentaçllo de proposta. E' o que O:"a • • dá. 
outros mo-.·vos qu·' faziam ac:llar a conatrueç.âo Si as eousider~s do no!,re deputado fossem 
desta estracts. .. inftuia. muito a cireumstanci-.1. de procedentes. seriam proaeriptn tc.;da.~ a• pro
não • • acharem pov.,.das aqUeilllS reg;u,s, e pos~ do poder executivo. porque cumpre 
de • >r diffic 1, ' eoão impoosivel, a boa fiaoali- o.o parlamento fiur oncualmen~ •• dea-
•açio do nossa receita em todo. a aua exteneão, pezas. · 
po1•qn• sem esta fiocalizaçlo Llcilitan·lte o Todos sabem o grande desfAlque que sotrrem. 
contnl.ba.ndo. . 011 or~ts.mentoa par cs.nu. dn earg~ l'le .iD..oume-

E a t'rova. do que não h~·ftocalitaçllo possJvel, I ros additivos e dioposiçõ•• • elles addiccionadoa. 
8cm e~brem a·1oeUa.s regiõe povoadas, é a que n:.'I.B votaç~s da.c.Roma.m, e ai aiotla.o Fo11q !'! aobre
lh• foi dad& p · l .. repartições fioca •s do Alto 1 carregar com os >.SOnmptoo que Caze!n objectos 
Amoz•n•s e P~ra. quo apontaram o &.oto muito daa propoatu, seria muito diflieil a pa.oagem 
oigwGcativo de que, em nm eterclcio determi- de om orç•mento nas duas c•maru. 
nado,. a lJu:e.rge~u bra.zileira nio tom producção Nlo tem raziio o nobre de.putado na. c.ensura 
alguma. ao paaeo que a margem esquerda teve 'l"a fu ao goveroo de nio querer tratar dai 
uma enorwe proo:L.cçiio. leis de meios. nem das rijformao que submetteu 

Isto ~u o a c aba d • dar-•e na• marg<lnS do à considoraçõo io parlamento. Os factos ahi 
Rio lavary repetir-se-i nao só no.s margens estão par~ &!moutrar o oontrario. . 
do Amuou .. , como em seus eonfiuentes. Tom sido sompte objecto da ardam do dia & 

OiiiWttre sen:>dorobj&cto~. mas como épcs- ~usd?da reformo.judiciari• e dasle~. de 
sivel este eon trt bando. si as ~· provincias me•o• ;ai os debate& tem·se alargodo de~stado, 
são aque!!aa que hão de importar t . a oulpa ni<>. õ do g~vlll'no, _<lO e Indo envida para 

Não s:.:ab• r•orqu.e o illa.a~re •en.ádGr acha isto que ellts R?}am mau 1"e&tncto'J.. . ._ ~ 
e:s:traordin 1rio . o ·povo bra>.ileiro tem eem du- O procerumentodo governo, na oplnl~O amda 
vide mora l i 1ade bastante, mas Infelizmente niio do nobre deputado, firmwo om mohvoo de 
é um compootn d• anjoe a ponto de nenhuma I oonocrva.ção de poder. 
parte da ao.a. populaejão exoreet· o contra- Oa factos mostram • •em razi.o do nobre de-. 
. ban.!o. pu:ado. 
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O goTerno. d~ aecôrdo com .tL m:iior-fo., faz ~-si o g.overno não quize.s~e, nio u.saria. da, auto
ma.rehs.r os. projêetM de orçame-ntos e a.s refor.. riza.ção. 
mas, e em uma. dae sessões pas~uul.1.s o orador O nob:re d~pata.do a.cell3a._ o govet,_o por não 
já teve ooeaol!io de explicar o pensamento do I pr~ca rar pôr em ordem do dt:" o proJ >cto do to: 
go~erno em rela~o no modo por qae se deve cahsação do elemento servil, entret•nto fo1 

· crga.nh:o.r a. ord(}r». do dia. . S. ~x.. meamo qu~m declarou que o go~erno 
S. Ex., porém, entende que o g-overno receta deVla de preferencta dar aadameato ás letB de 

leva.r os orçam~ntos ao senado, porque là achl.- meios. 
se d·Joprestigiado e eonJemnaào pelos chefes E~ c~rto que o nobre i• vice-pr:'"i1ente dé
libet"al!s~ qlle 03 ministros, e entro· elles accen- clarou que.nesta. se~"-_na pre ta~dta Jar p.~.ra 
tua.ds.cneoLe o do impe~i0 1 r-e~r~sentant.ee de ordem do dta. eate proJ éC.tO ; mas, _ eomo 11e vt u, 
chefes politleos, viãm-se, enll"e.tanto, repn.:i a.- nem a rQforlll:& ju.à.ieiatia nem os orçamentos 
dos par esses mesmOS nhefes; q11e 08 cheles tiv·ratno impu!<O que era de esperar. 
C!llinentes• têm as Sll. ~s reta.ç-Oos nosta. c.arnS.l"9.1 Pa."5Sando a t.omar em ca.nsideraçao iLS obser
e portanto, ainh quando o senado não faça vaçíles· qu1 o nobre deputado f•• em r elação á 
politie~~ e e;~ r to que o p:·on?ne.i~meoto d·~s3e--; ma teria Propria.meate de creli~ ), diz · o o r~ dor 
ill.u~tres _chefes devo mu1to mf\utr na sorte do que esporava que o governo fosse elog-iado do 
n>.tnlsLet·w. . . . . que censuudopelo procedime nto que teve, pe-

- O orn.lOl" qu~r- de1~a.~·bem :firma.d.o o seg~1ntG u.ialo coa~ a.ntocedenci~ ci""&di.to~que elle julga. 
ponto~ o governo s.o sa mantem com. o apolO da não serem suffi.cientes para os seLviço3 d'J.ere
malorb da ca.mara; é a. ella. qoe co~pete desi- ta.dos. 
gnar a m~rcb.a politica que o• negocias ~evem Si o gove•no \em dados s11flicientes pa•a jlll
ter no ps.~z;~ e ~ .ella _qus compe~e organtr.~r e gar que uma verba. nü.O p~(3 a~1!dir a um set"
clesor6'aulza.r rotnlste~,~~· Emquanto elle bver viço decreta.do· em um e:xel'ClClo, presta uma 
.a. canfianc;:a. da ma.1or1a. ·, C()nservar-se-;-.i no homenagem ao corpo legisb.tivo, vindo em 
poder. • . tempo traMr ao seu conhecimento as raoõas que 

Qilao.to ao or'ildo~, deda.ra. que, st oc:~apa. a. teve para. assim p!"oeeder c solicitar o crnD.ple
posJção que llle fot m.aroa:Ja, i\ parque e':tend~ m•:nto nec~•-•aria para aquolla verba. Foi o que 
q'Ue não devo negar a.o pal.z os •:~s ser-v1ç<>s •• e se d9u em relaçio ao cre.tito para. os estudo~ da 
por9:ue en~nde9ue a homem pohttca t?m obrt- estt-a.la"do ferro do Madeira e· :\~gmc)ré. Ac..
gaçoe$ .llllllto ngoro~::~.s e sa.gr&da.sl. as qu.o.-es cresce que os estudos podem ter maior-ou m~nor 
não pód' folto.r. desenYolvimento, confo,me a verba de q11e dis-

_Não tem_ a prete~çlio de ser che_fe G por~.n to põe o governo. Desde q ae o c hefe d•. eommissã:o 
nao d~ve dtze~ qGe e um~ perso.o.ahd~d$ P?ht~a.i ponderou a.o ora.do_r-a.s cb-cumstaocJ_as em que 
m~s. nã~ entende parbfos nem o!ganua.çoes se a~havs.m os estudos_ que lho foram in.cnm.bi-
mmus~enaes, ·~t~e nã~ b:litJlLZll da aecordo cow a-.s dos, entend~u o orador que o go-verno devia. 
sumrmdadós dos_-p>rttd~s. hc.bititar-se com os meios neces<arios parll 

Por que essg,s suma:nda. lea se s.ch!l.Jll no se· qualquer ca.so q,na sobrev~essei a.fim dê não se
.z:tado segue- se q11~ a conluc:ta dessa. ~rporação verna.du.ra contingencia. de aaspend~r 01!1 t ra"ba.
e q~ue .deve dete:-m1n~r a f-orte dn ~tnE-et~. . lhos. ou oc.tio a abrir1 !_!Ob su.a. tteapon aabiJid~de, 
. t;e,•ta condemnar t~a a· ~rgan'"aça~ do .P•"" um credito para aeud1• ée des~ezas d•quello• 

ttdo hb~.ral, porque G ~·b1do que a.. ma1ona serviços, já. previetos e orde.a.,doa. 
daquella camaro tem stdo comtantem~nta do I 0 • ., t . "K- d d" 
p.a.rti.do adyerso. ora~or.Ja. eve occ&&liMI n 12&1" que os e~ .. 

o qn~ 0 orador porem Yê <i que, si us chefes . t~:los da eat1·ada não alo completo~ _para babl
liber~e•, como dh 0 nobre deputa.io, podam 0 htarem o governo a fl!.rmar Ulll JUl~O aegu'o 
d,>veru in8uir palas sUD.O rola.çõos a8 e•marâ do• <obre a deapez": preola& para. leya.r ava~ta 
.deputad03, influir na sorte do g&bin.-~te, a mab.. a.quelle. oommQttunanto. 
-ria •campanha •• vistas deot' ' ohof••· FOrque Jâ disae que os9o> eetudm, quo foram pela 
apoia o ta.\linete, qu• iJ·a lloguin4o & SIIU mar- commialllO rectiticados o julgados eoovenient,a, 
-chooosa•ocimbraclamento. , abrang•m & zona de Santo Anl<lnio• Jw:sJly-Pa-

0 que 8~ pasl!lou como orç ~manto da.marinba., ra.n!i.; mas da h i para cima e xistom duz"'ntos e 
o nobre deputado pela Bahia ji respan~eu a tantos kilometros sobre o• qnaG•. o governo não 
.S. Ex. possue estudos pre cisos,alim dG f~rmar um jui"zo 

A propo~ ta. foi 6. commissão para ~pr;.aen- seguro; a.ccreac~_ndo qas easf'S d~spezas serão 
-taras emen_da.s de aecôrdo com o gt>verno. resar~ida.s ao estado pela. compa.ob.ia. qlle b.oa-

0 or ador não s:abà em quB, com isto, fôra. ver -da l ovar avante a eon~JtruõÇ.io da .estrada 
exantor•do o nobre ministro da m~rinha. Sa be de ferro do Ma~eira e Mamoré, cómo ~ ~m a con
.S. _Ex. que muitos ·de seus a.wigo.s do s~l1&1o ~eCido com _outras. . 
±&m feito ccJ.Dstan Les de.cla.rações ds q LJe em ma- O oradOr diverge bm.beDl. di opinii o dO" nobr e 
..te ri~ de g ove-rno entendem-se eom oa....-respec.ti- deputado, quando ente n i e. que a est:ra.ds. vs. 
·~s ministroa , a.6.m.·de não : d~oorga.niz:a.ran:t oe sómsnt~ apl'oveita:rA. Bot.via.. 
tserviços .. e quo a. r eformá da ma.rinh·a -oo s" po- Não :sabe como se pos;sa. affirwar is:so, dei-
del"á. realh.a r por meio dô autorhaç5ea. xa.n.lo da hdo import.autGfl t~rtitorios bra.;c;i-

E' a maior confus~o de idéa.s qne tem visto leiros, a que esta estra. ia. \'ai a:grvir. Não é de 
nes.t9 .{J..IISurnpto~ · • ·· p_equena ímporta.neia abr ir-A "! _uma. cammuni-

.Autori7..ar o governo para Le!-ormar ser.riço~, caçil aegur-a pa ra. a provinoia d~ Mato Grosso, 
pódeser \>rovado confiança e nunea d~deecon- comrnuni caçio q~e não n o• obrigue a· ter par& 
Ú8ll)-" , mc•mo porque, oi fõr~ de deaeonfiança, lá IIÓlllente & via do Rio da Prata. · 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 03/02/2015 15:58 + Página 18 de 39 

Sessão em 24 de Agosto de 1883 

Além. rlis;;o ha interes.e.es imp,o,.tantes que 
não poJem ser esquecidos; q uaes os de es
treitar ae rehç.õG~s commercia.es, chamar para 
nós pt~.izes q:uc cercam o l~perio~ 

Sobre o ~redit.o para as obras da. canst.rac
ção de estt"ada de Paulo Affonso, di• o 
orador que s.indl\ e:rlst.ew. deape~â.~ de con
struoçii:o- a p•gar, qu&nto ao exer<llOlO de {882 
-1883 e que· no exercicio de 18S3-1884 a 
verba para obras a.inda ê neces.sa.ria pB.ra 
constro.cção de estaçõ'S, obras complemen
tares, algllns trnbalbo!l val:osos que não podem 
ser dispensados, apezar de eotar ab~rto ao tra
fego a. linha toda. até á e•ta(ão termin•l. 

Quai:J..to ás outras -verb3-s da. proposta., o nobi"e 
depulado limitou-se a declarar que <1 govet'no 
devia adia a· a despeZa i ma.e, como se. vê, são 
despezas de natureza inadhveis. 

Ha, por exemplo, a despeza com o esgoto da 
ei<l•d•. · · 

Si o governo sUspendesSe eate serviço, qne á. 
feito em virtude de um contrato q ne creoa o 
mo nopolio para um3. companhia:, a poplllaçilo, 
a bem da salubridade, tinba o direito de exigir 
toda.a as providencias em relação ;p. tão impor• 
tante assumpto. 

O credito para os correios ambub:ntes jn•ti
:ti.ea-ae no dasenvolvimonto ~ue tem tida esta 
ser~iQO. 

Depoia de algumas considerações oobre este 
asa11mpto~ o ora.doP termina o sea dis~urso~ 
acreditando ter dado, ain(ta que. ligoiramente. 
reoposto. ás observações do nobre deputa.lo pelo 
H• diotricto do Rio ds Jo.neiro. 

A diecuosão fica a.di•d~ pela hora. 
O Sa. PRESIDJCNrR dBel~ra que se vai offi

ciar ao gov~rno, por inb)rmadio do ministerio 
do imperio, pedinJo dia, Jogar e hora om q <te 
S. M. o Imperador se digu receber a d~ptt
taçiiD da ca!Mra quo tom de apresentar ~ 
111esmo Augu.<to Senhor decretos da asssmblea 
geral, abrindo &a governo ct"editos e3.troor .... 
dinarioa e aupplerne~tares para alimentos aos 
principGII ;- d~<idao de exercicios findos,- e 
flxand,; aa forçao de tert"a pna. o exereioio de 
i884-i8B5. 

Slo norue•dos pora •••• d~pataçlo os Srs. 
Paula Souza, Ulys<el Vianna, Alves de Araujo, 
Cantlo, Ratiobona, Loeerdo Werneck e Tb.o
rnaz Pompeu. 

Vôm á m.aaa, silo lidaa e . a.poii.das Bll se
guintes emendes : 

Accrescente-se no lagar competente: 
De 50:000$ par.> a continua.ção do pl·olon

gamento da ·unha. telegraphica no. provineia 
do Paraná. 

Sala dos sessões, 24 de Agosto de 1883.
Aióes de Ara.uJo.-Generoro Ma7'<juet:- Can
dido de OUueira. 

Acerescenle.ae no legar competente : 
De 200:000$ para a continuação das obras 

de desobstrucçio das corredeiras do rio S. 
Francisco. 

SaJ.a das sesaões, 24 de Agoeto qe i883.-
llfatla Machado . ....;, .Arislidu Spi,:olG.-1u
""ncio A!TJe:;;.,..Affonso Ce!oo Jv.roior .-Ro
drifMBS Lim_a. · · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO Dl-A 

Çontinaa. a diScussão do o.rçadnent.o da 
guerra.. 

O Sr. Escra.gn.olle Taunay 
começa. dizendo que a. ea.ma.ra Leve hontem. onsejo 
de a.pl"eciãr, durante duas larga!l hoi"':s, um dis
curso de orado c· sem duvida lul.bil, que joga com 
faeilitia.de com todos os recaraos da. palavra.,mas 
que icfelizmente via .. se ba.stante ~rnl>araça.Jo ern 
destrinca.r a.s c6neW"~S que tomara. a liberdade 
de fazer sobre o orçamento em di•cassão. 

Póde asseverar ã cam>ra. que .sob~ hoje á tri
b!lna. com a.lguma c<mfianca~ visto como aa as
severayõ3S que produziu ha dias ficaram todas 
d• vó. . 

·Nunca digge qn9 aó fnha confi&nça noa mi
nistros dn· guerra e da. marinba, que partences
~em a. esBa. e~pecis.lidade, (I vestias~ m farda.~ O 
que diss·e e tem poT vezeg pon.fa1•ad:> e que estas. 
dllas ropartiç.Qe.s hoje ~querP.m, mais. ~o que 
quolq ue• outra, homens ad~otrados na >.<!mi
nistração puolica, personalidades poliLicas já 
conhecidas, qlle levassem para as pastas-, quo 
vão gerir, eerta somma de prestigio ne.cessario 
par& dar força a todas as suas determinaÇÕQs. 

Diz que uma voz autorizada. do pa rtido 
líbéral, em um dia de ajuste 1e contas, attl'i
buiu á maioria eonaervad.Gra, de. en.~ão, o app~l
liJo que se to;onon. bi:slorico nog annaes par h .. 
menta-r~ de illo.stre de>eonheeido. 

Naqnella oocasiilo a phraso encooria grave 
injustiça. ; m&s hoj9, estas duas pastas u!o 
tem sido oeeupa.das senã:o p~r desconhecidos. 

Pa1•ec9 e:I:traordina.rio que, quando os nobres 
deputndos bascam responder a est:l. sua argn
men~aoãO, lembram-se justamente d.~ vir c.itar 
nomes quê a.dq_uiriram universal o immoL're .. 
doura. repubção1 nomes como o d& Pitt, oollo
eando os nobres depnta~os, por esta fôrma, os 
amigos, a quem querem defender, na IDAis·pe
noaa e dolorosa ta baila <Omparati YR., • 

Sabe que os assumptos de política gora.!. aão
os unicos qne aind-, podem angariar algum&. 
atten9ão. 

Referinlo-se ao discurso do nobre depn\ado, 
a quem l'eGponda, diz qlle S. Ex-. attribuiu ao. 
orador cansas que não ais9era4 Aasim f'ez-ae 
forte e.m um +ponto, aftl:rm:'l.nda que a. dítleren.~ 
qna devia. ter !lgnradn":"oomo gol>J'a, rl.iJfarença.,. 
que o orador calcula em 600 ou 800 contos de 
rCi~~>, sigcifica.vzo.1 n·o· ae11 e~tend.er ~ o lucro do!l 
fornecedoras. 

O orador nio flsseverotl semelhante c ons:a. ; 
O que disse foi que .Q. organização de nOIBDS. .. 

orçamento!i, p.&ra ·aquelle .s que querem pene· 
trar uos .se:;s mysterios, representam um vor
dl.deiro cipoal em rpi~ o P.Spirito mais prevenido 
e 3tilado se perd9 com facilidade. 

As-s:everou e va.i . provar ·com poucQs exem• 
plos e perfunctoriamente que exiatia um&. 
gra.iJ.de <iesordem G a mais perfeita déaorga.ni-
2tt..ÇW em. nDSBos · orçamantoa. Quanto mais se 
estuda~ tanto m,aia se verifica. que entre nó8 . .teina. 
uma verd•deira confusão, qne dá Jogar a.. q ne 
se compram as ordenâ maio illegaes e &e aaU.. 
façam· &8 deopeza.B que nem de .l~e foram. . 
prevista• pelo parlamento. · 
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sessão em 24 de Agosto- a(?1883 

No .dia em que ·o ora.•.hr" o.e~npou 1\. ~ribana,. 
perg~ntoo quo. la. e1a pa que per c •bem os alu1a· 
n~ da OiCOls. militar do Rio Graud~ do S ul. 
Oueria s:t.her si este.:~ aluQl:lo~ e!ta.vam C014-
prehenl ídJs em o n~Jméro Jos 400 mareados p •la 
lei de orçamento : respJndeu o. nobre tll! puta-do 
que sim. · 

A tabella ::offici:ú .iit que este• alumno• p~r
ce~em. a. etapa. d~ 70:) téb, 1\0 passa qua a. etapa 
commu01 e de 500. rá is. 

Qlle o orç-.am2nto da guerta, e pl"'\·a.velroenL~ 
08 outr os, e bu.r!ado, basta. o fact~ d :! n·~lle eSitl\r 
consagrada u•na -.erba gr1n !e para 400 ol um
n.os na <!~h mil•t ·U" .e ser.am ruatricaladoi a.lli 
m•is ·de 5()0. De o~1e uhe a diffilnoça par~ a 
deft>eu. tnr.al 1 como é preeneb.i to este et.ceuo 
de verb.• f 

Não ~Je ser a.tt:-ibuido a essa d3spe~a a. im
portanci• do poemio aos ''olJnl'l.l'in•. ·por{ue 
não é por es.eJ. verb., ~ 11 e se pa;alU etapa!S aos 
a.lnmnus da n1.:ola wihtaL'.. N ;sse por1to o or
çamento póde t '-ldo 'epre~nntar, menos ordam.. 

Piu e o nobre deíJa to.do a 'iaem r~s
pon.de, q_ne a et--lpa. Jos alltLDnos rl..'\. e ;CJl a mi
litar do Rio Gr .. nde do Sul é de 5ro ,.,,, m•s o 
orçame~to 1n~rca el~;>a~ paro l3.50J pr .. ~, 
o port•nto do onJe .. hem as do; a! um nos~ NS.O 
ppdoc re :eber eomo praça• de prJt do ·xet·-· 
eito. po1•que a lei de f JJ'c•• fi~ou-& """ 13.500 
pra.ç~e e mais as do corp::> da alu1nnos. 

Addieioo:alldo-se oJ soldog e as eta.paG qno 
roeebetn es:;e; alurnoo~. tern-·u~ para mais a 
qu$Uiiá de cerca de 52:000$, q~e l1lio figura 
U!) orç.unento. · 

E' tt.Ssi1.n que eo de!viam os i.l.inheiro.s publi
cos da sua ap?lie:~ çio l11gal :-por meio J.e es
tratagemas que dl!tna.turarn o orç::~..~:.nen to. 

.A lei eotrelll.nlo prohib~ 'lue •• quan tias 
m&.l'C&di"IS pa.ra umõ verba 99J&nl emvrezaJas: 
em outr~.a. · 

O nobre deputado por Pernambuco déve, p ' Íl, 
aseociar-u ao orador. no desgooto por ver .~nr
bdoo 1.0<1"' os e sfor.,oa d~ _camara pa~ regul~-
riz tr o t)rç.amen.to i':J i mper jo. . 

O nobre d;putado, qud outro C.dmo, saiDe' u 
algari:-~mns que c~•ueera.rn.t. a.volu:na.r:-.rn-eG 
esrra:~-g.:l.ncl.o a :trg-uDl&nlãç..ão corn que quiur~m 
rcspoodar ao or.1.do:. 

No seu prim!iro dia~Ul'-"0 dis:ae o orador 
lJ.ne. coufo-:-:nl3 o r da ·orifl, havia.. no eff'eecí vo 
do ê~ercito a f.\.lta. da 2.54d p :oaças, e ~ iUlpossi
vel que a força aas 'm desf deada eusi•S•e lanlo 
como no s ·!u es~o co'u1Jiet.o. ' 

Er& obrigatoria a apraoe11l •çào de 110bras n~ 
im.porlancia. de cerca de 80J: OOJ.S, e &SSllB 
eobras nio app1.reeera.m.. ~ 

Neste ponto, o orca:uento ainda. e vor.ia.deira 
eome.iia. 

.~Cl"é iCSn tou o no~lrO d~puta.rio qac sen1.o 
mtnores as etApas rnareada.s. aotnolJu.:lo"\, ab .. 
sor\·em elllS ma.io:- IUI\nti:~.; O\'& ma. s de 2.549 
p~ças nãu reeeb&r&Ul_ e, portanlo. essa aobr.. 
Õ&U-<~C na "Verba 12. ~ · · 

M.a.1 p·11" qne: n ão ;a dau . ta.mbcm aobra. na. 
verba-Soldos 1 

[ia.vf!r ia·ru iOld.1do• (\'lO recebesaem. o~apa." e 
nlo r .!l!e \t~19c lll. a .Idos ! 

O qu.~ e l!C!"t.·J ó q~a de\'il\tu fi.g,lr&r no orça-
mento:' e ~sa:! sobras e ellu nAo a.ppareoem . ; 

Voit2nio :1 "ae~uaa.~1\o qa.Q fet. :;tO gove~uo so-: 
bre c decreto que ''• g tila os fJrn•cimeoto& feitos 
ao exercito. di:c O Orc1 10t qae o ID"l p t • véa.u das 
pesadas eondiçbe• imposta • MS fornee<do...., 
por. US) rez-u.la.meot.o. .Di~pae e lte A.u um dos 
Geus arti gos que os forn. !eeJ ,r._ ,.ej.,m. ae"o
cimtes [Q.a.trieuh.d03 e impartl dores e est.ab81~ 
cidos ou .n:t ctkt~ 011 uas provindas. Nr:t. côrt' 
é fa.cíl ()reencb$r ea •as con•Jiçõlj&, •na.s na.s pro
virtcias é mllÚO ma. ia ditfi,Jtl. O a peq_ tlClll03 
raruecedoros &!•> e~pelHdos du eC\u~~u·r~a.eiaa 
pehs gran1e • eomnun 11n•, que, o npa~ndo 
illaiores capitaes. p -oeura.m lucrru:J 1na. ior&s • 

P ara. mostrar os· ineonvenieotês de~La e de 
outras cl:lu.:i:ulas d, rogala.:nento. le:n <Jr t o ora 
dor uma. ex? ·rieocia, euj~ re511lta..J.o é conve
niente. Um diroetor rn lito zelo•o Jo a:•e11•l 
da t:laoia, o· m• jor Graça, olliod dis ün"to, eom 
J.Jratica de ad · uiois~ra....;a:r>~ e3tu.lundo eo~ clli
dad.J..,. quea~ões Je foc nscim•moo, aeh~u nelles 
g•·ande exarera ção Je p•·eçoo. PaJiu li0<111p ao 
minist."O da g uerra . p~r" af.st:>1'-s} da pr"xo, 
e eha...na.r i cooourren eia f..>rTu~ee.doreg 'ina ni<> 
preencheosem lodas ~· C<>ll:li ;ó<!S do rarnb
mcn to. Obtcvo cs:u lic ·nçn. o os r~e1.1.ltados 
foram pasmos,~, t~n.do entr;:~,do na. concllrrcncia 
gtande.; epe1a..en:ls forueced•)r:J!i .• 

A diTerença d& preço• o'oüh desse m~do foi 
do 40. 71 e ~G •J,, nas materi 11 pl'i:nu, e de 
30 a 50 'I• na s obras de eirguoiro. O Ei•bdo 
economi~u n:r~ses fornecimentos cerca de 
56:000$, e em um só arAe:tai. 

O m •jor Graça, impressionado por esso facto, 
pediu ao min islro d~ gu.e rra de eatilo que &pr-~ 
ciasse 1s da los q_uo lhe forneei~, e resolvas•• si 
dt.wia. cOntinuar- 3. experiencia. 01.1 V1Jlta.r ... ~ à 
pratiea antiga. · 

E~uo ex;eroplo e as ~"azõe!l qu.., o orail()r tarn 
C a do. mostram q u.e não se pó..ll deix.at> d~ reVer 
o ra.;ala1nento, e&t <i.!>elecendG novas condições 
que fa cul te•u w Esudo obr.or w.aiores W.llla
gens. 

Respondendo a apsr\ea que lhe do diri~.los. 
issiste de novo o ora lo r em notar ~• tlolt i9 de 
sobras que de.-iam haver nas verbu-l':t..~~·
e -So\JQ5. 

liS:i) pra\~a. com.o oa orç:~ro.antoa Bito doffiei(jn tea 
& defeituoao3. Pa.reco, porem, q 1e ~os uto11ailioa 
do rancho, 011.reada. p·•lo Je.cre to <!e i88l, oahi
r.a.. m de.saa.e verilas, ~ t,~or isso n!o "apresentam 
e na. oo saldos q ue deviam ter. 

Tulo quanto disse o nobre deputado am ,.._ 
!.ação aoo :u-gu:n•ntos do Ot'&'lor, do:no ostra 
tolli ll habili~ado·em s·. E~. , mas não os illva
lida. 

P~ra. onde tõt-am ~a·us econ1>mia.t .va.J.iosaa. 
com que os ~o.-pos ent"l•s.vam tod.os os annO& 
p•ca oo cofc,,. public015 1 · .·· 

&isas f'Obru na.s ot.Apa.s não rept•e.&nlõlva.DI. 
..!iás .. craeld::dedoo eomon ndantes, po"J•e 011 
&eldados eram bem. ta!im.<Ju.t.a.dos o t inha m. I.$ tres 
ref á ções dia rias com que • • -querrecommendar 
o.novo regiDleD.. .. 
- Os tttensilioe de e.>zin'la e do rancho ·ecatam 

ontretnlo, bojo, 206:000$• quoutia ~u• D~ 
fi>U:ra n~ -o•çaa>ento. ma• ·que !oi ttrl<l.a da 
desp~7. .. vota.d• para."" 2.5'9 praÇt~J qnelal~m 
no e!Tectivo do exercito. · · 
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Sess1l.o em 25 de · Agosto de 1883 

Foi essa fali!> no effeolivo marca:!o, para o i nistro do imperio, que seguira pela trilha da 
exercito, que permittiu que a rêpaYtição fiseal! luz, emqua.nto o seu a.nteces.sor anda-va pelas 
fo~;se _tão fa.~il ern ía.:r.er a. vontade a:os minh:tros I ver-edas est!ui"a.s. 
neotas despez:.s illegaes. ~ Voltando á materia do orç&mento, observa o 

Ha occasiõ\!lll em que ao eapirito do orador l orador que os orcamllntos alo fa.Lb.os,defieier:ites, 
da-se verdadeira contra·lição. Peiiu -:lnra o I mentirosos porque ha despezss que nelles não' 
exercito miuistroa_ que tra.ba.lha.t~sem 1 fiZessem siio incluidi.s- Ha. por exemplo umil. celebre tO
alguma cOuS$., mas tão más providenciaa ado- mada de contas na repartição fiscal, que dllta 
ptara.m os que proctlr&vam. alargar a. sua esphera. I ha. muitos a.ri.nos, e a. que a camara. por au.a vez; 
de à~ i<>, que se receia dellss. Entretanto pode- deve tomar contas. Para esoe trabalho recebe 
ao nobo·e minist1-o da guerra qao estude esta ; a roparti9ão fiscal 2:000$ mensalmente para 
questio dos con!ielhor:~ de fornecimento3·. :: : distríbu.it' pelos emp1•egados, sa.hind;o o di-

• Qnanto ao rnonll.l·JliO obrigatorio, a que ae nheiro d• verba-Eventuaes-que foi dalla. para. 
referiu o nobre deputad:Jt acraJita que á me.- as deape2iu com tra.bilJ.b.o~ imprevistos e não 
lho r não fallar nellc. _ \ para e•see que são permanentes. -

PaJ!<m a assumpto que n[o está ligado ã Nosea tomada de contae, algumas das q uaes 
materia em diocussão, m~s que não lhe parece datam ds guerra do );'araguy ·a já não tôm 
ser impertin~nte tratar delle. Pergunta. a.o res:.Ponsaveis, tignram empregados alheios á. 
nobre ministro da guerra qual a soluç;;o quo r<lpartição fiscal, a que faz crer que é s eme
don o ao a collega da m~rinha i 'J.UOStito do for- lhante tra ])alho um meio de pt•oteger a- afei~oa
necimentos que foi di sou lida na c>mara.. Consta dos. Pede a esse -reapoito explieaçlies do nobre 
qae o noàre minist!"o da marinha. impli.Zera. ministro. 
condiçõe• taes ao proponente preferido, que Cllncluindo, diz o or&:lor que niio·póde me
este .recuo o e não as')ignou · con.trato. E'!S~as reeer da parto do nob.re deputado pDr Pern;ml .. 
~nd.içõe8 m08tram a.liá.s que. o nobre mini~ bneo dasoonsíder.ação.o modo por que apresentou 
tro da marinha as est&b~leceu sómente para a S. Ex. a"''" argumentação. Toda a eloquen· 
se ver livre ,te tão feia questão. Com etfeito, cia do uobra deputado, porém, nllo p6de des· 
S. E:<. incluiu no contrato uma clauoula absur· truir a verdade dos numeroa, quo ficaram de 
da, que só póde .~, explicada polo desejo do põ como castello iuexpugnavel, q_ue não póde 
afastar o fo:·n ccedcr. ser alluido pelo alvião da palavra. humana.. • 

Essa cla.usula foi a que declarava 1\ear o A disuu <eio fica. adiada pei:. hora. 
c:~ntra.to reocindido no primeiro cas.o de ~jci- O SR. PRlisiD&NTE di a seguinte orde!Xl do 
ya.o de_ qualqne~ genero. Tal eond1Ç!o e de dia. para 25 do corrente : 
1mpa.eawel reall•o<;ão, porque o ~orn~c&dor A do regimento. 
póde apl'8sento.r genero•. de ma quahdade ••m Apresentação de i~dieaçoos, projectos e ro-
pro~eder ae mà fi!, ~ nmguem se a\rBV!Jra a querimentoo. 
&rrlacar grandes ~p1t&es com & p~r~pect.iva de Discasaão dos reqnerimenlos adiados. 
Tel-o.s eompro'!l~t~dos com a. reseuut.o do c~n- Levanta-se a aeasãC> ia 5 horas. 
tra.to1 pela. reJmç.ao de.nma lata. _de mante1ga. -- ~- ·-- .. 
que aéja é ncontrada. ava.t'iadã depoir~ da aberta. ~ 
O nobte ministro da marinha, porém, só pro· .!.CtA. ll:li 25 DB J.G()STO DE i8S3 
curou Livra.r-•13 da q,ueatiot que. para S. E1. 
já era um pesod•llo. 

Referindo-oe á discussão do orçamento da 
marinha, no senado, note. o orador que o nobre 
ministro interino. da g uerra. . nlo consentiria. no 
que alli s) passou com. o seu eollega. O que 
g,uer di~er 1lD1 aonaclor, amigo do g oV'erno, ehefo 
anflaente no BEIU. partido, nlo ae entandér eom. o 
raini1t.ro aobre emendas •[) 86U orçamento, e 
dar-lho depois uma liçilo de eeonomiu, quan1o 
o ministro j4 h~ via deelarado que aceitava ao 
emend'"'! da eommisllio I A. oppooi~ coll•o,va
dora do senado aproveitOu muito bem o ensejo, 
pai"a. deixar patente o ponoo caso ·que o actu.a.l 
gabine te merece doa chefes liberaea. Asshn 
não. procedeLL a. commiss!o de mariaba. e g u:e rra. 
da Wtima camarn. conservadora, qu1l, para. a.m 
reducções que propoz no orçamento dn gu~rra, 
entendea.-se e conferell.ei.on · prh:Deiro eom o 
ministro, qu~ era então o Duque de Cs.::tia.s. 

Ta.mbem o nobre ministro do imperio: passon 
por ~"l:&ru.e .ta1! UO 116D:t.dO~ q U~ ~:\U80Q dó at0 á. 
oppooição. ·H·>llVO 'lnasi alarde no• l~b~rae• _do 
s enado, em'deaprost1g1&r o seu eo-rehg1onarlc. 

O voto dca tré• ex-ministros do gabinete de 
23 de Junho contrá• o eredilo para o congreaso 
pedagogico-íoi-quasi um acinte ao honra d<> mi

v. IV,- :f4 

Presiclencia elo Sr. Lima D"<»"t• 
A's i L horas, foi ta a chomad"- acham-se pre· 

sentes o• Sro. I.im~ D11orte, M..tta Mo.ebado, 
Ribeiro de Mene2eo, Vieiu de Andrade, Car
neiro àil. Cunha, Manoel Portella, Candido da 
Oliveira, João J?enilo, Barlo do Eatancia., Gon
çal-.ea de C~rvalho, Joaquim Tava~es, Sa lus
ti::.no, Si! v• Maia, Rego Barros,' Mac-Dowell, 
Morei• a de Barros, Antonio dG Siqueira. Mar• 
tim Francisco, Batio de Canindé, Lacerda 
·We•ncck, Almeida Nog ueira, Gomeo de Castro, 
Andraie Fig~eira, Henrique Marques, Esera
gndje Taunay, Coelho Cap1pos, BatisboJlll,Soa
r.s, Antonio Pinto, Augusto Fleury, P eretti, 
Ara ojo ·Pinho o Franklin Doria. (33) . 

CGmps.reaem, depois da ehama·d~ os Srs.: Ta:r
'quinio de Souza, Barão da Villa da Barra, Al" 
coforado, Barão do Guahy, Gonçalrcs Fer reira, 
Souu L eão, AlCredo Chaves, Cruz, Pasooe .Mi
rando, Bar<o d• Leopoldiu, Fernoudes de Oli-
veira, Paulino de Souza, ilianoel Carlos, Fer
reira. Vianna, Pereira. ·eabr-<tl, Souz~ Queir.oz 
Filho, Va z do Mello, Olympio Valladão " !lde--
fÓnoo do ~raujo. (t9.) _ 

Ao meio dia, não havendo nuf!lero l egal, o 
-Sr. pr<!Sidenta declara nio ha.ver sessão. 
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. . 

. Fal trun, oom <!&usa pa.rtieipada, 011 S l'$. Amaro 

. De~.erra:! B.uson, Caatello Urau co, Conta'""em, 
Duquo EstradA Tei:r.eil"a, Josó P ompeu, L;;u
renço do Albuquerque," Leopoldo Cunha, Sin
val , !\lontandon , Sora.p:1ioo, Theoph; lo, Alfonso 
Peon:1 e Prisco Paraíso. (i4) . 

Fa lt:•m , aem c...,.,.. participad a , oo Srs. Abe
lardo de Brito, AdrillJlo Piu.entel, Affonso Celoo 
Junior, Alva ro Caminha.. Aristidas Spinola, 
Alves de Araujo, Antero, Alphen Monja•dim, 
Ba.r ão de Anadia1 Barão de Ar:.~.ç;1gy1 Beterra 
de Moaez"•· B ulhões, Cantão, Carneiro da Ro
cha., Cai1os .!.ffonM. C:a.margo, Cruz Gouv êa., 
Cé3tl' P into, Di~na, Espindoh, Felicio dos 
St\o.t.oe, Fra.uc ieco Sodrê, Ft&LJciaco Belizario, 
F or<oi'a do. Moura, Feli · be?to,Ge roiniano, Gene
roso Marques, Ignaeio Mar~illll, .Tuvencio Alves, 
Jolo Cae tano, José Marianuo, .Meton, Martim 
F ranct= Filho, P au la Souza, P ere:ra da 
Silv~, p,odo Pimentel, Pompeu, R'b..,, Ruy 
Barix>u. Rodri gues Peixoto, Rodolpho Dantas, 
Rod,igues Lim>, Silviano l3raud•o. Si! v• Ma
fra, Tol"tullano Hen riques, Souzo Carvalho, Se· 
verino Ribeiro, J;lysse' Vianna, -UlbOa Ointra. 
Vin na Vaz, e z~ma. (<>i) 

O Sa. 1• Sscr.ET.<RIO d:i conta ~o oeg uin te 

EXPEDE:.TE 

Officios: 

Do· miniGWr io d3 .1.griculta.rn., de 24. dcBtc m ez, 
devolvendo i11torrnado O Nquerünento da oom· 
panhia T!uJ .Porto Alegre &; N e1o Iiamoourg 
B JY;.: i lian R a..ilway1 Limited ~- A qu.em fez a 
req uleiçio. (Comm~~ão de co·nrnercio, industria 
e artes. ) . 

Du ""nado de DB. 77 e 76 datadoa -de 
hontem., comrounicando: o primeiro, ter·e:ido 
oanccionado o docrato da a.oembléa gera l 9.ue 
eoneode ao mini .st. erio do i~p_e_rio u m erechto 
extraordinario de !2 .000:UOOS , p"r~ conti
noaç;io das despczos com soccorro• às provin
cia• flagelb.d...: pcL> aocca e mol.,tias epide
mica.a ; o segQndo, fa.z:~ndo igual coromuni
ca9§0, relativo á fixação da forç~ uanl para o 
ei&rcicio de ! 884,-1885.-ln tei rala. 

i$ diarioe 'iue .pngu.'l"ão ~uellee, _ ·q~e tiverem 
até 1.000 -tonelodos, ?,$ os de 2.000 tcneladas 
e ~$ os que 'e:.cederem disto, e remover o lbo 
para o local, que o go1•erno indicar: entend.,, 
que n!lo póie ser a ttendida e._.., peticlío, por q,ue 
'V& i sobrecai•regar eom gravG onu s os nav1oe 
su rtos neste po:oto, sem tr.a.zer vantagens equi
va.leot6a, e expõe os mesmos navios u. -outros 
in~oveaientoa e .perigos, qu::..os, o de reter a 
bor !o duro.nte 24 hora~ o lixo r esultante da. 
limpen das embarcaçõas c ·d!lofl operações.phy
siclogicao das eqnipaJ:ens, os de obrigar todos 
os navios, que .fandearem neate porto!· a. te·rem 
Jsa.trinna eapeciaee e a eonscrval'em a bordo, 
com lnfracção 11agrante dos precei tos de hy
giena nautica, os r eeiduos da. dige stão, em V(?Z 
do despejai-os lo~o n o ma r , como é pref• rinl ; 
e e.lém. dil;to _o 1ucommodo e damno, que re
sullarn das contino•das Tiagena de '.>arcaçaa 
carrega .lo• de immundicias por entre aa om" 
barca.ções. e de ~razer o li :c.'l par& a· t erra., &te. ; 
e de parec~•·, gue seja archivada a referida 
petiç:lo. 

Sala das commi3s1Seo, 25 de Agosto do_-1883. 
- Vit ira ris A nclraclo • .;.... Rodri_qu.es U nt<:l. 
- J " flencio .'tlfles. 

O s,.. PREstDBN~:t da a seguin te ordem do 
dia para 27 do >err~nte" · 

Continuação da 2• discussão clo prcjeeto n. iOO, 
de 1883, credito &o mini• terio da agricuHuro.. 

Id~m idem da reforma j udioiar ia. 
As materios dadas para a I• parte ela ordem 

ma ~. . 
2> parto (dt 2 i/2 ho;·as ou a n tes) 

Con;inuaçõo da 3• discuoaão do orçameclo <la. 
goerra. 

Idem da 2a di~l o.io orçam~nlo da. juotiça . 

Pr•sidcncia do Sr. L in•a lh<arto 
Do pr~sideute da pro.-incia do R io do Ja

neiro, de 22 do corrente, Lra.nscn.ittindo dous 
e :templares do r elatôrio lido • 8 d •-te 1nez, po
r~n~ a. asscmb!~:l. Iegisl&tiYa. daquella pro- SUliMAR.lO.- Loh.ar~ o :l.f'fl~o ""Ç~t> tl.1. s.eta da. scssilo d l.'l· 

vtncu)..- A arcluvar. :o~~.J~r~}~r!~0Plcr~'::r'~~o-s;~'Dl:r~7o ~~'f::!~6 
Requerime.c.tod·Ei D. ErnUit, -:Maxima da Silva., jus\ i ih u10 req llOri iDon Lo. - Jl Sr Antoaio Pinto d11. a•au-

ca~~ e~m Eleulerio_ &ever~aao dos S~J.ntoa P e- ~~~~~:!~r:~~i~~ ~OL~~f:!:o':~~~rl~:~f!'~= 
.n:st ~ll, fhbn do {allectdo !'D8JOr Teformado An- Dt,eu NO lto sr. l'o5tos elo ~nr .. nda. E ncurra.IDIIDto. Vo-
tonto. htaxir:no d a . Trindade, pedindo seja·lhe.,luç:io. -Refl)r~m.tJt•d.lei:ui3.. Di•:.uu~ do .u t . G~. En· 
pago o meio !=ioldo de seu .~i vencido d ~..:df:l 22 ecrt·lmoat:> . \cta~:to. Aj)p~o.vA~:~tQ.-IHs cull'I~O ~o ·arti. 
de Jll~ho_ de 185ô. ~tê 5 d? C~rrente .met.~-A~s '[}r·ç~~~::~tds3. dg0~0~~: .J~~~~ur~!~:c ~~~ r~1b! ~.0 M:fr ;.,.:... 
commwoas de ma:t"tnha g guerra :o da W en.da.

1 
Vai a imprimir ifsegui.nte pa.rece• A' H horu. íeit& a _chamada , M h íun-so pre-

·sontoa, os Srs. Lima Dn..:te; M~tta lllacbado, 
N . iOO- 1883 · Riboiro· de Menezes; So"Na, Monoel Carlos, 

~\ntonio Pinto. Vieira de Andrade, Aristides. 
Limpe:a d.ns na~ias suri .?S r.o ·po>'"lo do R'o ~plnola, Alpbêo Monjardim, Tbeoph;Jo, Jô3o· 

de Janeirq quim Tavareo, B P.Zerra de Menezao, .lttTeneil) 
. Ahoa, 01ympio ·v.n..aão, B.:!o de Araç;ogy, 

. A co~,.,~ do a>a~e publica, tendo -em Ahes-de Aranjo, Vian'na Vaz, ·Ca nmdo de Oli
vutl\ • ~ução do_:Ant.omo da Cunha Souza.. pro-- v:e•r~o, ·Cuneiro to~ .Cunb~t, Marti·n Fraucjsoo 
ponJo rooeb~r o. h:.a dosa.vios surtos no porto J Fil~o, Abelardo de Brito, RodrlgQeo Lima, 
do R10 !le J~n~>ra, med-Mte o p•gamon~o d' Eop1ndola, Augusto -Fleury, P-ereira ·C&bral. 
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J 6io Penido, Aft'onto Celso Junior Btr5o da 
Eatanei~. Ratiabon.o, CamaPgo, Rib~s CuH5o 0 
Siln. :!.laia (33) • ' 

~mpa.recem, . depois da. chatn:tda, os Srs. 

niei :•io. neutrC>, pedi~do que sejam &levado• á 
o~\egon~ do freguetta os cit&dos bairros.
A eommrsa.'!Q de eatatistioa. 

O ~· • Ei!<:!UiHIOLU TAIJ>!AY envia ' mesa oo 
aegu>ntea 

R equiJTimentos 

Bart.odaLeol;"ldtn_a, Alvlil'o Caminha, Voz de 
Mello. Cruz GollVOl::4, M.oro.ira d& B:l.rros, Pra-do 
Pimentel, Lacerda.. Weraeek, Jose Marianno, 
C~etello Bra.uco, :\brtím Francisco, Araujo 
Ptnho, Ct>olho Campoo, Salustiano, Barlo <l"' 
ViU& da. Barra, GeneroEio Ma:q ues, Joeé Pom- é:~qu~iro. informe o governo si pretende on. 
peu, Pompeu, Ildeíonso ele Araujo, Bariio do JJÃO ~strlbUU' áo praças znontada• e officiaes do 
Guahy, Ignae io Mãrtins, UlMa Cintra, Meton, e:teretlo os 3.000 rowolver• do, syslema ."ta• 
.Aft'ono~ k'ennol, Perretti, Antonio de Siqu~ira ganr,e·o•1.500do systerna Gerard,ultimamenta 
S~a Leão, Fern~ode• ·1~ Olivoiro., Frt~.ttW.i~ chegado•, • oi ha pesooal habilitado psra. c~i· 
DorJa ,Rodolpho Dantu, Silvillllo Br3 ndáo AI- dar da conserv• o;l!o dGaMo ar:r.as, · ca.oo conti. 
meida. Nogueir!!:, Ca.:rneir"o da. Roeba s'ouza .u.o.em armazenadaa. 
Qas\t oz Filho, e Barão de Canindé (34). cSala tlu •~aollea , 27 de Agosto de 1883. -

As H ht>ra.s o 50 mi.o.ntos, achando->'le pre• Escragnollt Tau>1.ay .:o 
.oent•s · 67 Srs. dopubl.doa, 0 Sr. prooidente c&equeito iníorroe o sovere~ si acha re~ula.r 
a bre a ae•sõ:O. · a extra~O da grand& loteria de d~us mi.t <:OD• 

· Com?arec&m, depois ds sbsr\a ,. sessão, 011 t os :~nte o d' d? outras pequenas, cujos bilhe tes 
Sra._ GOnç~vas de c,r.,alho, .Aifre<!o Ch:>.ves, têm sido vendtdos desde o começo do,;;nno cor 
Adr~auo P tmentel,Montandon, Francisco Sodrtl . renle. como, P.Or exemplo, a de n. i.>:>. 
Rego Barros, Sil vs Mú ra, Henrique Marqueo' · cSalo dl\11 aeasõt!o, 27 de Agoslo de' i883. -
P l\IISOll Mira.ud&, Ruy Barbooa., lllanool Por~ . E ae>·ag"oHe Tau .. ay.:o . 
tella,Bnlhões, Esera.gnolle Ta.unay. Geminiano · cReqa llU'O que o governo reme lia ã ca.mara ,. 
Andrade F 1 ~ueira, Prisco P•rais<>, Tarquini~ ; f? lha de pagamentos ~03 emp~egados ~ repAr
de ~un, Alcofondo, Paula 6 Sou ta, Zama, · lt<jíiO do no~ ._bast,eeimen~<D _d agua. à c:dade do 
Feltsberto, Cruz, Ma.,.Doweli,PlWlino do So!Ua, i R to d~ J•netro, com a es~ecdieação dao do•pe
F. Belizario,. Diana. Gomea do Castro. Falieio · zufelta.s neatea dou.a ul_tunoa sam<!lltrea com os 
doe Sa:'to•, Souzo. C..rvolho. Se•crino Ribeiro, . concerto• no reserv-JtotlO do Pedregulho.' 
Tertultano Henriq,uea, Rod~iguea Pehoto · cSala das seaaões, 27 da Agosto de 1883. -
Uly•••• Vianna, Antero, e Duque-Eot ra:la. Toi: ' E•cragno~lo _Taunay.• 
xelr& (35). · · « Reqaetro tnforzne o governo si a.o glozas ef· 

Faltnm, com cau"" participada 01. Srs . fectua: .. pob tontado do contas f(Jra d..o h01-aa 
An:.•l'l> B.zerra, Basooo, Contsgem, 'Louronç~ ·do e:opedient~. da repa.rti_ção fiscal têm sido re
de Alb119.llerque, Leopoldo - Qu11h3 F~rreira eolbrdu Mo oofre_ • publieoa, e qUAes os nroioa 
Vianna, Stnval, e Seraphieo (8). ' · para rebavor essas quantias, indicando-.. a 

Faltam, sem c•us~ participadA, 08 Sro. :Sarào quanto •~bom e ssaa glozas. 
de Ana~ ia, Oarlca Aft'onoo, Cooto Pinto, Fer· Skl& d•s seaoões, 27 de Agooto de !883. -E•-
raita de Moura, Gonçal~~ Ferreira., Joio Cae· c•·a,qnoll• Ta"':"Y· 
tano, e Pereka da Silva (7). • São l1~oa, o.po1o.dos o o. discussão adiada, po~ 

Slo lid>S e ~pprovadas as actu dM sossaea to~ pedtdo a polavra o Sr. Cand1do de Oli-
do 24. e do 25. ve>ra. ·• 

« Ro~ueiro informe o governo oi se ncha en
c&rrogãtlo do · a.lHcia.T recrut.'ls e voluntarioa 
u m padro eopolllo do e•ereito, na proTincia de 

O Sa. 1• SEci\Euruo da conta do sogllinte 

EXPEDIENTE 

Offieio d<> ministro ds m&rinha, de 23 dg oor
raute, transmittindo, em ros001ta ao de n. 252 
do .25 de Julho ultimo, copiada in!orm., ção pros
b.da ~la ea.pit.a.nia. do porto de Santa Ca1brina 
aobro a. deapeza a. fazer-"" pau. & romoçio do 
bueo de lll'aia a vaaa denominado Tabolciro.
A qoom ía• a requisi~ (o Sr. depalado E . 
Taunay) . · 

Dito do dA juotiça,de 22 deste moz, enviAndo o 
autogra.pho oanecionado da re5olução da assem
bléa geral do i4 deste mez,abrindo ao g<>vorno 
por esse tnini.aterio, um _credito suppleínenta; 
ae. 2&9:333$'270.-A. archivar, otllciruclo-•a no 
senado. · 

Dito da. mesma procedeneia o data, fazen
rlo identiea communie~..ã.o re.l,::,tivA. ao er$dito 
supplamontar de 133:546$613.- A arehivar, 
otlici.ondo--ss ao senado. 

Requerimento dos propríetarios e ·mcradozo(!s 
doo bv:irros do Anda.r•b.y Gn.ndo, Tijuca e Villa 
Izabel, da fregttezia do Engenho Velho, no mu-

Minao Geraes. -
Saio. d11 ~ P.I sõa.•. Z7 de .Agosto de f883.-E,. 

cm_qnollc Ta1411a!l- · 
E' lido, apoiado o a diacui!IKo udi:l.da, por ter 

ptdido a palavra o Sr. Matta Mochodo. 
VJ.o & imprimir as aegaintEu: 

PIIOiliCTOS' 

N. lOS.- leSa 

Despt~à do . mtni<t.,-io d tt fa:sef'Cdo. pat'a. {) 
txi!Yeicio de 1884-!885 

A eommisslo do orçame nto vem sabmetler á 
aprecia~ da •~>m•ro. ,doo Sra. dopute.do~ o re, 
oultadu do exame a qtio procede._ na propo•t1 
d? .• govetno que o~ça a deslJeza para o ex.er
elcto d~ t88<t-188a em 6(). 944:104$829, in!ec 
rlor oro· i. 525:493$885 "'votada pela lei n. 3141 
de SO d• Outubro de i882 para o exercicio de 
1883 a 1884 . · 
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Re'ulta esta di1ferença do augmento de 
80 L 7\l6$318 na dotaçãO de alguma• verbas 
oomparadas com a radacção d~ 2.327:282$203 
em oulra.s. 

Aquelhs cuj~ dotação foi augmentada são: 
§ 5.• C:aizada amortizacil•· 1:605$200. 

Do SG pedir mnio 868$ par.c expodiento c a ••• 
pezas miudas, c deiur de :ieocouta~·se 946$200 
em que se cllicula.va o abata para os ea.sos de 
vag .. c licenças, e de reduzir-se 8$ pedidos de 
mnis no otç't .. ruento anterior- parn. dna.s OSI5igna
tuns do Di~r-io O tficíal-

!l 6.• Eml$$110, substituição e 1·esgate do 
pape! moeda, 969$760. 

O augmenlo procede d~ não •~ contar com o 
desconto de 723$700 nos casos de vaga 1 o li· 
conçllll ; d> pedit-30 mais 250$ para expediente 
e despezas miudas, e de diminuir-se de 4$080 
a quantia pedida. no orçamento anterio~ para 
uma as•ignatura do Dia>·io O fficiat, 

§ 7.• Pen.sion.i•las, 51:571$904 
Rep1·esent.a e.ste a.ccrescimo á Uitrerent;.a. eoh~e 

a quantia da G9:i37$308, q u• percebem os 
quo accrcsceram, e R - d' 17:565$404 que, por 
divêreos motivos, deix.aram oa.tros de re
eeber. 

§ 8,• Aposentados, 44 :530$!07. 
O ~ugmento resulta da quantia de i29:359~7 

da. oonce~são de novas aposentadorias, compã
ndo oom " diminuição da de 84:828$\)50 das 
quB rleixararn de ~ar pa.g.as. 

§ 9.• ·Emp>·cqaào8 de repa~tições c Joga.,·es 
..,tinctos, 813$205. 

O· aug mento provém de 1:913$205, corop~ 
rado com a diminuição de i:!OO$ nos venci· 
ment.os dos empregados désta eles .o . 

§ JO.· Thesouro naçional, 9:144$050. 
Proceda o a.ng"QJ.anto proposto de não fa:zer-se 

o deseonf.o de 9 :076$050 nos ca•o• do -vagas e 
!ice oça•, o de pedir-se mais 68$ plll'a despezaJJ 
!lliudu. · 

§ i!. Thesouraria< de (aze,a.a, 45:572.$880. 

O excesso no podido proceoe de 2i :800$ da 
elevação da tbeoouraria d·> S. Paulo á i• or
dem (lei n. 3Uf dd882); 3:600$ do aluguel do 
predio em que acoualmen te fllneeiona aq no !la. 
repa.r ti..;Io, por e~lar o antigo em · obra~ ; 
14:358$780 por não se fazer o desconto por 
vag ... e licenças; e 5:814$100 &ugmento pedido 
para o expediente. 

§ 14. Rectb<àorias, 20:444.$77ll. 
Resnlt~ a dift'eren~a de se pedir menos 600$ 

pora aluguel da casa da agencia do gado, e 
mais 2i :014$773 sendo : 13:667$879 p~r• pes
soal e e:<pediente da recebedoria. do R io de Ja
neiro, 1:082.$050 . p:wa mais um servente o 
despens miuuas da refel'ida agencia do gado, 
5:3_50$844 por se não fu-.r dsscon to por vagas 
e hcença~ .• e 944$ para. porcentagem a.os co-
bra.doras externos . -

§ ::15. Mesa.s dv r end:a:s c co~lectoria1, 
270:521$331. 

Provém este augmento n~o s.~ de t er o de
creto n. 89i2 de 24 de Março do corrente anno 
passado do § 13 para csoe diversos mezas al
fandegiJd.aa? mas ainda. de se i ncluir, de con
formidade com o mesmo decr•to, a porcenta
gem pela ven;la de estam pUnas rto sel!o adlle
sivo. 

§ 16. Cosa da moeda, 2:217$840 . 

~Result• a differonço de pedi,...se menos 000$ 
'pa~a e~pedien~o e mais i :200$ para féi'ias de 
operaria>, 168$260 de materiAl par~ f&briea 
de estampilhas, e i :3498580 p Jr se não fazer o 
des_oooto por yagos e licenças. 

§ 17. Adminis~ração diamm ltina, 213$380. 

Procede esse accrescimo de se não fazer o 
dGAc:onto poT vagas e licenças. 

§ 19. TypograpMa Nacional, 21:!48$600. 

Procede o augmento de se pedir menos 
3:000$ p•ra material, e mais 21:652$800 pelo 
maior desenv~lvímenta dado a diversas officina.s, 
e 2:496$ para mais dons serventes e vencimen
tos do íiseal incumbido d~ vigi~r o sO.rviço do 
totlos elles, e zelar a conservação dos enca.na
menw~ de agua. a gaz. 

§ 20. Diario 0/ficial, 20:326$000. 

R~snlta es~a AGCreseimo de ser maior o sa
lal'io do PeS&oal techni co ao tempo da s se .. 
sões legislativas, em qae o trabalh~ e feito á 
noite, e de: te:--se elevildo & tiragem de i .500 a. 
4.50J exemplares. 

§ 28. Juros do emprestimo do corre dos 
orpMos, 220:000~000 . 

Provem o augmento da avnltada retirada de 
dinheiros no erec·cicio de 1882--!883. 

§ 29, Depositos da.s caia:aa cc:onom.icas ~; 

mom~s rle !loccorro, 92:506$088. 
Por se pedir ma.ie para juroJ, por se ha.ve.r 

tMnb~m augmentodo a somma depositada nos 
cofres do thesouro • tllesouraria• de fazenda. 

As vsrb&s cujo dot&ção foi raduúda oio : 

§ Lo Juras, amaJ·t.izaçiia e mais d espe
;;;as da di o ida •"terna, f.453:7SS.tOOO. 

A diminu iç õo result& da deixor do p edi•-•• 
3. 723:424$ para. aa amort:izaçiíes dos empresti
mos de 1852 e 1858 j à do todo re.gatados, e de 
~on.tar-se com 2.2!}9:636$ para as despezas do 
noyo empre~timo con,ra.hido e-m Londres, no 
corrente anno. 

§ i2. Jui ;o do s {eitoida{a>en :la, 4:682$700. 
Rsaultll. a dimina; ção ~d e pcdiNe mono• para 

porcentagens, ém visb. dos orçamentog dali pro
Tine ias. 

§ 13. A &fanriegM, 9 1:859$441. 

Esta importancia representa ~ di1farença en-· 
tro a l!()mrna de :174:449$028 p odida para mais 
iricl~•i•• o. de 27:823$024, por não fuzor-sc 
desconto por faltas, vagas e licenças, e a· de 
266:30g$469 pe:iida para men06, a. sabe~ : 
230;036$739 passados para a. ver ba. do § t5, de 
conformidade com o decreto j~ cita..!o n. 8912 
de 24 de_Marçodo corren to a nno ; e 36:271$730 
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pelao dcducções de que n ata ~ respecttv~ ta- ~ No§ 28. Iwro~ tlo omprott imo dos cof•·os 
bella. do orçamento_ dos orphõ.os, 200:000SOOO. 

§ 24. Diffe~ero;a.Sdo cambi?, 111:564$4.52. . Provó111 a r::J.ueção da verificar-se que a mé-
Pcde-ao pelo cambio de 2 1 1f2, quando na cli .. nos :xerc•••o• da 1879-1880 a 1881-1_882 

propost.& de 1882-1883 fez-se o ~culo pela é de 502:!160$000-· _ 
ta:m de 21. . No·§ 30. Oó;as, 44.:000${100. 

§ 25. It~•·os -liversos,-15::568$089. Deduz-se 40:000$ no cons:,·uc·ção do armazem 
P rocedo a diminuião de aer a s~mma deposi- n. 27, da a!fandega do Rio de Jat~eiro, c 4:000$ 

tada como peculio de escravoa inferior i exis-- no pedido para. con~l)rvttOão dO! ou.tros artn&· 
tentê quando se organizou 0 or~Samr:nto de. zeoa da mGsma alfan.dGga. 
1882-1683. · E', I_)Orém, a commi•~io obrigada a propOr o 

§ 26. Juro$ de bilhetes do thcsour?........ augmento de 301:894$912. n>s seguintes ver-
i20 : 000$000. • • b...,, c <lo qu~l não ba i agir : 

Pr.o~óm 3 ditreronça de só 10 pedir para em i,_ Do § 14. R eceberlor itU, 100$000. 
são de 16.000:000$, autorizada ~elo ar t . 2• da No ordenado do administ ra dor da recob~dorit>. 
propoota, como anteéipação do receita. -do Rio de Janeiro, p•••a ign.,lal-o ao dos con t~-

§ 30 . . Obras, 269:8!9$521. · dorM do thesouro, conforme dispoz a lei n. 2.940 
Pro'l(éõt a diminuiçii<l de ser" menor o num~ro de S i de Out<ü>ro de ! 879. 

de_-obras em andamento e projeetadaa, Do § 25. Juros diuerros, 250:000$000. 
§ 32. EaHJ•·cicios fi.:tdos, 260:000$0()0. Para pagar os da cont~-corrente eom o B"nco 

Re do Bruil, u lenlado eobra o saldo quellesla da IA 
dnz-ae o pedido por ter sido excessiva a ella apresento. eanlra 0 lhesonro. 

aomQl:rvotad~ paro. os Ol<ereicioc do 1882- 1883 
e 1883-1~84. · Do § 29. Ju'ros dos depositas à~• caíauu 

economicas e montes de socco"o, 5!:794$972. 
Assim npoo\~ e explicada a proposta da IJ'O• 

verno para a deapeza dO xniniaterio ds. fazenda, 
~asu • commiesão a apresentar a s alteragilee 
que,pelo estudo rlas tsl!ellas do orçamento e em 
~sts da u:écl.ia d ' • despezae feitna nos e:o:crci· 
ClOS de 1879-1880 o 1881- iSSZ, ·entende que 
podem ser feita; nos pedidos d:>.s divemtll ver
bas. 

B em eomprehende e•ta. auiU$Ia eamara. 'I,Ue 
a natureza dos l!lerviços incumbid<n ao minu· 
terio da fâzenda, referentG~ qua"i to:l.os a. en· 
cargos trazidos pela divida public.:1. ou arreca. 
dsç~o dos rGnda• do Eot·.tdo, nlto permitte quo 
nelles •• possatn operar grandn · roducçllos ; 
aasim, a.<JUDJlas que a. eomminio julgn roali ... 
zavejs GOIIllllom apenas em 321:9Sf$4B9, a 
saber! 
. Na § 10. Thesouro nacional, 68$000. 
Augroento pedido p•ra deape:a• miuda>. 
N o§ !l. l ' J.o.<o..:raria.< rle (a=snrla, 5:Bi4$i00. 
Accreoeimo pedido par~ &l!ped<enh. 

·. Em vista da algArismo a. que aotualmente 
monts. eala divida. 

A aomma das reducções feiLas pela com~ 
missão Ol!cêda á. dos >.ugmentos padijos em 
20:086$(117, qne, abatido da propoala da go~er• 
no, a (az baixar a OO.!l-24:018$332. . 

J ruga a co:iimillllo de jaatiça que fique, pzla 
lei do orçamento, repsradoo oquivoco que se deu 
n a diotribuição dos veneimontoa do.i• ascriptll
Tario, qLte na ca•a da moeda dirigo a socçílo de 
eseripturaçlo, o 'i~~~ Lam actaa1monte 2:100$ 
da ordon~do G t: 500$do grati6esçio, q~ando oe 
outro• chefes da me.m~ repartiçio têm venci
monto igual, dividido em 2:400$ de ordenado o 
1:200$ de grati6eo~io. _ 

Em vista do q 11o fica e:tpooto, õ a commissia 
elo parecer quo e o adoptt A oegui ate 

A assomblóa goml rosolve : No § '12. -Jui:o tlos (aitos ela (a;cntla, 
i O:OOOSOQO. Art . t.• ó miniatro o oeçrebrio do estado 

. E ' a rodu~io poooivel no pedido para pGN!OD· doe nogocio> da {uends. fio:> autocizado a dea
lagens o e'!•tao, em ~Ü!"' d• , desp~z.a ~eita pendor, no oxercie to de i884-18S5, c o<n os ser· 
no~. tre.s ulttmos ex~rc1Clos, CUJa medla e de viços designados nos p1 ragraphoa seguintea a 
102.179$000. I qnanti • de 60.924:018$332, a saber: 

No § 14. Recebcdorias, 12:911$879. 
Dimicuig.io no ac.ere;;eimo padido pRl'fl. o p#):o:~ 

soai ~ expedients. · 
Na.§ 15. >ileSa. <!e ,.e,!:lal s colleceo,;as, 

40:484$59'2. . 
Aecreacimo -pedido para poree&t.&gena. 
No § 20. Diar!o Olficial, 8:702$898. 
Dedaz•so no augmento de 20:32"J$,-- pedido 

pa~a salarios e compra de pa.pt!L pa.ra ficar a. 
dotação ig ool! desp•za pro•uiDivol ~ra 1882-
1833. 

1. Juro•, amortizÁçllo é mais 
despezaa da divida ex" 
terna. (Como na pro-
poeta. )._ .......... .. 

2. Juros o &rnortizaçilo dos 
emprestimos d9 1868 e 
1879. (Como na ·pro-

. .posta.) .... ........ .. 
3 . Jnro• e amortiz&~ilo da 

clivi.da interna funda
da.- ( Como na pro-
po•ta.·.) .... ......... . 

13.372:503$~ 

6. 061 :825$000 
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4. Jurus: e awortUa~·~·, da 
divida insoripta ain.ia 
nilo fundada. (Glmo na 
proposta.) ......... .. 

5. Caixa da amorti.,ção. 
(Como ro proposto.) .. 

6. Emissoo, oubstitwção e 
r e s g a ~ " Jo papel 
moeJa. (Como na pro-
posta..) ............ .. 

7. PMsionisWL (Como p.a. 
propoob.) .......... . 

8. Aposentados. (Cowo na 
propos~.) .......... . 

9. Emprugad"' da repar
tições e lagares e:s:
tinctos. (Como na. pro-
po;ta.) ............ .. 

10. Thesouro nacional; de
duzida do expedícn~ a 
quantia de õ:l$0~ .... 

11. Th•sonrariM da fazenda; 
dedui:irh a quantia de 
5:314$100, resultante 
dos diff,.enças nos di
versos c:)rçamentos .... 

12. Juizo dos fei!.os da ÍfJ.• 
Z.:!nda.; deduz ida. a. 
somma de 10:000$ em. 
porcentagens e CUJtas. 

13. Alfandegss. (Como na 
propoats.J .• : ....... . 

14. Recebedoria~ ; augmcn
tado cum 100$ annual
monte o ol"ienado do 
administrador da do 
Rio Je Janeiro, para 
e:<ecução da lei n. 2940 
de 31 da Outubro da 
1879, e dedu:ida, no 
p e d'i d o pora expe
diente, a quantia de 
12:911$879 .... . . ' .. . 

15. Mesas de rond•s e ~olle
ctorjas ; deduzida. a 
somm~ de 40:484$592, 
augmeomda no p'?dido 
piU'a porcontagens .•• 

i6 ~ Casa d::J. moeda; como na 
proposto quanto :w al
~<~-rismo total, mas sen ... 
do o vencimento do 
i• escripto:rario qne di
rige a. secção àe con.• 
tabili!lade dividido em 
2:400$ <le ordenado e 
1:200~ de gratificação. 

17. ··Adminioc ra ~l!o diaman
tina. (Como no pro-
poslo..) ............ .. 

i8. Administl'!l~ e custoi.o 
das fazenda, , (Canto na 
proposta.) .......... . 

19. Typogrnplúa nacionoL 
(Com<> u propoota.) •. 

20. Diario Official; dedu-

15:000$000 

zida a importància du 
8:702$898 no augrnenro 
pedido par> saladas e 
compra de papel. •. . .. 

61:76,$000 21. .Ajudas de custo. (Como 
na propostn.) ....... . 

'138:381$772 

50:000$000 
·22. 

126: 214$000 

L 859: 957$735 
23. 

24. 

Gratificações por servi
ços Lempo1·ario ·; e ex
traordina:rios. ( Como 
"" proposta.) ...... .. 

Eventuaes. (C.:. mo na 
propos\:1.) ......... . 

12:000$009 

1.003:515$157 25. 
Difi'e1·ençãs de cambio . 

(Como na proposta.). 
Juros diversos; incluid.a 

a qu~ntiade250:000$ 
para juros da. conta 
corrente com o Banco 

100:000.~000 

5.142:9H$n2 

26.090$975 

26. 

66B: 57 4$666 
27. 

doBr ... il ......... . 
Ju,os-de bilbetes do the

souro. (Corno na pro-
posta.) ............ . 

Commiasões e corrota.
ta8'•n•. (Como na pro· 

324:i79$627 

800:000$000 

28. 
i . 007:758$780 

posta.) .......... .. 
Juros do emprestirno do 

cofre de orphãos ; de
duzidos 200:000$ n o 

60 :000$00Q 

i16: 3"25$000 

4,214: 128$926 

471:862$840 

1, 453:005$922 

182:850$000 

13:214$400 

7:654$000 

291.:677$600 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

pêdido ............. . 
Juros dos deposites dos 

eaixas economicas e 
montes de soe corro ; · 
augmentada no pe
dido a quantia de 
51:79:1$972 ... -· .... 

Obras ; dcdnzindo-so 
40:000$ no p ed íd o 
pa,ra reconstrucção do 
a.rma.zem n. 7, ·a 
4; 000$ na COnS6I'V11o• 
ç'lto dos outros o:r-
mazen·a . ...... ...... . 

Fiscalização da.s lote
riao. (Como na pro-
posta.) ............ . 

Exercícios finlos.(Como 
na propo•h.) ....... 

Adi~nt;;.mento da ga
rantia provincial de 
2 '/• às estradas de 
f orro da Bahia e Per
nambuco. (Corno na. 
proposta) .......... . 

Reposições e restitui
ções. (Como na pro-
pasta.) .. ....... .. . . 

At•t. 2. • (Como na prol"'sta) . 
Art. 3. 0 (Como na proposta). 

500:000$000 

908:936$610 

516:694$556 

450: 000~· 

90 :000$009 

Art. 4. • E' igUJlmen&e autorizado o go
verno a despender, durante o exercicio desta 
lei, por conta dus credit.os ee.p::ciaes, até 
§. import.onoio. de 23c 244:734$799 de <[UO trata 
a tabella C, diminuido de aeis para cinco mil 
contos o c redito pedido para o prolongamento 
da e•trada de forro de Pedro li (lei n. 2670 de 
20 de Outubro do 1875, art. 18) e cono\rQeçio 
,do ramal de Ouro Preto. 
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Art. 5. o Continua!ll em Yigor todas as dis-~7. Pensionistas .•.•...•••. 
posições. das o.ntccedontcs leis do Ol"çamento9 8. ~osen~ados . .. , ... , ... 
que não yets~rem particularmente Rob~ê a.~.. 9. Emprega.dâ!! de repa.rt.i-
:ução da rece1la e de.!!pe;;al sob~e a.utoru;açao tições e lagares ext,n-
para. marcar ou a.ugroenbr vonc1mento, refor- etos. . . . . . . . . . . . . . . , 
mar repa::tições ou legisliLÇão fiscal, a. que não iO. ThesollrO nacton1l ..... , 
tanham Gldô expre.uamonta revo.g:ubs. . 

Ar\. 6. ' Fica reYogado a art. 18 da lei U. Thesourar~as Je fu~cnda. 
n. 3018 de 5 de c-to\•ombro de {880. 12. Juizo dos feitos da fa· 

Por dividas de exereicios findos se entendem zenda. ......... ....•.. 
as.que provêm de desper;u.a autorizadas em leil '13. Alfandt!gas . .......... . 
e. que. nio foram p:tfc."aS nos e"tercicioi a que i4. Recebedoria.s ......... . . 
pertencem, ou por falta de fundos, oa porque 15 Mesas de renda.s e col-
os credores não aolicitaram o seu pagamento • 
em t~mpo. lectorias . .... h • ~ •••• 

Estas div:das, d;!po~s de legalmente. liqui- 16. Ca.Ba da moeda. e resgate 
dadas_e pr.Or!e.s.s:adas~ serão pagas pels verba- do cobre. - . . ..... . .. . . . 
E~ereieio• findos-do orçamento da despe1.a i7. A.d:niniatraçiio diaman-
do ruiniBterio da. f'azcnéb.. · tina . ............... . 

~o~;vt~-,~-1~~~:~t~:~o o: ~êuneam;:r~ç!o v~~l'd~rs3~!1~ 18. Di~~n~~u:!~l~na~:~ .. f~~ 
corpo legislativo para. oc~orrer ou legrl.lizar a.s i9. Typoõraphia. nacional.. 
deapozas, para as qnaes não podi•m sel-o ou 20. Dia;·io Otficia!. .. ... -.. 
não for.1m aberCo.9 ereditos SllppLem.onta.res ou 2!. Ajudas d; custo ....... . 
(l::I:ttaordinaríos. "'2 Gra.tíftcações púr s.~.rvi• 

A~·t. 8." AoB portadtJI"eli do Dota.s do the· c. · ço:s tempora.rios e e:I· 

sonro que, por nio teNm sido rocolhidos e sub- tr~ordin•rios ........ . 
stituido.a dentro dos prâ.1.os marc 1d0;'\ p~lo go- 23. Des»eza.s eventuaes ... . 

~f~~1~~ ~~:~~~fa::e t=~~~;:ntJ~!·d~~ ~~!:a~ ~: ~~~~~e~iv;r~~s~~~~~~::: 
nota.!5; nas estaç.Oes fisca"'a cotnp~LGntcs, rece- 26-;;: Ditos dos· bi1hete15 do 
berem a -importa. nci:a. ocruÍv;llont o- lbesouro .. ........... .. 

O dito dit'<lito presoréverá. no fim do prazo 'Z1. Couuníssões e correta
de cinco annos, a eontar do dia em que houver 

te%~~a~~ o 
0 pf~:Z~ ~a::e:n~ec~!~!ri:~~~. a eon- 28• 

vertor a porcenbgem dos emp~egados da ~g-eu- 29 eia do gado em duas partes de ordsn&do e 11ma · 
dil gratifica~iio. 

Art. 10. Ficam revogada• as di•posições 30. 
~m contrario. 3i. 

Sala das commissõila, em 25 de Agosto de 32 . 
i 883 .-P . Sod"e .- A. Oar11ciro de Roclt~.- 33. 
aa,dido de Ofiueira.- A. d o Sigueira.
IgnaGio Martins .. 

PROPOSTA 34. 

gens . ..... . ........ . 
Juro.; do emprestimo do 

eofre de o'phãos ..•••. 
Ditos dos depositas das 

caixas econGmicas e.· 
dos mon tei de tsoccorro 

Obcae ............... .. 
Fiset~.lização da~ lo~eria·~ 
E-x.ercic.io~ findos . . .... . 
Adian~a.mento da ga.1·an .. 

tia provineial de 2 ofo 
ás estrJ.ias de. ferro d& 
Bahia, etc .. . .. ' . . .. . 

Repasições e r8~tituigõ~s. 

271 

1. 859:957$735 
i. 003: 515$!57 

26: 090$975 
668:642~66 

i. 013:572$880 

126:325$000 
4. 214: 128.$926 

484:674$719 

1.493:490$514 

182; 850.$000 

13:214$400 

7:654.~000 
291:677$600 
147:~70 
50:000~00 

{2;000sOOO 
!00' 000.~000 

5. i42:9H$772 
74:179$627 

800 : 000.)'000 

60:a(K)saoo 
700:000$000 

857 : 141$638 
560: 694$550 

400SOOO 
600:000$000 

450 ;000$000 
90:000$000 

Art . 1. o o ministro e secreto rio de estado dos 
negacios da. fazenda e .s.utoriza.diJ a. despender, 
com as 15erYiço3 designados nas l!iBgnintes Yer
bas, a 'l uantia de ..... - .. .. • eo .1)44' l04$829 

Art. 2.' Fica a pprovado o credito •up
plementar de t,oo: OOO;;DOO, constante do ta-. 
pella A. 

A sabor; 
L "Jur.os, amortização 6 mà.it!l 

· de~peza.s da. di.vida ex-
terna .. . .... ·· ... ·-· ~ 

·2 . Ditos, idem dos emprel
timcs na.cionaee de.· .. 
1868 ~ 1879 .. .. ... .. 

3.Ditos. idem da divida in~ 
terna fund~Ja ........ , 

4. Ditos. idem da. divida. in
scripta ai.nda n ão fnn· 
dada . ...... . . . ..... .. 

5 . Ca.ix.a da. amortl1.:a:çã() . • ~ 
6 . Emi11.são~ substituição e 

r •s!!'ate do papal moeda 

13.372: 503$000 

6. 061 : 825$000 

2.0 .• 276' 592$000 

15;000$000 
61:764$000 

126:214$000 

Art. 3.' E' antoriza lo o G'OVerno para 1>brir, 
no exercic.io· da presente l ei, creditos ·suppla
m~ntares pa.rn ns verbas indicadas na tab~lla B. 

Art. 4 . o E• ig~almente a11torizada o goverilo 
para. despendl"'r, durant'l o ~::zereicio desta lei, 
por conta. dos c.1•editos especiacs. até á im_portan .. 
cia de 24.244 ;734$799 constan te da ,t:>be]b C. 

A.rt. :> _" Continuam em vigor todas "" -dis
posiçõss dns ãntaccde.c.tee leis de orç!lin en.~. 
que nOCo vcrsorew particula=ente sobre a .fi, 
xa.ção da receita. e deepe2:1, .!jobr! au.:tol'ização 
para. marcar ou angmenta.r -venc1me,.ntos., ~ · re

formal' repa.rt.içõe::~ ou leg i:ikção fiscal, ·:e ··que 
não tenham sido exp.~essamentc rev.og.adas. 

.Art. 6 .• Ficam revoga Jas as diopoeit;lle• 'em 
eootrario. 
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TABELLA-- A Despezn doe rorpos e quarteis: 
Pela1 for1·agena o f'=rragens. 

1 Class&a i.naetivae: CB.EDn'O SUPPLEM.BN'I'.AR 

Leis n. 589 de 9 d~ Setembr~ de 
n . 2348 de 2;; de Agosto de 1873 . 

EX!:l!.CICIO DJ!: 1882-1883 

.. Yiniste,rio do imperio 

Ajudas de custo : 

I Peloo et&pU dao praças invalida, e soldo de 
1850 e I officiaes e praças re!orma:laJ. 

Pelas: qat se abonarem aos oflioiaos qu.o 
viajam êm commiss!o do serviço. 

Fabricaa: . 
Pelas diet>6, m edicamentos, utonais e etapas 

diarias a eoloooa. ' 
Diversas dcsp!za.s ~ eveD_tuaea : . 
Pelo transporte de tropas. . 

Decreto n. 8301 do 16.do Dozembro de f$82. 

Art. i.• 
50.-_Soecorro~ p ublicos... .... 400:000$000 

--·- - Min isurio àa agricultura 

TABE.LLA - B l lllnmina.ção publica. 
Garantia de juro• ó.o estradu de ferro o aos 

VBllll:\5 DO OUÇ.UtE~TO PA!lA AS fitOAU O GOV ER'SO engenhos cenltaes: · 
PODEÚ .<Bl\11\ CRl!:DITOS SUPPLJ:>ll!:KTI\l\&S Pelo que e:toedor 00 decret1do. 

M i12oisterit> dç imperio 

Presidenoiaa de pro~incias: 

Pelas aíudas de cu5t0 ao; presídentee. 
Soceorros publiêos. . . 

M ini1terio da· justiça 

Ajudas de c~sto: 
Aos rnagistrados d6 i" 6 z~ entrancia. 
Conducção do presos de justiça. 

.~fi,.isterio-de estrangei1'os 

.Ajad .. de custo. 
Extraotdinaria.s no &storior. 

Min.ist~rio da mm'"inha 

Hospi taes: 
P elos me.Ucamentos a ·utensi•. 
Refo-rmados: -
Pelo soldo de oJilciàes e praças r<forma.d&&. 
Muniçõoo do bocca: · 
Pelo sustento e dietas das gaarniçõca dos 

Davios da armada: - . 
- Munições ~vaos : 

Pelos c.•sos for taitos de avari •, naufraglo, 
a lijamento ·.[e objectos ao mar e outro• sinistros 
•emelhantes. 

Fretea. 
Eventna.es: 
Por diffe renços de eam.bio e commisoões de 

O&<Jues, trata.mento do p raças em pertos eetran
geU'O> e em · províncias onde não ha hoapilaee 
o enfer.m.a.riaa, e para êe.spez&S de eoterroa. 

]finisterio da g«errcz 

Corpo d.• saude e hospi taes: 
Pelos medicam~ntos, dietas e utensis. 
Praças da pret: 
Pelao gratitieaç6ea de voluntarins c e gau

jadOi, e premios para os mesmos. 
Blapas: 
Pa) a11 qu& oceorreTem, além da importancia. 

cens1gnad~ . 

FardOJllento: 
Pohs despe.as resultante> do angmento de 

preço na matena prima. 

I Correio ger~tl. 

1 Jlfinisteri o ela {a:encla 

Jmroo da divida interna f undr.da : 
Pelos que ooeotrerein, no caso de fundar-se 

parle da _divida tluetnante, ou de se f·•zerem 
oper>-çõoo do ore dito. 

Juros cW. divida in<cripta anto:. da emissão 
dae r.speclivaa a polices: 

Pelos que forem reclamados alem do alga-
riswo orça.do. · · 

Emi .. ão, sub•tiluição e ~·sate do papel 
moed&: . 

Pek> feitio de nobs • 
Juizo dos feitos da fazenda : 
Pelo q ue f&ltar para pagamento da porcenta-

gem da divida arre,adada. , 
AJfand•gas, reoebedorias, meoas do rendas e 

colhcklria.s : 
Pelo u oeaao de despeza sobre o ciredito con

oodido para a porcent&gem dos emp~gadoo. 
Differenças da cambio: 
Pelo que fOr ' preciso, afim de realizar-se " 

remessa de fndoo pa :-a o ntorior e o paga
mento dos juros <> · amortie:.çio · dos empresti-
mo•-náciooaea do t868 e 1879. · 

J uros diversos, e ditos dos bllhotos do tho
.e:ouro : 

Pelas irnpertanoiM que forem preois&!, além 
da consignadaa. . 

Col!lm i..Ues e corre tagens : 
P elo quo puder oar necel!S&.!'iO, além da 

&amma concedida . · 
_Jnros do empreotimo do cofre de orphão• : 
Poloa· que forem reel•ma.dos, ai a sua impor

tancia. exceder á do credito vot•do. 
Juros dos depositas ds.s eains ooonoaüoas. e 

dos monte& da &occorro: 
Pelos quo forem deYid011, além do credito 

votado. 
Bxereieios findos : 
Pelas pcnslllo, apesento.dorias, ordenadós, 

soldos .. outros vencimentos mareado• em lei. 
Reposiçõe•·e reatíta.ições: 
Pelos pagamento• rec!a.mados, quao.do a im

perta.ncia dosles exco:ler á consig-nação. 
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TABELLA-C Le< u. 2670 de 20 de 011t~bro 
de 1875, 1\lt . 18. 

CUblt'CS ESPl':CU~S PARA OS QC'AES O COVE!\1!0 -
POni:a.i. PAZJ:R OPEllAQGas np oum'I'O. · · Pl<llongameoto da eatri\da dó 

ferro D. Pedro U ....•.••• 

Leio na. 2348 do 25 de AgO!ito de 187~, art. 18, L~i n . 2687 de 6 de Novembro ·. 
e n. 2792 de 20 Je Outubro dt! 1877, art. 20. do 1875" deliro to n; 8357 de 

Minister,io do imperio 

Leis ns. 1904 e 1905 de 17 cie · · 
Ouiu.bro de f870, .c 2348 de 
25de Agostodof873, art. 2>, 
parilgr'apho unieo, n ~ 6. 

Modição e tombo das t~rras 
que, nos t&r.r:n~s dos . con
traetos m&trimoniaes, fOr
mam 04 pa.tri01onioa _eata
belecidos para Su ... Aitezu, 
._, Senhoras D. lzabol e 
D.Leopoldin• o <-•u• Au~u11- . 
tos As pesos· ....... .. ...... . 

· Ministei'io !la . Agriculturd · 

Lei n. 1953 de 17 de Jullro do 
1871, art. 2", § 2P. 

PrGlongamoa~-. 
-to da .estrad& 
a, ferro do 
Reeifo a s . .-
.Froncisco.-.. 2.510; 00:>$1)0J 

IdJm id~m da 
'B~hu •. _ •• , . 2.319:672$000 

Lei ri. 2~7 de {O da SJtem;lro 
de 1873. 

Construeção a~ 
est'tada de 
ferro de Por· 
~> Abgr•' a: . , . . 
Uragliayana 3-.425:428$9'73 

lJom id >in Jo· 
l'lio Gi·ande' a 
Bage ....•.• i.22~i7Z4$725 

IJcm idem dJ · 
Bar.ó·a:c&cê.:.-
quy .. .-... :. 6:060$000 

ldclll idem de 
Cooliquy a · 
Urugilay~•~ . ..;;; _ 9,: _~0$~0 

Lei: o• 2450 d• 24 de Seiembrêf 
dG 1~i:f .. 

G;.Lrõ!nti:l Cie· ju~i..ls~- nã·:, ·· e~-
. e&de:ntG9 ,d& 7 ofo,- · ás· com

. pa!'bias· que constroem ou. 
·· construirem vis.s ferrà:J.S .. 

Leí'n. 26io de 22 .lé:$_otomb;o 
d6 ' 11375 .. 

Obi·i,. par:<' o.- àbnsteeill.i9\ito' 
· d'a~aa·' ã' eápitai do" foi-' ' 

pe't~O ~ .. .. ••• . • • ,. ; , •••• •• 
V. IV.- 35 

24 de Dezembro dê 1881: 

Gara_n tia8 de jurGa és· com• 
panhia• que eslabelecerem 
·engenhos cenlr.tes •... '· .•. 

.J! initterio da faz~7f.da 

Loie' n. 1837 cle 27 de Setembro 
de 1870, . Artigo unico, ·o· 
n. 2348 de 25 dEi Ages lo de 

. 1!l73, ar t. 7•, Jnragrapho 
u.n.ico; n. 4. _ . 

Fabrico das moedas de nickel e 
18:00().$000' de bronze ..•• ~ . .....•• . ••. 20:000$000 

4.829;672$000 

7. !80:'875$'1~1· 

Lei n. 23~8 do 25 d~ Agos~ 
de 11!73, ar~. u, § ;;., n . 2. 

Premio, nl!o excedente de 50$ 
PG' toncl•d~; aos conii.<'U; 
ctores de n:.\vios rio rm-
perio._. ......... .......... . 

N. !09.-18~ · 

50:000$000 

Paoam•nt o de 89;630$~79 a· Antonio de A~ 
ca_,.tara· Fonsú;a Guimaraú, e;,;-(11rnecedor 

· da exp•diçllo 2•• em t865 seouiu da cidride 
rk Uberaba, prol>'ineia de M~n'<úi Cilr'aos, 
para· Mato Grosso ; .• 

Foi prcseúte a eomffii.ss~~ dé f.,enda a pe• 
tição e doçumentos relathou\ protonção do An

: tonio do Alcant~ra Fensec• Guima_rAes. e~,for• 
~noeador d!\ c1vcdiçi'l que ~m t865 .~!)CU:iu· . da. 
· ciJ!Ide de Ublr~ba , na provinci:> de Minaa G&-
rses, r a::i. Mnío Groõso. , . . . _ .. 
• Naquella petição dirigidl. ao cor!'_~> legiala

tLvo,e que tru a data· d~20do' M11!-o,doanno 
proximl) findo·, aUoga o .;.i to Alcanta:a o·ae
g uinle: . _ ,.. .. . . · 

Que ÚR 6 de Aldl de 1_8íl5 flrmon com a_Ptesi• 
dencia d:L provinda de' Minas nlll eontr.>to .. para 
o· fornecimentO de vivere' A1 forÇ.S e>pedicio- . 
Dõl.r~a.s quo da. 'in:~~·m_:J. pr .-inCia segu~~.xra p;lr& 

:a.: d_e Mttto Groãio~ 1!- .no l'.u.l.fic.):r:<.Lcf ~st:"l.b:ete~ 
e: léo e· do terminados os direitos e. _obrigaç~es· 
dai)l.:lrt1 s.eontrao l~n.t es; ; ... . , ·. ~. 

Q·1e em t 5 dn Agosl<l do .mesmo anno -ten_d0-11o . 
rescindido oo: cidade de Ubcr>b:>· o c<ntnto ce
leiL~o c!)m' Joaqui!Jl _C.:~II?s·,I!:_aite: para· o ,f~r~· 
·neeuneo to · das for<RS .qu:e_ J>S.t:Ll_r.•m d~ provt.n~ 
cio de S .• P •âlo e· ali fize ram jurlc~iio com~~-~ ... 
Brig1da ~li~ei ra, pa!_~ou o·1nesmo a fQrn~.G.r 
lambem Ó.lHil•s forÇas e-a,o 'Ji.oilpltál a.i.i~1llan te , · 
dosdi o ,d.ià_ 11'. do rero,id~ :-júo• ; em.:v_íl'l~~~ d! .. 
um aHttalllénto ao. seu ·contrato fot to com o 
eoàiliii>n\!aii(e em clí~1'õ ;' •, " 
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Que d~sde então, isto ~. d~sdg 16 dA Agosto I :!. mortalid•de rl' Abril a 31 do Dezembro a. 1855 
do referido a~no começou a.- fornecer effectiva- attingiu apenai :10 insi;niti.can~o a lgt~ I:"i~mo 
mente- a todos as forças de qu~ s-a çOtn.;?unha a d~ i.5 obÍtOilf, no pas~o qp.c depois q~c:_ o f<>rn~
êxpediçã.o~ continuando n f;;s.zel-o ilté ao dia 2( ciménto passou u ser teito-poi"" ad.mtntstr.ucio o 
de Dezembro, êpÕc:t. em que. eh~gou .a znesm~ . numera do olJitos attingiu. d.P, .Ta.neiro a 12 de 
ao Corim. em Mato Grcsgo ; · Dezémbro de lSiiõ, à cifra dll167 : 
Qu~ por sua p~rte, e tantu quanto era hu1ua.- Q~e a. 21 de D~r.embr:a de 18ô5 tJmO'! !l. ro-

namente po,sh·el n.a.a; condições e:u quo s~ cn- pal."t:ção _fis~l a seu cargo o ÍOI'a~c ltn-cnt?, 
controu,ctimpriu as.o.brigações do s~u conh·ato, rec.ebend·o ~unla_do fot•nec_edo;o gt·.a~d~ q~tlntt- · 
não obst.a.nte ter da a.rca.r com toda. a sorte d~ dad~ de gado e \~lvero.s, cuJaS c.ont'-S fora.npro
effibir.nços G difficnJda.des para a aquisição e cessadas e acha.m-se annrf:xas a.o proce~S() de 
"transpor~~ dos viveres por inllospitos sertões! tom1da de eonLas. tendo ainda. .. a.quell ) p-<lste
cnde não so encontravam reeur.::os de ~speeie riorrnent~, e condoendo-se das circumst.ãl!cia.s 
a:lgLrma 1 von.do-se :llém'-disso eontra.rla..:lo" pela. cJ•itic:a.s d=t ex.pediçào. cêd:do.:i t'ep'l\l'ti~à:oi.aeal 
mudança tio itinerario daS forças; o que se ve- por preço menor do que lhe haviam Cll.~ta'i!o Os 
rifi.c:>u por wais de uma. ve" e occa.si<Jnoll-lhe bois de w.rt·o~ val}as de leite~ etc ;-
grav~s prejuízos. poia que foi-lU.e p.-eciso re- Qua jámais houve reclamação a.lgama ~ob:-e 
move1· com g;~ndes sacrificios e eno~me des- o fornecilnonto que r~í;; ~s tropa~ e ao~ h~spilal 
peza os deposites de genêros que ha.via feito -ambulante., a.tt(u;;t:tnd;.> a sua b_oa qtls.h-dllde, 
em varios pontos da estrt\Ja ..:~ S:1nt'An.na do n:io só o Cornmao1a:nte em chefe, conto os 
Para.nahyba~ c._minho por oq.de deveria. ~egtür rp.edieos e a pt-opria ropn.rtiçJ.o fiscal; 
a Ji)rça expedícionaria e q1.1e se dei<ol.l p•ra ir Qua tndo quaatn vem de <l>:pender ~ que· 
procLlrar o do Rio Cln.ro, ~orila.ndo-.se ainda de- mostra o modo escrupuloso com qu6 .S() !a.Duv-~ 
pois a direc~~~o do Cox:iu1, o que acea.rretou-lhe ~o cumpúro~o.to do.~s úbrigaç.õe03- a que se. s qjei
.no\'O.s pr~juizos, por isso que viu-se <Jbrigado a tou pelo s9u contrato e a1dit·lmBnto ao lll!:!.;;mD1 

fa.r.l.'n· ret.roc~der div~nos cci.t.:·os ca.rregndo.s que t'end:) ga.ro.ntiào a 1ma execuç.io. com a. ]J~a~ta.
.segtrla.m em àGma.ndi!\ do Rio Claro, e is:sa a pó:> ç:ão de urna. fi.J.nça em bens de ~~iz co ,·alor d-s 
a p·Jssagem do Para.nahyba, em cujas >g"•JaS pe- 200:000$, acha-se co.uprondo pelos <!oca
récera.m algumas bestas e bois cmpregàdo~ no m ntos qU') ju.nb e innumÕ1·os ontrosj1mtoa 
tr J.nsportc. dos \'iV"er.es, senao tamhem nP.s,sa. ~o proc.e:sso da ·torn&da de conta~ ; 
occasíão abandonad1l pelos carreiros, q LlG sen- Que ao p~t:l)Sll q u~ por t.al form a deseE.pe
tira.m-se sem coragGm p~ra :lffl'Outa!' a passa.- nhou-se _dos compromissos contrahilos, (:Um
gem do Ri ,., dos Bois, tido cotno um doa mais prindo tola.s as e'l:igencias a q ue se ac:b:l.va. 
pestiferos do .sertão; . adatric~o. palas cl<msuhs de sett contra. ~o~ o 
Qu~ al~m das dífficuJdales e emM1·a.~os, quas:i m~sruo não se deu por parte da. admin istr:a~, 

in•uvoravois, com que tove de enfrentar p~ra tendo a r9partiçiio fi<c~l esquecido compl<ta
desenlpenha.r-se de uma tnrefa. tão melindrosa. e mente os seus devtu·ei" de.srcspeibndo, .violando 
cheia dC~ rcspon.e:~bilido.de, coma a qu~ tomou a. e infringindo diversa:; da.qualla.s cl~~~~;:ulas. 
seu cargo, e levado anto::s pelos imPuLsos do pa- coc1o fossem a {.:~., ?"", ~. 12a., 13:.~., 1'4íl ~ i5(:1., 
tr:otismo de qne polo inte:-esse pecuniario, teve i8a, i9a. e 2i:o, exiginno generos om maiO~(Jua.a
de lutar com a má vontade da repart.ição fiscal, tidade qnA a manada. para c'd& etlpa, d. t.,an
que,eJu "f..:z de ;l.u::dlial-o,procurt.va contraria.l-o do de a~sistir e veL·iJicar i1. peaa.gem dellES, 
em tudo, co~o s1 pó.le vorifi.ca.r dos dQcumcntos não oifectuando o pag:;.mGnlo aos pia.-z;os maL• ... 
que instruam a sua l"eda m1.ção, ~nttGt'lnto '1uc cados. impondo-lhe multas na· importanc:ü. de 
ue sua. ptl.rb envida.va ~odos os esforços, fa zia 7:650.$023 aem prãvia participação dos co:;n
tuda quanto estava a.o seu <~lc~mcg pa1·~ ajudar m::1.nda.ntes dos corpos ao ~ornmamda.nte am 
a expedi1>oo; cn,f~, revelando e accentuanlo esta ultimo 

Que o• g-oMros fornceiJos âs forps fo•·am facto a mi vontade do chefe da..1uelb ••t>•rti
sempre rh ruelllor qualída~e e que oi aquellas ção para com o fornecedor; . 
em um 011 outro Jia, dnr~nle a marcha, so!fr·e-. QuG mais tarde e depois d.'l. chegadL das i<>rÇu 
ratn algumas priva~i5f1;St foi isso devido, não ã ao Corim, foi & sua. boa. re illaqucl\da ~r um 
incuria do fornecedor~a. sim~ aos esb::tnjameotos dos .empr~ga.dos daquella rép~rtição, que silh 
c cspordicios occa:;~ionadoa pelos desregrJ:dos pretexto d" ::nre1n d~ficient~- a~ g t•J.U.ea e ]i .. 
pedidos que faúa. a r.!fHl.rtição fisea1 9 [) q~le po- v~nças do.:-. cori'IOS par~ a. Ol'g.1ni.zaç-.ão de. suas 
di:l.m te: compromettido seriamente a sorte da c.ryn t&s. obteve d) mesmo em confiao.~ os -vales 
exp~d.Içio, resnltando do semalhaD~a. abozo dq forn :)cimento! que n:'io ma.is lhe íora.m. res
fica.r diaria.meatr;! o.o ncan1pamento el:posta. ao ~itni.ioS e que d':! po~se de heg VJlas e tendo 
pasto dos anicna.es da offici:'a.Li ladr~ 3Ta.nUe q_ua.n- Ol"l{_\nizado as con.Las como lbt; ap-prouve, can.
tidade de carne veode, C.rinha, f~ijão,sal e arroz. segui ri o mesmo rõp:Lt'tição, ut.~ nd~ de un a r• 
cujo,; rmtos s::rvi.a!n ainda. pardo saciar a -rora- dil e da. mais requint-ldil. má fé, fazer cor.) qtle 
cilade do;; córvos attiugindo mesmo as sob:-as o f1rnecedqr M::lignasse um recibo dQ aj'tl!>te de 
a..proporçües taes, q'?-a qua.üdo as farÇa.s 0sta.n. tod·~s a.s sua.·L- contàS. faeto este q ua se deu. no 
ciavam por alguns d~as, manda,·o se pr )C 3der á dia 25 de J unb.o de 186íl ; 
qumrr;.a. da. e.arne para avita.(' o dos:nvolvime:1to Que scienb do tra.rna de .que fOra. vic:liwa, 
d~ eplde_rma.s n_o acamp~m&n~ ; trato:t.logo dP- levar o seu prote.sto perA--n te o 

. Que para se JUlgar d 1. quahda.;la do seu forne- commaudante em.. chefe, '(!ue Ord~ooo. bs~G o 
c1mento, qu r~ 'Pf)r _e -:rto e e;u ns:ta do-s(.ll_n r-on- m~smo tarnbem tfJma.rlo na.- cah::a.··mil:tar, ao q_ue 
_t~to. nio :r-a obr1~::.do a fa~cr-na qu:t.Dtidad1 recliSDll-Se a l"e partiÇ!iO "ÍiSCal,SObre ·prer.~e x.to 
.ex1g.da po1a oepartlçàO fiscal, bo.ota redectir que de ••r elle dea!espeitoso, vendo~ae. par isso o 
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ex-fOr!iecedor obrigado ~ apresentar a •ua ! nus \ermos d:Llei n. 369 de 18 da Setembro de 
qc.eixa. perante o presidente da. .rroVin.eia. de :1840 El:rt~ 51·, n. reYiaão das conla$ pelo.theeouro 
Matto-Grosso, o qual ordenou a.n e)mmandante nacional, o mini11te.rio da guerra. :remetteu ao 
das força." que syndica.sse de~ ú.ctos; da fazenda com. o aYiso de 29de Ago~to de 1870 

Que deb~lde esperou pela esposta. do afficio o processo de toda a liquidação, sObre a. qual a 
, daquella ~resideneia desde 3 até 19 de Daz.em- ço:mnissãJ revise>ra do theson,·o formulou seu 

hro de u:66, & qll~ sçn.do psssados já. 1.2 mezes p·~r.-~ccr,coocluindo por esbbelecer cinco hypo
e. perdida com.-.Iotamente a. esperança de nbter -thesC:ls, na i~ ,fi;.:ndo-lhe um saldo de 60:825$568; 
uma solução da suas contas, resolveu affectar nl. 2"", de 98:888$770; na 3'", dê ·128:032$:3.00 i 
esta quest\to ao conhecimento e decisão dos-o· na 4•, d~ 95:915$547 e na 5', de i !3:400$538 • 
ver no imperial, perante o qu •I trJUX' e:fectiva• que foi o adoptajo pelo pa.recer do Con~elb.o de 
monte a. o:s:potd.çã.o.·d~ suas queins com um pro- Esta.dó de 2-2-d": Fevereiro da 1811 e re3olução 
test()_form:üeon.tr.a. as iojuf!tiç.;ts pL·atica.dae pela dG consul~ de 5 d.e Julho do mesmo anno ; 
repartiçao fiscal e pedindo que se ~roce:iesse a Que em virtude daquella ·resolução, recebeu 
uma nova. tomada do contao, em25 de Julho de 187b qunntia de 113:460$538, 
Qu~ . a directoria. fiscal do minis~erio ·da mas ~ue sentindo-se ainda prejudiCado e não se 

guerra opinou para que se ouvisse a· r•speito a lhe tendo feilo inteira justi~, poioquo não 
_repartição fiscal da e:tpedição e que o Gx-chefe se Lh levou· em cont• o ca.rret1 do~ generós 
dest~ apresentou a ~de Novembt'O de 1867 ~ consumidos nos di•s de falba,o,augmento que 
.sua respoSta, ncompanba.da d~. 13 documentos. houve! de 3/4 de· carne verd·~ em cada. Gtapf\ 
os qt1aes ~ão n:p-reciadospelo reclama.nte. como e oatras. aP,dicçOes mais, interpoz no dia ·27 
se ve ds fis. 12 a 14 do. seu memorial junto á de ~ulho do mesmo anno novo recur;;o de Jlro
pet.i.ção apreqenbda pelo mesmo a.o corpo le- tosto ao goverD.o imperi:tl, o qua.L p~ndlD. tunda. 
gislativ(l. de ~ua delihel'st~ão. 

Que em Yi•Lada re•posl.a do ex-chefe da ro- Todo o e:tpemlido consl.a do já refer1do Me-
partição fiscal foi a direcrorla fhcal de p~recer morial, que acompanha. a primeira. J.'elição de 
que se. indeferisse a. sna l"ecb.mnção, o que Alca.nta.ra., dirigida ll.O corpo leglsla.tlve, e faz 
obrigou-o a dirigir om 31 de Jandro de 1868 parto integrante di\ mellma. adduzindo c lle 
nova supplie.a so governo imp-:"!ria.l. instl"uindo ajnda. outras considerações nci B~ntida -de mos .. 
a mesma. com iFversas ju.stificações, aLt~t.;td:~s trar a. parcialidade eom· que -pr<Jcetleu a. r6par
o on~ros documentos q11o.comprovavam a f~lai- tição fiscal, os erros e engano• d~a contas, os 
dade das informações prcstodas pdo 0~-chofe projui1.0s que sotfrea e a repáração ·qus lha 
da repartição fisoal d~ o"ped'çiio. 6 devida, citando par"- provar a obrigal}ão do 

Qua por·desp~cho de 8 de Maio do mesmo Estado de responder pelos prejuízos, perdas 
s.nno e de conformidade com o parecer do Con- c damnos causado> pelos ~eu• agentes·ou pre
selho de Estado de 23 de F everoiro de f869, postos, as resoluções de consulta. dá secção de 
mandou·s~ Ftoc:edel" c etreetiv:1melnls p1·oceden- ma.rinha e gu~rra. do conseih.o de estado· de 
se á revisão do s1130 contas em 31 de J<1lho de 4 de Abril de !857, e da de fazendo de 26 de 
~~69, chn :o t:~.miJe1u P:\r~ceres a. respeíto .o Julho de t87i, lembra.O:do· tamhet;t _ don,Bj~c.tog, 
dtrector geral d~ rep~rt1ção fiscal, conselhet- receutes, um dado com o adm11ustraaor d• 
ro Calo.sa.n:. e 9 pr:ocut"ador d~ Corô~~ que re· me!ia. de r<);nda, de hagua.hy e outro eom o 
conhecer:un as injustiças de que fo,n victima curador gera l das hO<"auças jacentes do mu
o rechm:r.nt'J e opinaram para. que .sa .alopt.ns- nicipio àa. càrt&. 
sem aa con~lusõos do parecer da commissão Em eonelusão, a reclamação do pe ~lciona.rio 

·de oontas quelb.e eram inteiram~ntc fuvo- refere·se aos seguintes ponto~: quer que se 
rnveis. lhe mania pagar: i~>, a. importa'ncia das.eta.:. 

Que não obst:..nte ~ah 1r-se a m.8.teria perfeita- pas cot-res:po:nientes ao numero total d:ts: pr:a
mcnte clucidada com os p...,.receres da commis- ça.s, .. camar:1.:las e operar:ios q·U.e -fora.m forne
são, Conselho de E~lado e Procurador da Corôa, cida~ 'e que. aegundo e.ffirm:l, monta. a. 2~056 ; 
mandou-ae procG ler o u:ma. no•" re1·isão. de 2o, • import!Lnci.:> dos 3/4 de libra. de carne que 
contas~ determinando--se previa.rucnte as bases forn_eçell em virtude doaddit.f\mento a.o seu con
d~ea';) novo trabalho, isto ét que n eoromissão tracto; 3 _,, dito. das d~otas forne<~i4-ae a.os Gn-:.. 
se -eingisso â a-prMin.Qão dss grades e livrança.s farmo!l antes da m1.1'cha ; 4°, dita·· do frete dos 
org.t\niz;-tdn..IJI pa1a. propda. re-partição 1iscal· 9 gens.ros cons umidos nos dias de fal ha.; 5=> , 
orga.nizo.sse a.. contll. pelo resultado que c olhesse juros de 6<~/o relativos á qna.ntia de 228;894. ~995 , 
do exnma arlthmelicà d~~ tacs pecas. · impol"ta.neia. do seu fornecimento, ·de~uzid~ a. 

Qae a 19 de F"vereiro de f870 a. segunda de 45:868$866 em que montava o · seu debito 
eom~issáo r~visora Rpl'é,;~ntou o seu tr:tb:l.lh.o. parn com a caixa militar, desde 22 -de P~
q ue consta dos· documentos anne~os .:tO processo zembro de t865 ate 26 de Maio de 1882, vin lo 
do tomada de contas, opinando que sG lh~ pa- a. importar o debltl) do E.etad:> pa.ra. -cóm o 
gaS>e ape nas a q uanti~ d• 15:.504$9'25. se.ndo mes:no, conforme o conta que ;>-present&, e 
em tO do Agost.c rlo mesmo a.nno e~pedido um s.ero. fa~lar na. -!-nd~mQ.lzaçã:o ·. "!l,Or perd~s e.d::..m..-: 
a.vi•o -pelo ministerio da gu~rra rnandandn. nos, ~h '}'Oal ta~b?m reclama~ -ó.ã· quan.tia. 
effectuar o pagamento com- a condicção de não de 383:18!$nô4, ·feita já t:amoem a·. dedu~Ção 
mai• renovar o petidonario ~ ~uesti!o de for. dos U:J:4üOF;53S que ·recebeu do tb.osouro na~ 
n ecimento. . . · . · . cion:ll em 26 de Julho de i87i.· . . . 

Que não con.cor 1a.ndo .. <:om essa deciSão in- A com missão,. d'lpois de ·te r eumínad~ at t3nb. 
t~irpoi dei la. recui'•o·pi ra o C.onselb.o de Est.ado, e minuciosamente todos o• documentos. que i n
e quo como a esse recurso d~vass~ preceder, . . stru3masduaspetições .iirigôilru;pelo reclama úte 
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a e6ta angu~W. ass'JtDb~~a. bem comrJ os ma1.)i, l Lh·o, p-.. ~~ ·· _q ;J~ · po~zsa. ~~r a.c:l) li.~.~~~<'- 4?W s_a.as 
que· á r~qul•i ;lio_ ~u~ _llie for:lm remoUidos I a.soerções.. " _ . _ . 
com o offiei() do m1 n1steno «h f~zends. de 3fl dnl ~~~rà agor-a a- eom~ts.!;M .a apracta. ~ e 
J unho ·de · ·t as-2, " que •companbou ta~bem em1lltr o s.u p:l!"oeer " r ·spe1to de eada um dos 
a eóp>a <h i mperi"l r<>Soluçlio da co.nsult. dl\ J pontos sobre_qu~ vex= a reclamaçK<> do ex-for-
secção de ãzendo. do con<elho de eotado de 3.

1 
nece~or. . 

d ) Sotémbro do i881, r>lativa _ :i• eontaa om · 
qUCI!\iiO, eheg ·u :i C011vie')ão de que CO!ll etfeito l 
o ex,fo"!cc~dor das íorçi\S q u~ de Ub~ra ''a se· . 
gúiram c ·m de• tino 11 pró>incia de M.l.t<> Gros'IO, 
.foi victiina da nlnis· ·c1R.moro3a a rtrrolta.:o.te in
justiÇa por part.G a, repartição Dse>l j u_u to dt.• 
m':sni~s· forçns . 
· Que:n oompu!a1r ~ lmnrin·sa mole dM do
cniJ;entos qo~ instr úe a 2. r~c~W>a,ção do peti
Cto~âlio- nãQ pÇ)lcrá. formar lmparclalmeôle 
outro juir.o, e -nem cMgar a co·nelusio ditfo:-

Recbmn. o· ex·fornocelor o pag~mento cor
_rc,pondcut• "" numero d ' 2.018 era~ e 38 
eáma·ado.s, a lle,!in:lo quo 3 e xpedição eomp:l· 
nha ·se de ro:ds de 2:000 ~raÇ>s-, e que,d~do1.1da• 
ai q ue deser~ram e f&Jtecerom em nm 'cha, 
chegaram a.io )a. ao Co~il!l2.0J8, como sOve ·o 
eoosta do Inap"" organizo:lo pelà !Hgadeiro_ 
G-1lViro, commanàa.nto oin f·hefe d!l1 força.a~ n;u
m~ro a1aelle qu ' eóm" •dolU;ão rlq• 38 comi-· 
radi"i, eleva•!~ 3oO de 2.()5{) praç:>•, á• qa•":B 
forW!cer& · eta~a antes o du:-ante a in~reh .1 de 
Uber:1ba ao C<i<i:n. hto é, de 25 de Ago•~o ~ 3 
d • Set emb:o de i8&5, e de 4 de Setembro " '21 
M Dezembro do mesmo imno. . .. 

raote. .. · 
.· E es'e ·modo ds v,er rla commi.,~o so Acha 
&p•drinhad~·e· te~ ji. p~1· oi tall)bow ao o~iniõce 

. mui~ autorin.d::.s e'ina.uspf:"itas da.s corurni!; llJ"!s 
do mi~isterio da · guorra; d1> tbeSouro O dqg il
luatre• conaalholros de 'estado qae foram ou
vidos sobre o áss1n1pto. 

l;.êlm-sa 'l!quatla• p:u-e,er~,ftUenJ!.a • .., pAra o 
que ~i5;s_era:n o~ · dignos ooo.c:elheiros d3 e~tado 
Visconles do ltab~~:íbr e do Caravellas,ambOfl de 
sc•odos ill8ima m~moria, o co1selb.eiro ~1'00\l.r&· 
dor a~ coràa, c fi~ar·••·á pasmo di~n\o do' p:·o
e~i !J:l ento irragul ~r ê a l~,.mento r:~rrehenslvJ1 
d~ r•p~rti~àu nocal, q•1o o~v i -!O:l·Se inteira· 
IIÍ9nto ·do cumpr~1nto de li>U~ de_yercs. 
· A propo~lto, o co:n refetenc.ii! ao proe!di
n)lmlp da.q~ella '"epartição. &"tSim 8!3 axtdlrnou. o 
iii~otre VisC~Jorle de Cat'nvellos: .. o governo deve 
lanç~r sua ·aeria attenç.lo sobre o procedi
mento da r partiçflv fi.ooal daqne lla expedi~ilo 
·~m rel~çiio ás, con ta.s deste e:<;fornecedor, ·por. 
q.ue~ s.i lntet'Eii~L ao. Eilado qu,e o dGipendio 
do> dinheiros poi!licve seja rig-orosameuto. ll<Cl· 
l i•ak•, inteteUA·lh e l&mMnt que rutp a)ljam 
seientemen U! •lefraudados pelos · prepo, tos · do 
governo "''uelles que emt>i-eg11,r:un oell3 haveree 
em vir tude d_e trntqs f•ito• com o IM3mo go
-verno, para prestar serviços indispens~vois em 
oeca•iões difficeis . ~ 

O. comportamftnto di~no o alt&meots patrio
tioo <h ox-fornecedo~, a au> probidade, a •ua 
bo• r.:. o mod~ por qne d~sempenhou-ao <la mo· 
lindrou mÍl!i>~o d~ qu o fo\. encarre gado pelo . 
p:>o?Sid~n.te d."l ~tin:Ls, a~im _como u contrarie~ 
tlsdea qUê teviJ de o.rrnstar , • • dillieuldàdee com 
qQ_e lUtou, os prejahos q_ue ~fi're'u, a ou\ Ton.:. 
t<ld• e prepotenci> de que foi victima, todo isso 
eStã prtwa·to,~lOr mr.io dé innuuieros' sttestadO!!I~ 
ju~li~oações o outro• dooument.o:s oo.ritr\ oa 
qil~ .. na:la se pó<IG a liMar e que· oi nlio 'con•· 
tit'ucm em rigur d·, direi lo arn.J. prova compleh, 
porfe.ib e indastruct lvol. eio. entre~"nl'l, snffi~ 
eientes ú liMtonte cloquent.es mesr11o puto gcra
r~m. â- convieção de que os. facto~ S-1) 'dern.m eomo 
~narrados, e tan to mais quando não oa apre~ 
sé_ntam ~m C'lu\r&rio pron, Q a.rgum~n.t~- qu~ 
des\l'oam o.s que resultam de taea doe11'mento•; 
!'~ merecendo o me_nor apreço·· ~ a ttençio a 
lUlP"S"n'<ãc, \'&rh laua ~efe.a em dese•pera 
d-i ca.oso, <:O!!l que v&io a Nportição fisco], in· 
~I~.un!>n1-e aa.pei~, e )'9r l!l&ÍS de .um mo-

.Cou.u so vô 1!1 conta feit3 pcla comiDissão 
revisor,;_ do thceouro, foi· adaptada a média, 
tern!O mÓdio en tJ"O 1.6:!8 e2.01!f ·para. calca:. 
ln.r-:-se a blpGrta.ncia. da.s cb.paa e . cn.rntos·, 
danJo e S>o calculo o rosultdo de U3: 460.~38, 
de s~uo· em C.vor do ex-fo"necodor c· quo "'to 
roeebou a 26 d~ hibo d, i87i. ' ·. 
o~ motivos rptê lev<tram aa: di.\·erau- eomm~ .. 

sões que fo,·&w ouvidu sob.~e ·a.i contu do e~
fo~noe <!o r pM• ado.'br " tom" por" bsail do 
seus trabalh' l, tJr.\. um~ ora -on.t.rJ'numoro d1: 
~~a.ç>\5, cOri:s.ta.m de. s ·n.1.s ·e:itenso~ e rillnqci<mO~s 
rei•torios, 'deixond_,· :1 co:umí.•si!o do r~produ
~f-.oS para nliq il \'olum_M•' ma.is ()~te trabalho,. é 
ms<mo p1r·J~ l poderão olles aor compnlsiuios 
pe~os membto! ~ comara, q ' "~ qui~er&J!l:4n·s~· 
& :~. . 
· .!. commiso11o a rcopcito. deste ponto, eotando 

ci9 perfui t<J accordo co:ri ·o parecer da t • ecut.:~ . 
daria da diroctoti:J. da tpmad .. d~ conhs ·do 
t~iê~aro, julga.. '{a.B tem tocta a. 1lrOC.::!d.()ncia 2. 
roda mação do ex-fornecedor . e qt.l ' .. conta 
~h.tivo. :i irnportaueia da~ eta.pea o etn·fi}tos·, 
dwia. e dev·a ser feita na r.o•ã~ d·l · 2.05il ho
mens., entre. pra.çu·, enferm9iroS o Cainaradas, 
e não em reta~ ao termo módio ~dopbdo ~e\~ 
commi'!São do thO!Illoro e q~e . serviu d~ baSe 
110 ~ment~ efl"seLuado; · · 

Tol4 a qu~ti'o· ouseii..da n resp>ito YOin. da 
appare nte conlrsdieo;á<l q11e ·lia "riota 'entro · os 
dous map[HS do moviiÍI ~nto daS fo rça;, um or:: 
gani?. a do pelo ·c:vroMf'Dro.go, ~ o a ~to I!Glo Bri'
gadeii·o Gal~ão, dau~o 01 queUe como c:tiatontes 
ns. eidado de Ubcraba a 3 <lo Setembro de · i 8S5 
spenag 1688 pr•Ças; e este d&n~o · C!lm~ ebe.: 
ga·la'; ao Coxim oin 21 do Dez~bro. dó m"'!'l!o 
anno ~Ji8 . . _ · 
~"E-m ciontradicciio, porém. desapporece ~es<te· 

q1.1e s.o att• ndor <}11e o primefro 1J1appa fói orga
niza !o_ na vesper-d da -!l'•lida ~as forçai da ei· 
di<da d~ Ube.~aba o quan<lo tin'hám já·bahido, ao 
hospital, par~ set•em· ·wecinadas, Jiert9.d~ ~00, 
praça~. que não fora;n_ IM!' i~><! '11~\um.as. no 

' dd~~-J:!1~P(~, tn:·· ~ que acg~tlr~m .1 ':l~ .. ata. 1~:~~---
Ja (<) com as o~trao. · · 
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.J\•si:n~ o total da força 9110 par~iu do Ubmiba, 
_rlevut aseen.der ao algartmo d~ 2(}.)0, ms.is.· o a 
lll&noa, du ~uus, deduzidas as que Cdleeel'l!tn 
ou Je.ert.ram, eba~•ram ao Coxim 2018, na
mero este que se el~va & 2056 cqm os 38 CJ.-
JI\arildãa e enfermeiro~~;. - . · 

Nõo ao .podendo d llvid•r do..aúthnnticH,de e 
varacidaàe daq.uelles dous mappo.s, e n!o con· 
st&ndo que a !lJ<?e lição reecbosao e:n ea~inho 
de Ub~raba ao Co1im o aui(m,nto de utna só 
praça siquor, !o:ça é ~1mittir aqaello, expl\· 
caçã:> que e.teol\tra apoio e é corroborada por 
certifieadM p•••• ~o" ~or dous medieos qiTe 
acom-panb!-r.•m a expedi~.ão_. c .. o que q !llllis 
polo prop_r10 ex-ehefo da rep:>rllç.io li•cal jnnt.o 
da e:<pediçilo. ~ne reeon.b.oee terem m~rchado 
~lB d~ ~,QOt) pr3Ç08. . . 

Qu~ o M!elamante.cumpriu · n;ss:> parto o seu 
C!'!ltraotn ~ c<><ll!ll_que n§o •• pó<la põr ·em dll· 
vida, em Ylilll. d011 documentoS que o:fereceu o 
se acbam jaatos â. sua petição e uaais pOças do 
process~ de r~visão de setas e~ntas. 

.A procod ,nela do ·podido do . ox-iorn~edor 
nesta. paria foi reconh~ida pelo eonselhcito 
C•l"los C•rneiro do Ca~vpoa, d~p>i• Visconde de 
c.""'·elhs, no p~reee' que doú e ll qae já no• 
ref'e-rin:J.oâ, bí!LQ como· P ·~b. primeira. c.)nta<toria. 
di dir'.:cloria go:-a.l do theaou.rv G ·ultim_awent-a. 
pela resolu;ão de eon•nlta .!:>. soeção de f.!.zenJa 
do co .. selbo ·de cata :o d3 S de Sstembro do 
1881. . 

. As3iw, pois, ó a · ~mmissiO de parecer qu.a 
•••;!!Te f•ter o-p•gamJnto da importanea do 
>u.:;monto dos trOl quartCYS de libra da caTO& 
em cada etapa na razão dG-75 réis, isso a cont..r 
d·o 2{) de .Agosto a 2 l de D>zembzo do !865 
- 118 di&s, monta·n to aqaelle pngameiÍto ti· 
SO:Jlrn~ de 18:1%$)00, dando ·•• u tor...l do• for
ç"" cotnó çomposló do 2.056 puças, inclui•o 
o. J'l C.Dll.l'adas ê enfermeiroe • . 

Oa,·retos. "'$ dia1 do falha 

O reclarn:tnt• fui riagn ~~ena• ~& otllpa eor
res?ondenle 1 1853 praças, conronne a. conta.. 
d) theaouro ; e, pois, tam incouteitavel direilo 
ao r ecebimento tamb.lnl das etApas corres;xlll· 
dcmteo L qiifcrcnç:. ont<e " 'luellc n~mero e o d ' 
2o:i6 ou 203-ctapa• a pOO rs. cn la u:oa, con- · 
forme '> contrato cclnbrado com o poesident·J 
do Minas e· aviso de-8 do Junho do '1865, i•to 
des I·> 26 .Jo Agosto do 1855 até 2! de Dezembro 
dG mesrno.anno-1t8 dias. · · !!:' esta um~ ou\ra •erba em que alleg> ore-
- Do ro_elrno m-'~do ent~nde a c9iumissão qkle el~t.mante t~r sido prejud.tearlo, pelo. mode> por 

dero-;e pl!,'ar no ,·oelam>nte a ini·,om.n.cia da; que foi feita n.rcspecti•a.conta . 
- _ diétM CJ.IlO fornec·ea a.os eetferci'?s an.teg, -~ A i ntcrprota.ydo <la, ~h\usul.a Sa. do eon.tr:a.lo 

marcha da• f .rç.ns, isto õ, do I~ a 26 de Agosto colobt~~du com "pruidoncia de Mino.• e que 
. d~1865-10 di>B, a 375 ra ., conformo o a h ib - regub o rrbdo" condições do fornecimen.to tom. 

menlo ao seu eont~t.o. nrna vez que rre aeba \lado logara.da\•idaaaeontestações, EJnbn~. lendo 
provado e D.:!o s' p!dl por cut dQYida s~m<· IIP.o que nos diM de f"alb• da expeliç"lo n ão tem o 
Ih. n~ forn ' eimento,.fe;to a !50 doeute•, term·> f~rneee4or di ·e i to M' rr<>~B ou ""'rt"Ctlo"> o, ai!", _ 
má.Jio·ndoptAdo pela repatiçio na<'OI. · . somente :i. irnpo·bneia ~0. forneeimBillO, G OU· 

Foit•" conb dest•s duo s verbM -Et•pa.s o tr.os que aquelle direito . ~ incontestwel, o q.uo 
diéta.-importa n ruilsnm cm il:977$"l00i ••• ev1dencia d~ confronto e combinação. d•• 

A u ber: · • clausuJaS•!" mesmo contrato. . .O · 
Diétas fornecid~s t1. 150 onfermoa · A eomm>s<ão !>811-"-' eom ~sles nllnnos, c en• 

nti niz!o do 375 réis. c.'ldel. uma., tende quo, em vista das ela.n~ulas: rl~ eontr'at1), 

de•di: 16 >té 26 de Agooto do nio &e póde contestar ao ex-fornecedor o diréilo 
1865... . . .• . . . . . . . . . . . . • . • . • . 55i~)O() ao frote ou c•r reto nos dia• de falha., em "('l'O-

Etap:>o !ornecidu • 38 enf~rm li-os porção do peso do f 'Jrnoeimento disrio, íe1to o 
o cam·•~•d1' do lr>íJll •la n:nb~o:- ealcoló de oHo arrob,. por be,\a e ell.da bu.la, 
hnei& militar, à ra•lio de 500 par> JO(} praçás. 
···~is coda. Utll>, M m_~G:no pJ- Esta foi tarnbo11 :i op' n!ão do couselhoiro 
r>odo.. . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . . t \l0$000 C&rloa Carneiro de C~rnp,, no ~,.,.,lcer o. qu•. 

lde·n d 1 203 roçOns, differ(!nça • já nos rof•riln~. opinando- t~m~om do meamo 
entre 2.056 (inelu•iva_os 38 •·a- modo a I• C!lntadora <h direetoria gor.,l dA ~o-
marndas e enfermeiros) qao os ma·la do contas do thcsouro. 
r eceberam e L853 abonadOt Auim o deeidio lambem a re!Oluçi!o·de con-
p3lo thoaouro, de 26 de Apto. sulta da oecç:lo de fAzenda do conselho de 
a 21 do Dezem.b~o de 186>, ao eot •do <loS de Setembro de iSS!, ha1on lo •i>•-
praço de 500 réia cada umA. .. 11 :1!77.$000 nas d7~oordanda quonto eo modo rlo fnz.r a 
Pa~arnentG de tresq_LJ.ilrto3 d~ li'Jr:t. de carno. roepectiva. co:lt.a o a im.p:lrtan..c-ia. desta. . 
O.ox-fo~aocodor rcelam:> tam&e"m ]>•lo p•!J'l- Na dofidonciA de docilmente• oompl~to•- e 

me_ nto do 3U{:mont.o_ d~ l.res qctottos<!~ n_•~_·a qne I que fot·oeçs[u. Ullla baao. segl1r& par.a·· o ,aàloulo 
t:eve eada uml. r:ação de carne~~ cOnformo o dJ peso do; geael"1)S lean.sportados: pelo e1.:.fo.·"'· 
Additamento ~o seu cont.ra:o ji referi.lo .• · · nocedor, durante a. tn.Teb .. da expedi~ do poJ>.,, 

E' justa e~)a exigen, is, que so titm> no.\ to d'!. po.rtila,_na -.Jade do Ubersba., a.o e'!' que 
contracto (ll!ldihme11to a->·pri:neiro firm~ eoíit1estscionou (Co:<im). ü·~ ha O.lll':"· e:<pediante1 
a pre;i!eneia de Minas) Mie brado em Ubaraba ontro-<"--!eur'<t>,- oulr> alv.tre.a •do?t..r •e~ o-de 
·• 15 d , Ago•lo de 1865, enl'e o ex,forn. •cedo r qu 1 lançarom mão. os doas ulti:nos. comorussllts · 
·e o eo.rumaudaute om cbefo ,; ... forv'"• tendo-so do r3visilo de contRa, o que·. foL adoptado. pola. 
e •. -t.~b•leci.lo naquellJ coniracto (\"' o pr. i melro ;oc_1oluo;'l0 d• 0/'. ns. a. lta. ~a . oceçao de. fa.z_enda do 
fica. ria. obrigado ... forne<<>" di~rioment• .. cada· eoosolho de 83b.do de 5 de Ju).b.J) de 1871, isto .•.•. 
p~ço, de: pce~ =is tre~ _q.tt:ü-t;t.s tb. Hra de, d~ndo,o.e. os ela~• ou ra.çõés como,.co.mJJlet<u.-, 
c;a~Ji'i pel~ "r~ dt>. ~~E'· · . . ·e.ueu~ "ll~~o~. · tt'!'l>•"'!~ 1!~ 9:'\&~" 
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mento do ú•eta p~Io fo:rnecirn~nl~-. disrió~ t.vru.tn-~ o f~et<'j de cada. uma bes~a. Com rela~..t-.1 ao;; diM 
do .. se por basé 8 s..rro"tJõls /.lr..\ c:~dn. -!OO pr:1ças . dtl fa.lhn., sem levar e'm c onta os di~1s gastns a.LÃ 
por f$300 •. ou 7 arro'J"· 10 libr,,. o H onça<, o Jia da falha. com o lr&'lspor le <Íos gCMl'08 
qtle é o qu~ cabo ~ique.Ile nunhH"O .:il p~.j\':.:l~. pür 1 c.onsumido~ nesse dia. .. ~ <l,ahi :a. g t·an le despro
i$192., c tendo-se cm.:ttmnç."'i:o.._, uum 'r._, d~ Jias pOl'("ão, a. eQorme-diír~:rença. entr.:J o resultado 
do íot•ne~imento. d.o sou calculo e o da. comw.ial:lão. 

A expc.Ji~:Io ps.!'tiu J:\ cid.:1.!:.~ d:~ tibl!rab.l no As cons~de!"J.çõeS adduti·las pelog i llustres 
dia 4 do Setem\lw d.• kl);; 0 cho~ou ao Co::<irn con,olbe)<'Os de estauo. no sentidJ dJ dewon
no d:a -{5 de Dezembro~ :1lLi estaciona!ldo ató etra.r qu.) o f~r.aocedor1 em vis~a d!l..s c.laus:'Jlas 
21 do mesmo rnl!z eo anno; b'Ustando, portauto, do se"tl co o trato, não le::;n dit_~i to senii.o ao frete 
ne·~se t!".'l.j~cto lOD dias~ sendo.·ô4 .do ma.rch.a. c co.·r. sponderite ao numar\J d~ 660 bc3to.s earre-+ 
45 de falha, incluido.s n::oste num~ro os dias de gagas a oito aL·roJas cada uma, seriam proce
eStfl.da. no C·<Jx.im. . dentes si ponent11ra o nu.m.ero de praçns da ox-

FeiL1 a. conta da importaneiã. do c&.rreto re- ·pedição s:) coo.sen-o.ase o me-smo o não so~~'r~sc, 
latiYO .a-;s --15 dias de falha, monta. a mesma n:.l. como .so!freu~ alteraç:i(} para:_ma.is. 
qllllntia de 58:"1SO$g48, Com eff<itq_ !do con\ralo celobrt~do cum a 

A 1:a. contadoria da directorfa ger;t) da to- preãldanc.Ía. de 1\l~nas, o fo:noJced61.• cão. pode_:
ma.•la de contas calculou, entretanto, aqu~~lla ria cx_igir o ~rrrlto das· bestas -que exeedt:ssem 
verba eon 107:833$088 e a secção de fazenda. ao numero marca :lo para o lran>porte--G60-; 
do Conselho de E"tado, em i:t72$ôQO. eD.hlo, po1·éLD, rse c:alculoll o farnc!cimonto apen~ 

E' not.avel a di.ff'~renç.a. entre os dous cal- par.1 1.0ifJ praças no· mínimo e 1.600 no lDa

culos, p:Jreeendo 3 eonuni~s.iG que nonham ~imo, marcanã.o;""se_a.a mesmo tempo. como se 
delles póde sm· aceito. vê das inst:.-ucçõ:;s a,nnexas ao contrato. o prazo 

No entender d::). commi~J;são o prooessJ a se-. ds (jQ dias para o ~ra.mr~crLo. da expediÇão, do 
A"uir para for.ma.r- a conta. da importa.ncia do ponto ~e pa.rtida. ao em qn~ estacionasso na prJ
carreto nos dias de !'.Iha, não ~óde S·lr ou- vincia d0 Mato. Grosso; entretanto que o nu
tro s~..nãa o ~eguinte ~ tomado por b3.8G_ e j mero de praças elevou·se a m·lia 2. 000 e r .. ex .. 
ponto de pwtiJa. o pezo das etapas p~ra. 100 pediç:5.) gastou_ mais dG 90 dia& 1 da cidade de 
praças o~ 7 arro1Jb1s, 10 libras o 14 onça•. Ub>rao" ao Cos:im. nlb falhn<io nos dias de_fa
multipli4s.r-~e a imp~rtan~ia do l'espe~t.ivo lbr.. alli. de 15 a. 21 de Dezembro, e dura.nt.e oa 
frete· ou t.$192 pelo numero corre~çondentG á quaes eontinuoJ o re:. l.llmant-:! :'\. fornecer ás 
totalidade das mesmas fürneci~s d~ariaruente, praçaa. 
considerãndo sernpl'e $. elapa como_ pHa :10D E• evidGr:.te qua, m11smo qu:1ndo as forças e~
praço• e o r~sultado ou producto pelo nu- pcdieionarios se compuzess~m a pJnas de 1.000 
mcl"O de dias que d"'eor,;oc:rnm D.tC. o em quo ae ~ pro.ç.as, ellas teria.m Íllfa.l!ivelmented~ pete~er 
verifi"'lu a f• lha e sseim por diante. addi- a fome, si nilo p:de•s.em cJntar p"ra o seu sus
eionn.ndo tambem u. jrnport.anc a. do frete cor- tento ,;:anão com os vive1·eátra.nsporta.dos p~las 
reapondente ao pezo dos genero, con~umido.s: no 660 bests.s1 e quo cbogari.am, quando ~uilo, 
dia ou dias de falha. •. - para. supprir ao censo mo dos primeiros 42 dios 

Esse foi o processo que esta commissào de viagen1. · 
adoptoa pa.t"a. íormub.r a c.onta do carr.,to doa Não ó difficil vor:fic:ar qu ~ o n umero do o.ni
generos gastos no.• dias de falha da expedição, rnaoo para o tr~naporte d·lS vivores foi c~lcula .!o 
julg~ndo. que fóra. o mesmo 1a.m~·em o s r;g uiift) com relacãG apenas ao- peso das etapas prccis:ls 
pela i• directoria ge1•al da towada de conta.< para o sastento do i.O)O praços. mínimo es~a
d(l thesouro, ~que a di!!cOrJa.ncia. que se not.a. belecido no contracto~ pois que~ cl.lculando que 
éntre c calculo feita pela oornmi~sAo c o ca.d.a. be-~tl conduzieee ?. c_!;a.pa par<l o coa.aumo 
da q neafl directoria c prova \"elmcnte d~vjda. a di:trio de LOO pt" . çns, teL"i.a.f.ll.O!I q'J.e -as 660 ·tra.ns· 
alg11Dl oquivoco 011 eng:1.t10 pot' parte da mesma r;orbriam :1pen as as provisõ~a neccssa.ri.as para 
direcLo:iil. no formular a sua. conta.. o sllsten~o d-1 forç. t duran to 5U dias. 

Dos mesmos ·da.dos s~rviu-se pR.ra. formnla.r J\ss'm, vais •. apõ; a.quelles ses~en la o s~is 
a conta que 11presentou n. p~Im~ira. commissão dias n&.o teri~ a expedição mdos de snbsis~-cn· 
do mio.isterin rht guerr.:t. cia. 

Nio é acettavel a conta- feita pela secção N'll se.x!lge~imo sexto dia_serião deacarr egada.s 
de fazenda do Ccnselbo da E<tado o que d:i. as ultimas :({)bestas c ficaria a oxped'çã:D .sBm 
a.pl"!na~ a quantia de :1:172$\:tOO para ptgn· reclli"!-lOS pàra. o d :a. seguinte. 
:zDento-. daquella _ verb:J; p01·que deix<'!l-se de Jã. se vê, pot·tant.o. qne -.si aquclle numerJ 
a.tt?-nd"r que os gen~rcs cons11rnirlos D:lS di::ts d9 bestas serit\ io.suffic:ien:t) par:~. o tra.naport. o 
de fallu. se a~ham onera~os c·om o transpot"te ·dos:· vhcres para o suste.u to de 1. 000 1)ra.ças du
_de_s::le.oponto donde sahiro.m.atC âqnelleem que rante cent-1 e hnto.s.dia.s, ell~ ja.m~is p;deria 
foram gastos . · cheg,tr p1ra: n conducção de vivere~ para o sucr:-
E~es gen.~ros não e~istiam nos loga.r r s em tenLo, não de i.OOO pra.ça5. ma-ximo estipuladc 

qne f~nm eons.~midos~ eileB foram transporta.. no con.LrJto; mas d.! mais d~ 2. 000. 
dos pelu ex.-fornecedor até esses pontos, e por 
iSso não C possivel. o nem seria justo que se Jul·os de5 ()/o l·e?atit>()l aos-pagaraentos l"eta;··-
deil:a."=se de pa.~e.r-lha o frP:te ou.car.~eto corre •- . dado$ . 
pondentr;_aos dias gasto~.do ponto-do c~rroga.
mento ao docc.ns"Cmo. 

Pelo modo por que aqu~lla _se.cção formulou a 
sua. c.ontz., sOmente comp11tou-se e foi a.ttendido 

O . ex-fornece 1~ r2:clam~ bm!Jcm-· o. p:i~a
mento de juros legaeS, relatlVC?S á. importan c, ;~ 

da.~ p ·esta.Ç.Oes qtte nã.1 foram feitas om tewpo 
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e nos Lermo! estipub.dos no seu coutraeto ; _al~e- \ ·G.rosso;- qu_antia. aqllel~a. que veri.S.eoU;-11e ser 
ga.ndo que pt>r· terem os prepostpg rla. n.dmtn1s.- amda de\'Ids. a.o refer1do Fonseca Gu1maráes 
traç[o daixado do curnpdr •• clausaLs do con- pelo dito fornecimenl<l. 
traeto com. relação ao pa.ga.mento do fornecirnen- Art. 2. o Royog tm-sc .a.a d.isposiçõe:s em_ con .. 
to, vb-se obrigado a·contrahir dividas co:ujuros tl"a.rio. -· · · 
ooerosis5imos e -at"-ruin.-oll-se. C_:>mpleta.monte. Sala das sasiOes. da. commi~isã:o, 27 d~ Ag:os.to 
_ S~bre este ponto aco".'n::s•ao se ~eha de dei8B3.-Cartos·VàzdiMe!lo.-Prado Pi.. 
mtetro accõrdo ~m a optntao e:tternada· nos menteJ..- A~elardo de Brito. . 
pareceres da secçao de fnenda do conselho d• 
estado e conta. !()r da primeira· directoria. g-eral 
da tomo.d>..do con~as do·the,ouro. · 

E' lHo e &pprovado o iJeguinto 

Pãrac~r 

N. i Oi- f883 
&Ih ent·enJo fambom que taes juroa não sã.o 

d !Vidas, IJDi~que. a dr~mo--ra. doB pagamP.nt1s foi 
motivada. pelas diffi.cu ldades e ecnbara.ço:5 de uma. 
liquidaçio complica~a. e cujas bases- 61:a im- · Ele,ãçào d f··egurJzia dos bairros d~ _-4.nda}·a- · 
pos:sivel determina!" d_e3de logo n:J. deficiencia. hy Grande, Tijuca e Villa. Izab~l 
d9s -elementos indiepensa.veis·· p:1ra esse ,fim; 
accre.scendo ta.mbem a circumsta.nci.a. de que o 
rec.la.tD ante. dei:1:ou pa.s~ar ma! a de :.ei rs a unos 
som promover o and~mento da liquidação de 
suas contas, tendo tamb()m .:l'ci.xa.da de recla
mar e protestar, eomo lhe cumpria, pe,ante o 
ccmma.n.d.ante Am c.hêfa d.a.s força.a pela fa.lta. dos 
pagamentos no tempo con'l'eneionado. 

I rz.d~mni,;ação p or perdas ~ damr..os 

E' este um outro ponto sobre que v e ·sa a 
recl~moção do u-fornecedor. 

A comtnissão deú:a de-apreciai--o porque não 
tem hJBe, carece de elementos par~ poder ajui
zar da proeeiencia de semelhante exigenc.ia.. 

Ainda mesmo que julgaese procedente e justa 
a~ recl&.mf:lç.ão sobre ea~e ponto, como deter
minar o quantv:m rla indemni.zaç.ão~ q_nando 
o proprio reclamante nem siquet· apr>aenLou 
as bases pare. form ~r-.se . um calculo a res-
peito I . · 

Yareca ti commi.s!ãO que a_ reclamação por 
pe,das "' da.mnos deye ser ventilada p~ranto o 
poder j udiciario,-e n ada o bata a que o psticlo
nario procure fazer v a.ler 110r esae meio o sea 
direito. 

Em vista do qua vem de-expenier, é a com
misaiiO de ]>&recer qua assis~e todo o direito ao 
reolamante p~ra é xigir o pag&mento da• quatrt> 
vetba:s da sua. recb.mação, relativas a.~ e tapas , 
dieta<, exces•o d~ 3/4 do libra de carne em 
cada. ra~io e carretos nos dius de falha, tudo nos 
ta r mos acima. decla.radoe, a. •aber : -

Importancia dM dietao........ 562$500 
Dita daa et~p~•-............. i 2:i67$000 
Idem de 3/4 delibr"- de earne.. 18:920$.125 
Carretos. .. • .. .. . . .. .. . .. .. . . 58: i80$848 

Somma . .... ••... 89:830$'173 

A eom.inis~io· c.onclue o seu· trabalho apre
B~li.tando, para que sej:1 ada ptado, o •<)g'~inte 
pTojecto de lei _. 

A assembléa geral resolve : . 

Art. i. a. Fiea .:..o~õveriioautoriz~do a·· 
p~ndel' pela verb '· - Exercícios findo1 -, a 
quantia de 8g:830$473 , para pagamento do for-· 
necimento feito por Antonio de Alcantara Fon
seea Guimarães às-forças e1pedidona.riaa q ~e 

- em i865 'l;e_gniram da eid•de de Uberaba, na 
p~ovineia· de Mína•, para a província de Mato 

. Foi pl·esente- á. COi"D OlÍa!!lãO de Cstat.istlca. a 
petição dos proprietarioS. e moradores do~ bairr~>'l 
de Aniarahy Grande, Tijuca e Yilla lia bel," da 
.fregnezia áo Engenho Velho, do município 
·neutro, em que ràquerem qne oejam elevados :i 
c3te_goria. de fregu3z-ia. o:s ditu.s bairros. 

A commissão ~ara bem resohrer necessita de 
ou-v-ir o governo, pelo qae Á de parêcer qne a 
ello seja en>iada a dita petição. ..·. · 

Sala das comwissões ew 27 do Ago•to de i 883. · 
-:A-ristides 8pinola.- Salts.tia:no Rego. 

o Sr. Bq,rão. de oáuinde:
Na quinta-feira passada, Sr. presid_entG, o _n<>:-
bre deputado pelo 2• · di.tricto da minha pro
vincio, tratando ainda das questões relativilB. á. 
aêcca do Cen.rá, teve o~casião de ler um~t carta 
de um empregado do thesonro, q•» fe. parte 
da commissi!o de syndic•nci~ das contos dao 
despezas feitas. com a mesma. 8ecca. Esta. carta 
envolve uma accusação das mais g-ra:;~e.s eontra 
um dos mais respeita vais caracteros daquella 
provincia. · -' 1 ;./ 

O SR .. ANtON!o Pc~TO :-Admira quo V. EY. 
diga ist.o agora, quando declarou que a carta 
não tinha. v.tlor algllm. 

0 Sa. BARÃO DB CA.NINDli :-0 Sr. Luiz Ri
beiro da Cunha é um neg-ociante importantis
&imo, ó milionãdo e p roprbtario . da cerca. da 
100 predioo n• capilal e de numerosos no i nte-
rior da provineia.. ,.-

0 SI\. AlSTONIO PINTO : - Iaao não prova 
nada. 

·o Sn. Bwo Dl!l CA!<INDÉ:- Possue divers"" 
propriedades ruraes. · 

~J;.. monicip~litmde da FOJ"ta]eza mais Qe uma 
vez tem prestado a ess:e c.a. valheiro .sig nifica.ti
vaa ·-prov.a."s de consideração, e propoz qne, -uma. 
das praças da capital tivesse o oen nome.· O g o
verno·imp~.ria~ tem sidn--Mlic.i tR.d.o·por ~a.lguns 
de seus delegados. presidentes daquella. provin
oia., como os Sr.~. Leão VeHoao e-Sa.ncho Piwen .. 
tel, para conce:ler 1\m Litulo ãquelle b3n emerito 
cidadão, titulo que não lhe tem sido conferido 
EOl'q ue e lle ·e cido.dão portuguez, sendo ul ti
mamente agraciado com: a diguitaria. da: Rosa. 

Chamo & .attençãa da cámara para ó oeguinte: · 
Luiz Ribeiro da Cunha, lí~ alpns o.nnos"é:ape
nBQ cowm&nditario da firmá Luiz =Ribeiro.d~ 
Cunna& Sobrinho, quo hoje eat& •epreientad~ 
por Narciso & Sobrinhos. · 
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O Sa. Al\"lnNIO Pnrro:- fato do.anno p...sdp 
pa.ra cá. · 

O Sn. B.uúo D& CA,;IND:à:- Por d\~.:>ida.d ·, 
porta.nt >, d•quo!lo prestimooo cidadã~ ,, p>r mi
n~:'l. p:roprb, em consequoneia dos a2artês que 
dei ao ·nobre dep"tado .... · 

.O Sa. A NTONIO Pr:..'To:- E alguns bem lncon
venien~~s-

Ó Sa. BÁa;<o DE CA~I~"I>É'-.•• não posso 
riei~ar de requerer a pubii~:~.çãõ do to pico do re
la~rio daquolle ~mjlregado, que se r~fcre ao 
ponto em qaeslilo. 

Espero que a C!'mara ap~rovari o "'eu: rcqoe
rim•n-a publicação d!Sae doeu:mento. · 

O Sn . A~"TOSIO PI:nÕ:- Apoiado ; é o ·que 
e'l.l ia Caz.cr. · · 

O Sa. R..lTJS!IOsJ.:- it• o qaó j:i devia. t>r. 
fei~. . 

E' iido, apoiodo ~ app•-ora:o osegainta 

Regueri,;ento 

. Requ:i:o que. ·~ requi~ite d~ governo iarpe-· 
r ial, pot' 1nt~rmed1.o dcr·ml'nrster1o da fa~end3, a 
p ablicação no Diario 0/ficiol, do tr·eoho ·Ío ri>
latorio do Sr. Miguel de Azevedo Freixo sobre 
ll liqaida~ilo e tonud 1 do conbs da têeea do 
Ceará, apresentado e.n :Março de 18!!1 ·é relali\'0 
ao fae to_ da: falsificsçlo d.1 1irrna do presidente 
d.1 p<ovJncta em um ~oenmento lllân dàndó p~
Õ"tr·um saquu sobre: o thegouro nàcional aoa ne
g.ocionte< Luiz Rlboiro d~ Cunba & Silbrinho. 

S"ala du se!9~s. 27 do· Agosto _de i883.
Barão de Oanindl. 

. O Sr·. Mn.:t'th:n F ra;neiseo Fi
lho reitera o pedido <].Ue já teve occàsião de 
Llzer da t rihrma. pau, .. qua a oommisitão com• 
pet~n~ dê pa~<Ce<.a ~espeito do~= represen-· 
laçao que fo• aprasentad& por 111t~rmedio do 
orador. -

E' eon~rnente :1 e:s:poaiy.l o que a colonia: 
itali:ma prell!nde fuor na eapital de S. Paulo 
sulicitando oo iniciadores de;sa idéa dis~n.Jta d~ 
J>agamento d> direitos para o• ·productoo que 
hou\'Orem do ser oxpos tos o do aollo paro a eor
ro~pondencia da oxposiç~o·. Considera o. fteto 
d!l grand~. iml>ortancia P'-rA a .sua proviacia. 
e pal':l o patz. 

O Sa. PRE3IDt:NT& deelora que a· colll.!lli88ão 
a qu~w •otir_ a.ft'ceta ~ reprll*enhçào ouve' c·::;. 
mara n.:< devida, constderação o ·pedido·do orad(lr , 

· ~u nito podia de~•r paSI!ar deaapetcebiciá ai
melhaote !l•m~a~, qua~do. tenho iodOli os do-. 
eu:nentos relahros á liornvel hecAiom~ que aa 
deu em 1iíl8 no s ili.o TabJtinga, ila. villa da 
Viçou, eD\ lilirib~ pr'oVinCia._ . · 

Sinto,Sr. ~re :;identetq.Ue a.ecUu3.çõOe tão g·ra-
. ves p~sem ·.sobre aquêllo baehArel, m~s os do
cumento! sS:' autbenticos,e com. elle& ConvexiCc
r3i as~ ~~x . e a carni.l rã. d~ que o.gôverriO niO pro~ 
ccd~u com a'JU&lla rê~-~lo:':!da~e .o eou~eJ.a_ q~ese 
. devu. esp~nr em ne:goe1~ tao-serlo o mehndtoso, 
pois. 1!11ta"se de altós. i nteress·es · da justiÇa 
public'a. · · · 
'• .?ara dor aióJa máis wna prova"da impú'oi&~ 
Jid"1de com que costumo proCeder, vdúlér, !"'ra 
que m:e ouçam esta illustrecamua e o·pa1z, a 
repre~n~io qp.e o major Igr::-ãe-iõ Jo.H Corrê~ 
diri9iu. a Sun Magestade o lmp3rador. O nobre 
milllSt'ro deíe~deu a norneoçào com o nut.o do 
pergun~s feito a este _cidalão em um· proéeaso 
tnstaurado. De.~s sabe como; vou taulbe.:U imo: 
pugna!-~ lendo .. reprosent~><iiió a••i's-nO.d .. "polo 
mesmo eid~dllo, cuja f~ mil ia in t_eü·a .foi incen
diada na noite ú di.< 6 dõ Outubro de :16'78, do 
triatiaoima recordação . (.1poíaàos.) 

O Sn. E scnAGNOLLl'l TAUNAY : :_ .Apoiado; 
é· um fncto -horroo·oso; mandou-sa qu~imar um~ 
família inteíra sem ••r no fomo da }Ul'uj nba_. 

o sa: -B~ll\IU. m: MRNr.z~-=~V. K:r. não· 
. deve düer' aaaim; illSO são inTençõee do par-: 
tidoa. · . 

.O Sa. P~.~s·oo· l>'huso~(miniúr~' daj«sli~a:) 
- r:.u 6 decLamação; (H a outroi apar(es .) . 
. . o s'a. ANro::uo"PINTO,:-'-Niio é crivei,senpor$3, 
que um chofe de famíli~.offeodido eomo o· major 
Cor'râa, qu~ viu perecer S'Ja familia c.ompCllt:á de 

. 19 p&osoao, lina ospoS&, sep• filhos· e até. uma 
· tenra creoaça de 5 nnnoe ! . . . não' é c'rlvel,digO;· 
que o ato a111iotíssimo e coMt.ernado pa.i e es- · 
poso fosso calumniar alguem. arredando dos . 
verda.deiros eulpados a puniçio de tliQ ba.t·baro & 
horroroso eriwe. (Apoiado• .) Não, . .oeahores, 
i$to não .,; erivel, e nem se preaumé.· (Apoiados.)· 

Qaom vã sua &ópo ... e. -!lUas ·athu trupàã~ 
sadio á bJll.o, inea!idi..da tod" á ou:a . familia.i . 
ficando oJCodav.eres earbonisadoo, niio so-lem(M,a, 
por nlOtivo (JOlitico, de fazer b.o& aoeu.eaçõe• • 
q.uem qu~r qae aoja. . 

O, q.uo ae s.uppõo o o qua ê ·natuTal é quo o 
1najor Ign1cio lo sé Correa dia•• a. verda.le a ' 
Sua Mago•bdo o Imperador, prcourando punir · 
os -verda<teltos autores de semelhante &L tentadO. 
(ApoiadÕs .) , 

O· Sr. •. .A.ntoni~ Pin-to· (""'r" . . o·sa. P BISOO p .• ulnro (.mi1otsfl'O:da ju$tiça): 
,.- " . -A vercb.·ie di.ss->- • .elle ew juizo, e niio nell!& 

uYMce:rp_lu:açü_o·p•uoal): - Sr. prosi:.Jente; otl r?preseobçió', que é mui(o posterior ao .d~-
me~> nltimo discnr•> ti v a oecaoilio de· tocar li- licto. . . .. . 

. gciramante no -• <>to do: .gover.no pelo qual no-·· 
meo~ o~aeharetPlacido Pinh.o Pessoa;?ataj~iz · O Sa . . h"TONIO PJNTo:- Y. Ex. vai, onvir a · 
Je duetiO:da c~ma:o:>.de·s: . .r~.M ~o Pl-itíeipe,dõ- .. rcpreeentaçió dirigida _a· Su> M"a:ge<;t\u!:e o·ím-. 
Gearà. O. "-OO<~ nuru.stro· da· JlllltlÇ>o não• 8~- fez peràd"or Gttl· 30· do No.,mbro de l878 e pnbli~ 
esper:::~. e ~o dta·segu.inte veiu j uotificar a noJ· , qada no Dirwio Offir.i<Jl· um-mez openas·depoia· 
meaça?, douando-en·tr.ever de · ce,to modo q!Ie' do ••·n Oicto .. (U) :· -
da mmh~ porte .. hav~a - ·praveoção, ott0 P""a. 
molhor dczer, an=ooidate: contra o dito·· !>o.-· 
cha.rel. Eu pteciso COI1Ye.llcer .).. cama:a.: . <!• . a 
S. E:x. ao cont:orio. · · 

R cp,suntação .-

c Senhor; - o· major· _lgilaciô J'o!ió · dor~• •. 
'.mdra-dor na coma~·de''l'illa' Viç'êlii:i, pràvmcia 
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do Ceará; •em, cheio de acat~ment? e respeito, 
ante a throno iwperia.l., afim de im
plorar' justiça para punição do crime inau
dito de que acaba de ser victima ana 
fo.milia , e de pedir seguranço para soa 
pessoa, ·que vê-se amGaçada por crueis ini
migos. 
.. c Senhor1 ê atro7. e horrendo o e-aao, quG 

· hoje traz o supplicante á presença de Vosea. 
ll1ageatade Imperial, de quem o meomo aop
plieante esperajnstiça e protecção, qne não 
tem ~Chado nas autoridd.des de l.!iua. provin.oia.. 

« O supplieante proeura?.i a.buvia.r tt su.:1. 
·eXposição, na qwll ter:i. parte a verdade, e só 
a verdo.de. 

c B:a mnitoe an11oo roaide o oupplieante na 
referida comuca, onde era estabelecido e tinha 
família. 
. c Gozando de influencia politica entre os SGUS 
eoneidadioo, o supplicanie viu-se malquisto 
com o aclna.l pres:dent.a da proYincia Jo Ceará, 
Dr. Joeé Julio de Albuquerque Ba.rroa, deade 
qne..c: este. in.do em 1864. li. mencionada co
marca pleitear eleições, achou no sopplicante 
aclveraario, a. quem não p6de aubmetter e 
dobrar. 

c P~"""!am...., os tempos, e eis que ch ega.,.. 
époea dao rocont•s eleições de Agosto do cor
rente anno. 

• O supplicante, leal á3 .so.as erenças po
l íticas, preparou-se p~ra ~ luta das ~rn&s no 
Jogar de seu domicilio . . 

c O d ito presidente da provincia, no intuito 
·de vencer as mesmas eleições, expediu- !orÇas e 
agentes setts para o desejado venéimento ele i
toral, que ope-rou-se m-ediante violeneia!i!, de 
qne O supplicante e seus amigos volitiCOiil foram 
victimaa, mas qua aí! ora o me amo supplican.te 
nroJ remetl)orara para não estender a oua nar
ração. 

< A verd&de e, que por- motivos ele compe
tet~cia po/itica, o bacharel PEacido de Pinho 
Pe&soa 1 sau tio José Ra.ywu.ndo Fonte.nelles, 
Silvino Antto Foutenelles e o genro . de'•te, o 
delegado de policia Ignaeio Corrêa de Vae~oll
ceUos, exacerbados em seus odioo e riV&Iidades 
começara<D :. Oltim~tlar eon\P». o aupplieanté 
um ind.Ti luo dotado de inalinetoe aanguina
rios que, ha muitos annot, era inimigo decl~ 
rado do supplicante, no intnifo de co usarem " 
r.Un .. do mesmo •111'plicalllo e tirarem ving.,n-
9"' de ouppoflt:is oll'ahBall. 

« Mal eram findos os lrabalhoa eleitoraes de 
Agosto, o bachartl Placido de Pi1lho Peuoo. 
como promotor pu~lico -promove con tra o oup
plics.ota ut.P. \lr~easo clandeatino, sob o fa.fso 

· fund1mentn de tentativa. do morte na peaaoa de 
Fra.uclsc.o Gonçà.lycs da Cos1a, pi"OCCMO .quo, 
por dealitoido de todo o fomento, não pôde pro· 
1egair e autnilJ.-se. 

. ·: :·c. Julgando-se ineffi.ca.1. c proceBSo como Deio 
de vingança e de e:s.ter111inio eontra o aupplieon
te, a quem procurava-se anniquilar por qual
quer me i•>, o bacha,.e! Placido a~ Pinho Peuoa 
o so'Qs parente• jà apoll!-"1os ent~nderam .que 
melhor mente conssguinam o seu 1ntento aeon ... 
oelhe.ndo e d.iriginde eontro. o supplieante a 
perversidade e aggre'll!ões do sen inilnigo 

V. IV.-36 

F r ~ uelsco GooÇal"rcs da Costa , conhecido YUl
garmente pelo no"' e de Fn.ucisco Jarity. 

c Aconselhado pelo dito· ho.charel e mais indi
viduo& jã Jtou.ioado$, Pra.neieço Jurity ccDleçou 
a molestal' o supplieante e pessoas de sua f&
milia, já. com Injuriao já com aetos de violell-
ci• materid-. · · 

• Ropetidas ve2os Francisco Jurily ia a Vil
la ViÇ<>sa cou!e•·enclar com as 110breditas pes
aoa.s. e em eoneequencia. dtsi;as conferencia& os 
fa.ctos fo~am-se aggravando. 

• A :1.0 de Junho do oorrente a.uno Francisco 
Jurity, com :1.4 bomeno armada., foi à eaoa de 
residanci11 do anpplieaute, e porque alli o nllo 
eneontran e, · retirou-se, depois de bl•terar in
aultoa c nmonçns-contra o supplieantc. · 

c A 23 do mesmo m~ e a.uno, o mesmo in
dividuo, oom seu.~ filhos e outro• sequazes ~r
mados. volta a.•u domicilio du supplicante, a.taca 
aa priiXleiraa pesioall que en~ntra, o deiu 
gravemento ferido um aggregodo do suppli
eante de Dome Fra11eiRCo Folix. 

• O supplieanlo requer corpo de delicto naa 
offeusas, quo foram jalgadas graves; m.as, Se
nhor, em vez de ser ponido o s.uto~ do crime, 
nem a.o mon03 se inat.:Luron o respecti'V'o pro
ceS!So ; e quando cabia proeedimen to offi.ciu:l, 
foi o inquerito, flOr d i,igsncidsd o pr()mOtlJrpu
blioo Placi~o Pi,lio Pe••oa, e por de•pacho do 
juiz m11nieipa l Jotó Mendes Pereiro. de V:l.$con
eeUos, nandaclo arebivar, como Y. >.!. lmpei 
risl 8e dignara veri.liear pelo da<>umento aqu
j unto •ob n. i, por onde manifesta-se a e:s:aeti
diio de quanto fi< a referido. 

c A eotes tilctos agll'ressivoa do sen inimigo, 
seguir:un-11e queixas e representaçOeB do suppli
can te ás au toridales locaes, pedindo providen• 
eiaFt qo$ cohlbfssem o aeu aggressor~ e dessem 
socego e g.rantias ao supplicante. 

< "Mao, Sonb.or, em vsz de protacção •o.suppli~ 
ea.nt~. era o oeu ininligo acolb:do com-bene-· 
volencio., dando-•e-lho soldado• paro estoeio'
narem em au& case., que era.· vizinha. com a do 
supplieanle . 

~ Por tres vezes i&to re{'leti.u-se ; Dla5l tudo. 
Senhor, era animação ao horroroso a ltentado, 
que Fre.neiaeo J01rit,r devia. perpelrOor contra o 
sopylicauto, soh a: •muflaçllo e patrocin io do 
pro moto o· p ublico !laeha•·el Plaeido do PinM, 
do deiAgado do policia Jgnaeio Dmea deVas
eoncelloa, o <los p'arcnles do JllesDIO promotor 
publico, quo acima. fteam IDenciónados. · 

c Dobt.lda o •upplie~JJte pediu provid•nciaó 
ao pr.,aidante da provincia; "debalde o • appli
oante !Midiu auxilio h aulóridades locaes ; 
porque, Senbor, o grande crime devia pra
ticar-se, sendo onaiquilado o oupplica>Ote com 
au• ft.mili.t.. 

< O preeidente da proviacia em v•• de pro
"VÍdenciar no aontido de gar~ntir o su.pplica.nte, 
e impedir ·o crime, qua11do principiaram aa ago. 
gioosõea de FrancÜeo Jurity,. removeu o pro
motor publieo bacharel Francisco Antonio de 
Oliveira Praxede~~ e nomeou: para o st-~~stittlir 
Õ ~acharei Placiclo de Pinho. Pessoa, princi· 
po.! motor·da ""'"" do •uppUcaflte; mandou 
eommandante• de destacamento com expr<lsoa 
reeomlll<mdaçlo contra o oupplicante, a quem, 
em pre•en<;a: deues mesmos commandante.!, . 
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dav:. a donomino.Qio do malt>aiLa; animou o I dentro dos quart.os, onde oa • ggTilll:;Ores Jal
detega.io de policia, que recebU. M> oua ... ,. e gavam ha..,er-oe o.lguem refugiado . 
oconsolha>"<> o iniarigo cto supplicante, e que 4 Assim succumbiram 19 pessoa• da familia 
pubücamenh ameaç>va o xna>roo Sllppl ieante do suppücante, que por certo não as t<>ria aban
de ex.te:minio CO ill toda. a sua familia . don&do, t~rderindo com ella1 acabar a vida, si 

cO resultado final, Se,;hur , foi que,· M 11oi- por um. =mo aiO soop;iwse capaz · ~e. ~nta 
te ele 6 d• Ou11<bro p>·oo:imo pa•~o, Pra• per.v~r.,dade o barbaro 111strumen!Q de 1rum•gos 
eÍ$CO }f.ll'i!y. depois de te;~ estado ft.a -otsp~Ytt po~lt'COB, ,que procur~n.m ·na. morte do &lip
•m casa d" pro>no~ar publica b<tclurrcl Placi- phcante o d3!apparocirnento_ ~e um .obstacn!o 
do de Pinho. e conferenciado com o delegado aoa eolll! phnos de preJomuno e lutla enc>A 
de policia., ceo·cou a casa elo supplicanle, ,in- loenL . . _ 
eendiou-> e matou dezenove ~·!10&9 a,. Caaulia c Entretanto, Senhor, o ·~~pU.,.,t3 _ pMe ro
do supplieante, i nclusÍ\'9 sua mulher, um filho zar ebe~r :1. VIIla VIçosa :tVI$0 da a1l'OZ ú ç•
de 23 annos de ida le um~ :tllb.a de 15 \lma de nho. q ue.oo eolava perpetra.ndo, e que o clarlo. 
g e outra do 5 ! ' ' do inccndio já a lli havia denunciado : pois o e i-

c O_ patorli~L cÓra~o de \'ooaa Magõeta1o ~o ~abotinga, scena do attentado, opon&a dista 
1m penal apree~&rá Jev>dame11te a dor, com que d a U\ nm• l~gu<\. . . _ 
no dia sub&eqoente á noi te do horr<>ndo mor tt- " Prev_enido o de_legado de pohc~• para Vl!' 
einio, o su.pplic:ant.e teve tle Yer o:s cadaverea d~ om a.uxtlto.do supphcant.e, não o _q.u:r._ fa.zer, di· 
peuoa.s tão c&ras aos ooue atreetoa de marido z~nJo forruallllent.e : c - Ot<e $O u- ,a pela ma
·& pa.i, tr.1.Spau~dos U:e balas. ee>rta.dJS dG golpes:, 1•!1.4 • q~ desatasse o nó jtH m o ata1·a. » 
e em parte carbonisados reis ft<lÇiiO do fogo do < Na VIllo, senhor , havta para seg.urauç~ ~o 
incenclio, do predio, o!ld!> a l ei con otüueional cidadll.o_ um fo~te destacamento; !'MS a pollCla 
lhes as.e:rur&~ in\'ioltt.yel OI!J'L loco.l nao q«erm m~v~r-se. 

~ é • I' t c O attent•do, 'I_M eontra o oupplic<.nto pro.- · 
« O docum~o.t? n. 2,_ que 0 corpo de "0 te 0 ticava-oe,era o.otorto na villa; c só por expressa 

teit~ no prea.o ~ncen<ha<lo, e. ~as pessoas ••- determinoção do j uiz de direifo rosolvon-se<> 
s._sstnadao e quetlll_odas, d~ nohclll da broeutos2 delec:ado de policia a seguir com o destaca-
seoa& _de:.ss barb&rl& aern tgu.al nos nosso ' fa&. DlOOto pa.t"a. 0 logar do crime. . · 
tos Cr\Wlll&ell, e por 0!1101 f•rd~ reservad• 'jlal'a c O deleg:do do policia a inda ... aim rott.rdo11 
a de~~ra~a do SJ1pphcante: Cidadão paelfieo, 'l. ua11to pOde o saa. sahid• com o destacamento, 
t espeit_aior das' 1e~s,, e l<o)e •lquebr~do pel~ o anteo de chega r ao logar do crime procurou 
moleoti~, como \os.a MAgosladelmper>al o eoOá a 0 88 , dê um filho de Fragcisoa Jnrity, ·cem 
prêsê;tc••~do- . . ~110Dl por alg um tempo conferenciou, e só do-

f' N• lllltte de 6 de_ Out ubro Já d110 o 10p- pois dirigi~~• o p•u a caaa do eupplic:mte, qne 
p~canle "'ta!a t.l'll.llqulllo em aa,_ es.sa, quando "chou cercada, u dendo'o incendio, 
foi aoommetttdo pelo autor doattont~do. c E 0 que foz, Senhor, 0 delegado de poli-

c Enferma a. sem arma.s pa.ra ao meuos teu.... oia. ~ 
lar defesa, reeolbou..,.e o supplioante ao iate- • Deixou que os assassi nos e incendiarias 
rior de su:1 caM.. quaudo . ..,oaram. os ?l'imeirvs con•umma.ss~m e crime; est~,·e ~m amig&vel 
inopinados ti ros, que prostraram logo b~leadc, conversação com o aggre.<SOr Franeiseo Jurity• 
juato ao snppliC~>nte, nlll de ••a• famulo• por o quando o incendio pa•eceu o%tiaguir- se, e 
nome José Duarl>3 . j~ n:Io ourgi~m 1nai• vesti; ios do vida da parte 

« Sitia :a. a. cu a. ~to supplica.ntl), cor:u.r3çon o seu das pe~soas &ssedb.das, :retirou.-se a autor de 
feroz iaimigo a dirigir coa Ira as po:·tas re petidas tan t• atrocidale i nccluiQG J'll"' -•u• ca&a. 
clese>rgo.s Jo tiro• de bo.ea!Dilt'l&; e porque c Senhor, quando o delegado de policia 
a. mulher. e fll\t"" do sapplicante entondeat3lll eho;;ou aa logar do crime aindo. era p~sBlveL 
que a aggren!lo ura só contra o !Cppllcallt&, salvar tal~ez a lgu•na• vida6; mos este agente 
unto in•taram, qu~ o roeolveram a s.bandoaar da autol'ida.le do preaident> [lr. Jos:í . J ulio 
a cua e lmacar abrigo na fug-a. deixou. imp>asivel, q11o t udo 110 consum-

e Na imposoibilidado ua andar d eoemba- mas•'Cl ! 
ra~1damente, em cooaequenci~ dos •~ifrimontos c li. forç• publica, Senhor, dirigida pelo da
rheuw~ticos, q11e eatliO atormentavam c ~u;>- legado do policia, conaentiu que o coreo da 
plic&ate, dollS doo o1us filhos o conduzira"' ós casa do suppliconte cont inuau3 aob e. acção 
costas, e por incxplicavois cireurnstancias pu- malefica dos sceler&tcs; assist iu :!. tor mi nnção 
de,am deixar o oapplicante ineolume, oecult.o do incendio. ae:n acudir h posso•• victimu 
~m mattos pro:s:imos á casa. aiti•i~, o voltaram delle, e ó ruína doo edilic_ios aôruodos; e por 
a esta )Ja>'a am~ro da ml!i, irmãs e maia p8B- fim tclorou que, aplac:>do o i ncondio pela au· 
sou do famili<>. · •eucia de combll8tirel, a gente de Fr•neiseo 

« Ao pene!r~r elll casa um doa filhos do sup- Juri ty l evass: pra a casa deato tado quanto 
p!ica.ate é morto, e o ou tro pódo e vadir-se e ainda oncontraralll na casa do eupplicante : di
salvar-se, depois de ropetido9 tiros em oeu ..J.- nheiro e tra•"'"• tudo foi presa dot aç-greaao
oance. · ... . res, ;., ,.i.sta e face da autoridade. t>Olic,ale. do 

c Enli<i eomeçon o ineendio da eu.a do mo- força pnblico.. . 
~ e do cat&bel~imentc agricola do oup- c E' inorivol , Senhor, mas é verd.de. 
phcante, e ludo ío1 dc.-ora•lo pelao choiQmas, c Pis-nc-ee Vossa Mageata.!o Imperial ler as 

. m.orrendo pela sulfocaçào a.s P""'""" quo ainda peças ofli.ciaco, o o int~rrogotorio 'de Francisco 
lllo haviam SllCCami>.ido :ia feridas das b&las. e Jurity, C011.ilallt81 do docotm~\0 aob O n , 3, 6 
á• contusões cas pedras ~rrezn_j.,. p.ra.. reconhecerá a exac:idio daJ: cireumatanei .. 
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expootao, dos q ao.ea reaalto. a manifesta c um- deumparo d• jWitiça Ioeal re•olveo vir ante 
plieidade do delegado de policia no delicto, por Voou Magestade Imperial pedir providencias. 
elle e pelao pesao"" jà indicadas predisposto 8 « Paro. <iÍLr noção do que devs rtlSaltar do 
pj"ep&rado, embora nes•ao meamu peça.~! jà se procedin>ento do chefe de pol icia, baotA decla
:e;:~dad~tellto <,le disfarç&.r o crime e enredar rar a Voo.& Magestade lmp!rial qlle ·o promol01" 

pub~iC<> Placido d e Pinho Pe.soa e o àirector 
<As ame1çao do delegaio de pollci~ contra o do inquei'ito, 0 quem dit,1 às lost•munhas 0 quo 

snpplicante ao tes do crime ; a fi1lta de provi- de~e .. creoer-se, porque até, Sênhor, preten
deneias em favor do. supplicante, e a animação de·•• ilgur&r um ronJI.ioto, qoe não houve, 
a.o seu feraz aggreasor; a. ralat&ncia deaa::.. au· ~ i:tQndo 0 aupplicants a.ggredido em sua casa, 
toridade em vir impedir um do.licto nefando ; a do~nte 8 sem armas, não tinha meios de de· 
sua impasaibílidade ante o espect~culo do crin\6, fea.. · . · 
e a sua tolerancia psra a final e ecmpleta oon- c Todo leva em mi ra a iDnoeentação dos cri• 
IIW!l~ão do a !tentado, aehom-ae provadas pelo minosoe, 0 .. diligeneiu do chefe de policia 
doon.mento sob o n. 4. n~ têm oatro fim, nem darão outro remi• 

c Atteoda V. M. únperial para ...., doou- t&do. . 
mento. que o aupplicante ~orroboraria com ou·· • Não procura s outoridade provns cont ra 08 
tr ... prons, si a acçii.o da autoridado public~ criminoso&, ma• enredo para. os desculpar . 
lhe não foooe docidid~monto infonoa na eomaroo., 
e reconhecerá V. M. Imperia l ate quo pOnto ~ Sanhor, oainimigoo do oap-püeato não eotllo 
cb.ega a. pereeguição contra O Sllpplican\e ; e o ainda. Satisfoitos, G teo1o protoal&do O éxter
propOsitO form• l de se aconselbar, anim:>r 0 minio do aupplleanto a de •a• !•milia, P:o 
proteg•r o crime atro•, · de qae f ,; victim& 0 desistem do plano j á em tão gnnde parte 
mesmo supplieanto. oxoeLttado. 

c Nilo é Sdmente nos actos anteriores au cri· • O aupplicante nio ten> •egllt1lnç& com ss 
me que revolas.-o a participação, que nells ti- actoaes a u10r\dades; e nlo só <> l""i" lerá de 
,eram op,o111o1orpublico e 0 delogado de poli- testemunhar a impunidade do horroroso tl.•lietó 
cia ; vê-~e tambem essa participação na pro- jã pra ticado, como a realiza~ão de mais outro 
tencção posteriorm.enoo prestad~ ao pt•iMipal na pe.,oa do supplieante, oi o goverco de Vo680. 
crimlnooó e aos se os sequaz c~ . . Mageat•de Imperial Dão tomar em consideração 

c Concluido o dolioto, Fro.noieco Jo..·ity, e o estado da infelu provbcia du Ce;<râ , para 
todos oa aeus co.réos rotira.ram-11o em paz, .em quem a violencia e o desenfreio do poder pu
face da autoridade public•, e do destacamento t>lico con•tiLne novo flagello ao lado da sêoca e 
policial &!li pr...,oiA. da peste. 

c F rancisco Jw'ity fica em sua c ao•, e só oa .. S•nhor, <> sapplicante enfermo e tropego, 
maohi oegui11te Tem o delegooo do policia., o o vem de um dos extreiDOO de· sua província nat:al 
leva solto para. a. villa, onde o recolhe à prisão. pedir justiça ao mon~rcba braúleiro, e espero· 

«Oa sequazes de Francisco Jurity disp~roam- n (O •••· menoA bem oacc~dido do" qoe o foi 
se, sendo pr&~os sómente. a.qu ~ lles qne o qaize- ou:tr"ora uma infeliz viuva, ,que dessa. mesôla 
ram acompanhar; os demai.a andam de publico, Villa Viçosa, d'<>nde agora vem o rupplieanté,
e ainda não foram persego.idos . foi a Portugal pedir justiça a uma aug'tist& 

« Comprebende V o""" Mage•tade Imperial rainha, preelara. bi>aTo de Vosoa Mageotc>de Im
que Francisco Jority não ilcaria tranqoillo em perial. 
sua casa, nem i,ria. pa.n a prislo por sua von.. c Enblo era uma mulher que implorava: o 
tsde, depois de 11m crime tão horrendo, e tão castigo dos a!!SlLSiinos de seu marido, va1'8do de 
in•ndito, ei para o aeu llvramento noo coataase estocadas nas ro•s da povoaçlo; agor~ e UDt 
com o a uxilio daqoelles que o aconselhal'am, marido, um pai que vem yedir a puniçilo dêS 
a.nlmaram mandaram e 0 est~o protegendo. incondiario• e dos ass .. aino• illl """ mnlher, 

• Ainda nlo <1 tudo, SODhor;eVoosa Mo- deaeaoillhos,deaeusparentesodeseusfamu
geatado Imperhl aquilatará do esc..ndalo, com loa morto• e queimados. 
quB o· crime é anima·lo conLra o supplica.nte, c Então essa mu.lh.or· levou as T&gt911 ansa.n
sabende1 q ao de pois do conduzido p>ra a prisão guen tadas do esposo é regia presença para de'
o principal autor do atientado, " (amilia deste nunci"r o crime ; boje o marido e a pai vom 
foi hospedar-ss em """' do j>romotor publico ante Vossa Mageatade expor o aUent&do ainda 
!>achar•! P íacid.o de Pinho, onda tambom {o- ao clarlo do inceodio, que alumia tão eotranha. 
ram depo sitados 11anos objectos roubados atrocidade. 
pot' Prancis.co Jurity e seus se!luazes, d'en-tre .c Entcio, Senhor, um gov~rnador, que depoi& 
as l'llin1s d:> easa do supplicante, que com o ia- foi o distinclo Mor~oez do Axacaty, transpondo 
e-endio o ro\iÓO ootrreu uma .perda talvez: da o oega.uo trouxe a eSJpeeiAl incllmhéncta. de fá .. 
60:000$000. zer punir 01 en.mtncoos. qus effectivamen:te 

c. Si aa auLoridades IOCil-ea aasitQ têrn proee- foram pre.so•. e· nDB earcere• expiaram a. culpa ; 
dido, nio menos criminosa.roeote se hão com-. 1

1 

bojo,. no dominio de leia .previdentes, e para 
portado ao a utoridade •uperioree. 11.1$im dizer , sob aa vista• do ooberano, tkA'Pf> 

c O praaidoDtc cb provinoia. n.mitou-ao a impuno crime mais grave e 9S{Mlntoso, perma
mandaJ' ao diotricto de culpa o chefe de policia 1 neeendo a prot-.0\liio·doa facinorsa prestada por 
ba0ha.ra( Antonfo Sabino do Monte, que alli l om pr.eaidente de província, por om delegado 
chegando nenhuma providencia tomou c&pu de policia, e· po1· ""' !'I'Omotor pu~lic~ oo"" 
de mapirar conlrançs ao de!l&ggrow d~> jllii~Ça . "itte .. tas no. aU•totado ' 
e r!. sogurança do suppliaan-te, que no total c O oupplica.nte, Senhor,. con!ia· asw no·aai•· 
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mo justiceirJ de vo .. ,. Magest&de Imperial, a 1 Senhores, a a11torUade representa o p•esti
reverentg esperareceb3r mercê.-lg714cio Jose , gio e a forç a moral, e não a forç& bruta. Ora, 
Corria. I q11e prestigio e força moral pôde tor o j u iz que 

< Rio, 30 de Novembro de 1878. " leiiS ~·ra. • ua ·~~rca. tàO fí,rave3 4? vehemelllea 
o Sa . PRDII>IINTE :- L&mbro a v. Ex. qlle r""•P·~taa de crr.nuna.hd.de. DeseJ~""' o que~ 

peii 11 a palayra para uma explicação pea- ; acredito:r mesmo . q!'-e esae_ meu collega n~ 
aoal I tenha tr.ao co-parttet p&çlo d<rc>cta OIQ t .. s en-

• . meo.; aos o certo é que o nlfendído, r. vietima 
O Sa. Ar:ro":ro PtNTO :-Eu q~ero quo a ca- desse atentado . atroz veia ao throno imperial 

Ill!'ra fique •~tramente eo~venc1da de que da [ pro•tnr-se ao• pós de Sua Mngestndc, a !'•dii' 
wnha pari' lll!Q houve ma fo. 1 " puniç~<l dos criminosos. 

f! Sn. J?aEs~oE~TB :-Mas veja V. E~. ~uo o S1t. PB.Isco P.uurso (ministr~ da j1;stiçci): 
3SIIlm est:l proJodie&lldo aos Srs. àepu~ad_os 9ue I - Os criminosos estlo todos panídos. 
se inscreveram para f iLllar na.s tre> pr&mel10S I 
qua.•too de hor&, i O SR. ANToNIO PtNTO :-V. Ex. sabe e9mo . . . I se fazem esses proeessos. Si V. Ex. argumenta. 

_O Sa . A.to."TO> <o PINTO :- Conclmrot em dons com o a u to de Jl9r~unt•,-feito ao ofl'endido, eu 
lll.lllntos. _ I estou em meu dirotto mostrando i eamara e a.o 

Senhores, com esta . representa.ça.o do con- j paiz . que o proprío oifenlilo veio queixar-se· 
cordas ~do~ oo dopor.men~oo dao t<:AI>munbo.s a· sua. Maze~tad& 0 Imporodor ... 
de um&Justüi.caç! o produzida em Vtll• V<çosa. l_ . . . . 
pelo olfendido, todos osjorn•e• da. p rovineiL e a. I O 811; Pa1_eco P ARAtso (mon.s~o_d~ JUStiça): 
opiniio ?ublica, q•1e indignada revoltou-sej - l$80 o pellçio do, advogado polr.tieo. 
contra todos •• 9-ue tomaram pane nas au-o•es 1 O SR.. Pllloro:aNT"E:-0 nob.·e deputado tenha 
eruezas dos J nr. tye. I a bondade ·de cing ir-se á e~plicação pessoal 
. O Sa. Patsco PAR.-Ioo.(ministro da j~•- .

1

l par> quo podi11 ~ painvra, o co_ucluir. 
t>ça) :-0 promotor produzr.u oatt·a com o t•s- O Sa. ANToNIO PINTO: - Voa concluir . 
temun.h' de chorea politicos da. localidade, . ad · 
chof>s eoll9arvodoreo. I • Sr. proS>dento, tenh~ dell!onatr . ? a e• ta 

: tll ... tre cnmara. que nao fo1 prec1p1tado fa-
0 Sa. A.:-troNJo Puno:- De n.ccôrdo com a. ·, zen.do <emêl hant~ aocnoo~ão ; tenlio fnn.d~

repreaentação e sl.lo os &rtigos assign1doa I mentos p'lra j WJtilica.r a. núuha eond.ucta e 
CO';" a resl'onsabilida~e d? ~tmcto liber~l . l faço yotoe _para que o governo· reatabele~ o 
hoJe fallec1do, Manoel Jo>.qtllm de O li votra. domiD.io da Juati9• naqaello ponto do lmperio, 
Praxedea. · â9o votoS para q11c nonc:> so arrependa de 

O Sa. PaESIO'PlNTX :-Noto o nobre d sputado ter f~ilo semelhante nomeo.ção. O cer to· ó quo os 
que está projudicaa du aos seu• __ . collegai, q ao a a I p~rti. dos uão pr.'l<ci"""'• noJH o b"'Ve~n_ o llber&l, 

. illllcreveram por:> fallat•. d• aprov3iW _parll. n_ mo§ Í.Siratura do paiz 
o Sa. . ANTONIO Pntto :- Creio que e stotr. no h?me~s sa•pettos, pota nao ~ falt~m- bens e 

direito de e<ptiear o m eu p•·ocedimento. dt~rno~ pn!1> e ste fim, . e de•o~~ç•d~a de_ nó•_ 
: st Já ttves~amos toe1do a. tr1sb8s1ma Sltuaçao Ue 

O Sa.. PmmoliNTE :- Mas V. E J>. não eatâ i eatar o govern o os indidados em crimes t&es 
dando e :<plieaç&o pe1180..J. . : · ! par• adm\~:~iolr~>9io da juol:iça. 
. o_ Sa. A.'\~NIO P'?'TO :-Ningu.em tea:i mais l o gov_erno ... ibil cumprir o seu dever . 

dite1to do que eu, e ung uo111 se pó do eon11derr.r ! id (M .- · . . 
mais pr~j udicado. s. Ex. •iu que eu fu; uma ; Tenho eonclu o. u•ta b•m , muita b~.) 
aceusaçio gra ve, e pNciso que ••t~ illustre / o Sr. Soa.res 1 - Sr. pr~aidente, 
eamor& me íaç• j11stiç•· (Apoia~os •) 1 V. Ex. h a de rocor:!ar-•• do quo a cowmío•lio 

O StL PB.Ei!lllB,.TE :-E eu não po11o dei•ar i do commercío da provineio do Paraná cn
do chamar ~ attençlo do uobre depulado. ·1 carregou-me de trazer a esto auguota ca
S. Ex. pedi11 quatro minutos paro d&r uma 1 mara uma repreo9nt&ç!lo pedindo providencW. 
oxpliet.Çâo peuoal e já fal.la ha mai• de de z cout<-a o n~gulamenlo sobn o imposto COIIl
minutos . moreial daqa&Ua provinoi~ . .l..tó bojo a illus-

0 Sa. h"YOMIO Pn<TO :- Eu.; que-níío ]ÍOseo tre eommissfo de c.ssembléas provineiaeA nio 
restringir a Ulll certo numero' d o minu&os a. de11 parecer a reopeito deste asa11mpto. 
e:s:po•ição do meu peos•mento. Isso é uma. O Sll. GBNEaoso ·MAliQITRl:-'-Euo. 'tei está 
\iolenoia que V. Ex. me faz. · rovoga<Ja·pe!A Msembl<ia provincial. 

O Sa . Pru:sxunNTS t,-V;olenei~ ~•tà o nobre 
1 

O Sa; SoAIU" :. - N"'o.o ha mais · nlidil _a 
depu~ado fazendo aos aeus collegas. . . faze~ 1 

o Sa. ANro.'il~ P INTO :- Voo concluir.. ·[I . o_sa .. GBNliiJ.OGO M.o.aQuBS:-:-Nio, sonhar. 
Senhoras, lastimo que se ~f:nham ~ &!tes o Sa. Souza: -Bem. · 

facto& o que llo g rave• o:tsp>itA2 recatam sobre · • · 
lllll coUe,<>a, a quem n1o eonbiii)O 0 de quem não·, Ao>ba _d, : declarar-me o i!lllStre. dcp!'tado 
tenho n minimo. queixa.. Entretanto, julgo quo i p~l• provtnel& d_o .':'a.rao.á qoe essa.le1 eotá re
é do meu dever, que ó uma <hs attribuiç!les i ~gado- Ponho,- p~>s, termo ao que tenho de 
do de)lutauo, eo~larc_cer o. governo .allm de I d12er a este respetto. ·. ._ " 

. qo.~ este preen~ha dignam~nte u suas t'aneç'6es \ Sr. preaidonta. a eoneideraçio qu& me me
do W'"> ~e'!'VÍl' 4 cauaa p ublica. (Apoiado r.) , rMe o llonrado deputado pelo j!)o '<liatr.~eto de 
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minha prov-ineia, n~o só I'ela sn& rara. illus ... 
tração ••. 

O Sa. MoNTA.."<DON:- Muito obrigado. 
O Sa. SoARES:- •.• como pela integridaJe 

do seu cara.:ter (apoiados), me fazem voltar 
aoa acontecimentos de Ub~raba. 

O Sa. EscnAG~OLLE TJ.UNAY : - Apoiado; 
temos informações muito precisas. 

O SR. &> .. n.ES:- V. E •. ha d• recordar•se 
de que o nobre deputado deu-me um nparte, 
a•seg~rando quo o juiz municip .. l de Uberaba 
não é liberal. 

O Sa. MONTAN~ON: -Não era mais liberal; 
tinha sido. (H a oueros apa;-t~s.) 

O Sn.. SoA•u•• : -Perdão ; consta d'J meu 
di 'iCLlrao 1 publicado no DiariQ O lfici.a~ -não é 
liboral... -

o S:a.. MoNI.!NDON ~ -·Não e mais~ 
O Sa. A.."<DILU>E Fmun.ru:-E' um libera.! 

que condernn.a a sih~.ação liberal,. oomo tantos 
outto3 : usa. de um d:reito de que. us~m outros 
muitos. (H a oulros aparte••) . 

O Sn.. SoARES:- Attsn:ta. o nobre deputado 
por Minas. O •eu aparte é o seguinte: < Tanto 
nllo é liberal que esereveu para um jornal 
conservador. "» 

Ora, eu tenho aqui o org-ão .conservador de 
Ube1·aba, o Qual dà no alto, como redactor prin
cipal ou .rodàctor chefe, o noss~ distinoto col
leg~ o Sr. Dr. Joiio Caetano, e entre o nomo dos 
outl"oG r&da-ctoreE; està m~ncionado o do distincto 
Sr·. Dr. Thomaz Piment1l de 1Jlh.õa, que V. Ex. 
sabe que é um dos ehefesliberoes de Ub~raba. 

O Sa. MoNTL•mo" dá um a.~arte. 
O Sn.. SoARE;:-Voltei a esaa a•~umpt.o por .. 

attenção a·. V. Ex., cujo aparte tomei em muita 
consideração ; e dou por :findo este negocio, a 
que não "l'oltarei mais. 

U S.It. MONTANDON: -á ser lihet'al ou con
servador não muda a. face da questão ; poz- · 
se ã. testa de um grupo, perturb11.ndo a. or.:iem. 
publica. 

(H a outros apartes.) 
O Sa. So.A.:l\Es~-Sr. ·puridonté, em uma 

ds.s sessões pas~adas ti v e a hoara d.a a.pressn .. 
tar um re1 uecimento, solicitando do governo 
imperial jnformações sobre a. venda de cam
bin.es. Até en.tii:o, eu disse que su.ppunb., ter 
o actoal ministro da fazenda dasêre .. do oe, plo.
U03 de sen an t'3cessor-ds não vend'3r cambia.es., 
de não l.a.n.ça.r mão elo e.mprestirno; hoje creio 
poler asseverar a v_ E::~t. que o thesouro 
publico nacio"al tem vendido cambiaes. (kpar
les.) 

N:iO t~nho nenhum doeumento offi.eia.I, mas 
tenho q u.asi q u.e a. certeza de que um doa ban• 
eoa da nOiSa pn~a. tem comprado ea.mbia.eFã ao 
thesouro. 

O Sn. A"l?ONSO PENNA (minislt'o da agri
cu~lura) :-Não é exa.cto : cão 1ê- tem vendido 
cambiaes por conta do emprestimo realizado 
na Europa. 

O SR. SoAll.:JIS :-Sr. presidente, o govlll'no 
deve ter um plano a. 1'9Speito de finanças: o 
nosso meio cireulante vs.i de dia para. . dia. se 
depreciando. (Apoiaàos.) O nobre ministro da 
fazenda no so1.1 roln.torio a.esagarou que et'11. ne
cessatio acercar o nosso meio c:ireula.nte de 

O S_n,. Mot\"'T.I.NUON :-Mas isso não é r&zão. meios mora.es : os meias da que S. Ex. podia 
(Ha ou-·ros apar~es.) lap.çar m.iio9 eram a crea.ção de n_!Jl· .banco de 

0 SR. SomEs :-Pódc não 0 aer p9i.ra 0 _qobre eircu.Iação; mas S. Ex. nadél diss~ ~.l, esse re.s:-
dop\\tado- Mas vamos adiante. peito, não eogitoa deste assumptc,· ·e o actot.l 

ministro da f.e.,;enda. tarnbem nHo tem cogitado 
Tl"'go aqui dous jorne.os : o orgão coll8arv~- delle nem trouxe ainda· nenhuma peopoota o. 

dor de 10 de Agosto e o orgão liberal de i2 do esta camara. 
mB>mo moz- Os acontecimento~ a 9. ae u referiu O que nós vemos é que de dia yara dia o 
o nobre dep utaclo pelo 4° dl!ltrlcto d' noss1 cambio vai bd:r.ando : o eommercto nlio tom 
província, deram-se _no dia 6- O orglo li- · uma ba!a.nç• regalar poro. medi.Jo. de sua.s tr~n ... 
bei'al de. i2 d1z que. fo1 uma ~ore nata i pal•Vl'& acçt!es ; o pa.iz vai-se deso.creditando ; n!o h& 
qae aqu1 empregue> sem ter hdo esse JOrnt.l. •. nenhum estr•mgeiro que tollha confiauça em 

O SR.. MoN'l'AOiDON dã um aporte. importar os seus oapitaes par~ o B1•az~ all<n 
_ d de emprogal-os em nenhum• de noss:1s lndas-

0. Sn~ Souu~~ :-· · · 0 0 . argao 00'.'•.•r;• d~~ tcias (apoiado<), por'l.ue !1llo tem cer teza de 
qu.alifieg. de ma~fe.s~açiC) ~ Jll~Z mumetpa ' l- qu.e, qaa.ndo queir& retlr&r-se para. o. saa. pa.ta·la, 
zenào que essa. man1festaçau fo1 perturbada pelo consiga passar os oeua capita.es ao Jnesmo cam-
promotor publico· bio com que os importou. 

Ja ve v. Ex. que é justomante o que eu aqui Esta questão, Sr. presidente, ?BU mim é a 
a.sgeg11rei : foi uma. des.s!\s renniões, ·um desse a questão ma.h importante da. a.etualidu.de.(Apoia· 
pequenos divertim.entos que a~ . cost.umam dar do•.) 
~eo,as ciibdcs, c .não houve maLs do que O SR. CARNEIRO DA CuNHA :-E' questlio ca· 
lBIO. • pitaL 

O SR. AFFONSO CeLso JuNIOR dà um ap•rte ·. o Sa. SoAB.Ee :-A variação do e~mbió no 
O Sa. SoAIU!S :~o orgão eonservsdor diz o Bruil ti;iz um prejaizo ao paiz. de ce rca. . de 

contrario e tom no alto inseripto como reda.etot• sessonta a setenta mil contos, e ~.;,g~ 
0 Sr; Dr, Tllomaz Pimentel de Ulhôa, liberal, necessidade de tomar por força providencias 
filho do meu dittincto amigo o ~r. tenente- nen>. sentido- . 
eoronal" Domingos Pimentelds Ulhôa, tambam Vou =islonga: considero que a conversão 
liberM .chefe em P.ttraea.tU, lib~ral até d9 ori- · do meia eii•eula.nta no Braz il ó ainda·; mais im .. 
gem. • . t portante do que a. reforma do elemento servil. 
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O elemento servil póde espGrar, senhorea, 6 
uma. reforma que se poder a adiar ... 

0 SJt. J05E ?li..UUANNO,..;..Não apoiado. 

ALÇIJNS Saa. D&POTADOS:- Póde. 
O Sa. Jost :MARtAN>lO:-A,sim levuomoo 

trea seculQI:S ou mais. 
O Sa. So-"RE$ : - Nós não eslamos p<"epara.

dos para assim desorganizar o~ .~~~rviçofl . 

O Sa. Jos>i M.,aurrno:- Mas faça.-'e a re
forma sem dcsol"ganizar os serviÇOt. 

O SR. ~AllES: - Bem: essa é a opinilq de 
V~ Ex.; mas 'luanto a mim a.Peíorm.a. mais:Jm~ 
portante e a da converailo do mGio circulante. 
( Apo;D.(los .) O Brazil se empobrece de dia. ~""' 
dia, perde mais por anno do que gastou com 
a sêcca do Ctarã, emqa.ua.to ella durou. 

E' neces11;u·io que ase tomem providencia11 
energic... Deat& eamara e do senano estou 
d011eng~nado : nada. ec fura. Si o governo não 
vier com um& proposta, si della. n ão tiJer 
qnest.ãa, nÓ& nil:o teremos nnnea o tal ba.nc o da 
circulação, nunca poder~mos regular o noaso 
maio eircu.la.nte .. 

O S11.. EscuGNOLL:S TA.UNAY:- O Brazil pre
cisa de om ministro da fazenda. (..!.!"'iado• da 
oppo•içao .) 

O SR. Sou:ss:-Nio b l ta. tolento, nlto t.lto. 
eapaciclade ao •ctual ministro da f..:<enda. 
(Apoiado:.) Co nota mesmo que S .E:.. nestes 
ultimas annos enll'egou-a• a eeteJ estudos. 

P ois bem, sonboros. a. oeCMiao e a. maia op-
porlnn&: ve!lh& S. Ex. ~rani<J o parlamento 
apresentar uma proposta, venha e:thibir os 
eatudos que tem feito. Constita.o. S. EJt, o banco 
dé cireulnçlo : soja um banco o.u bancos, per
ten~o.m à eacola ole liberdade ou· unidade b•n· 
caria, pollCO i mporta, o que se quer é qoo 
venha o resnlt.ado deseBIS oatndos. Já é tempo, 
o Brazil lliio póde eope= maia, o BrazU estA 
oe de11:1credit>ndo de dia para dia. 

Para. mion, Sr. presidente . o que maia nO& 
dea.•erodila ]Jerante o mondo é o n0110 defei
tuoso meio circ ulant.e e a febre •marella. 

sem ser }10" voilt.ade de Sua Magaotacle o 
Imperador. O f!Ue não acredito • . Diz.ae lambem 
que Sua llbgestade ja se vai inelinondo muito 
á <:<lnver são do no100 meio circulante, e lodoo 
os diaa falla nisto. 

Faço votos pae. que assim seja, porque seri 
o umco moia de termos a. converaio. (Apoi<>-
dos.) . 

Sr. pre•ideule, bom a ;meu pezar volto a· 
tratar <la camara municipal da oort.e. 

Hontem deu~ nesta cidade o triste especta
culo de oator-oo vendendo carne a f$200 o 
kilo por caasa do aba.n.dDno em que t. et.mara 
municipaltelll dew do o mat:ldouro.(.!poilUtos.) 

Con t.riat.a ver que se o.cham no mat.a.doaro de 
Ssnta. Cruz inuum6J"os: nogoc~aDt.es de gado 
suino sem saberem a qaem. hão de cnt1·ega.l-o 
ou a quem ae dirigirem. 

O Sa.." Al.vAP.o C.uu>~ru. :-A c<>mnra muni
cipal tem mais om qne pensar, qoe é nos ar
ranjoe peaaoaea. 

O Sa. ·So.<RD :_-A camara municipal da. 
eõrle, desculpem-mo oa honradoe deputados que 
ma sirvt. desta. axprP..ASào, envergonha o paiz 
inteiro. (Apoiados .) 

O Sa. Al.'I',I.RO C.<>ti>lHA :-l.lai s do que i""o ' 
ó o ludibrio do paiz. 

O Sa. SoARES ;-E jà qu• se acha presente 
o nobre ministro-da agricultura, pe90 ~S. Ex. 
que ponha um tormo a iAto. ( Aporados .) 

o monieipio da córte, que e o primeiro do 
lmperio, e que dovo dar o o::templo de pru
dencia , cr iterio c moralidade aoa outros mu
nicípios, sa.b~ V. Ex. que fica. runito abai.:ro, 
em administração, dos ultimos munieipioa da 
província dG Minas. 

O Sn. Jolo PzNmo ~ ocTnos SENHotu:s : 
Apoiado. 

O Sa. So.uo.ES.-E " c:amara municipal da 
eórte nio póde conaorror impunemaote para 
o prejuízo lmportantissimo de meus compro
vineianos. 

0 SR. JÓlo PENroo E OOT!IOS SIINHOR:ES :
Apoiado. E' em minha humild~ opicião Aeceoaaria • 

cl'<!t.Ção de um bunco de eircolaçilo que venh~ 
e da.r ~stabilidade ao oo•so padrão monetario,· _O Sa._S!>A~~-'="•-Prov.ine;a dG Minll!!, .como 
0 0 aaneumento da cidade do Rio de Janeiro 1 todos sabem, vive mais cl\ indastrin paslorl.l do 
ouu-.. ao li tlor&l, )Iara IlOII livrar da. !ebra qne de outra <iu&lquer, e, porta nto, não tem 
~marelln. rsmedio son«o U'azsr OB gados, que S[o o prin-

A ~infelicidade tom oh•gado ao ponto cip!U produeto da sua illdustria, ao R!o do Ja
de nestes nltilllOs annoa eacolhe remofl8 para a neiro·. Ora, ~ oamara milnicipal da côrte não 
pasta da fazenda distinctoa j ur iscon saltoe administrando o seu matadoaro, concorre dire
(apoiados) 011 d~lincloa magistrados. o nobre eta!D<lnte para um prejuízo i_mporla ntissimo de 
ex-cnini&tt"o da fazenda. foi un:& ex.celleute ma.. meus- com provincianos .. ·, ·./ 
gistrado • o ACIURl é,na opinião do• entendidos, n Sa. Á.t,'V.UO. Ch.x.t;IIA,. - · Actua.lmente o 
um no lavei jurisconaulto (apoiados), e estoa prejuízo ntoe dos criadores, "é do município . 
plent.JU,nte convencido do ·que S. Ex. sónoa o Sa. So~azs,-0. prejoizoe ailo d o -só dos 
Ultimas $li.IIOS •• entregou a estudos r eferentes criadores coD>O dos consumidores ; ambos sof
& pas~ que eat& lioje"" sou e>.rgo, JQU nlo n~ !rem bastante. 

-~~Olnd<· a. prova dO que tenha delles aprove.x- Os .con~llmmidor~ Jiontem ·pagaram carne a 
1 · 11$'200. o kilo, aprovellando-s&-deosa alta papara
. O Sa . F:•CRAGNOLL~ T.\t;NAT ~ oumos .,._ sitas que ao ac ham collocados,e<ltre o criador •_ 

NBous Ds•uuno•: - Apo1ado. o conaummldor'. · 
f? Sa. So.u~>:s:- V. E:.. sabe o que ae diz O Sa. ALT!l\0 CA.MINIU.: - Pr.gr.r&m ate 

ahi pele. pl"8ça !. E' que-nada. se t..:.· neste paiz lllt.Ís. : · 
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O Sa. So.uu:s:-Os pobres boiadeiros vende.u 
o seu gn.io. como os marchaates o querem 
comprar; e quem ganha com i~ 1 

U>r Sa. D:cPU~ADO : - M~ia duzia ele mar-
ehanlos. · 

a.oLu.a.l tem com cette;z; a motivos de recona!d.e
raçlo muito valioaos. O orador, entreta nto, pro
corara convencer S. Ex •• com os dadoa que vai 
oft'erec-.r.· 

O cfuearao do nobre depuLa1o tem duas par- · 
te a : no 1• eondemnou a despe.._ que se u i fa,. 

O Sll. So ... RES :-O gQ\"Or no tem o exemplo do zer com esseo eat11dos, e n~ 2• contestou ao Y&n
qae é L< eamora municipal. Ella está se ser- tagensda. estrada. Com relaçio ã i • parle, ja o 
vindo dn estrada da ferro O. PGdro 11 para orador o anuo pa .. ado moatrou 'l.ue os oatudos 
tran.portar a carne do matadouro. d• Sant~ niio s!o neeossarios, poia já haVJam oido fei tos 
Cruz piU'a a. estação do S. Diogo, mas tom ee ~los antigos coneessionarioa, a quo a eon
recusado a pagamento. dos frete; á est"':"~ de strueçlo> do estrada já h1via ~ido i!'ieiada por 
ferro D .. P~d~ ll. S1 a ca.mara mu.ntclpal duas veze:s. 11eDdo interrompida. sometnte por 
da córte lJletatu• e~ não pa.ga:l' &. eatrada de · embaraços fina.neeiro3 das ompr'Czaz eonstru
ferro o q_ue lha e!lt .. devendo,. que são 200 ou eton.s . O nobre ex-ministro da agrienltora in· 
300:000$. o g~v~rn.o deve arrane,ar o matadouro eistiu, porém, por esses estudO'! e obteve da as
á eamar .. muntctpal. Porque as"m como o go- S9mbléa geral a verba de :150;0()0;:; em ead& 
ver~~:o adJni!'islra e admini!tra muito bem o n~rcicio para leva l-os a ~a:• i to. Essa despeza, 
servtço da hmpeza da ctdada.,. pota,foi votoda contra a optntão do ora~or. Tam-

0 ~a. A'1n~~n~ Ftc;ul!rnA.: -Mas não póde bem, por ooc:l.siao de ser nomeada a ccrnmlssa:o 
conttnu&r. encarregada desses est11dos, obs-'!rvou o orador 

O Sa. SoA.aes : -- .. e tem chamado a si 0 que a época e~a a m&~~os conveniente .paro. 
servi90 da illuminação, d"s agn ... 0 outros, aqu~es trabalh: s; ~ntretanto a_ eotluntsalo 
chame tambem o r~~lativoM matadouro. parltu e dG:-am-se oa tri4tos a~nteeunentos que 

O Sa. PaEiliO~N"t:J: : - Lambro no uÓbre d•
putado que estão esgotados ao 3/4 de hora. 

O Sa. SoARB~ : - VoQ terminar, Sr •. pre~
dente , eeperando que o governo mande ao ma.
tadouro do _SantaCru• uma eommi~siio, ou de-•a 
a esse tra'balb.o o nobre ministro do imperio 
indo em j>easoa examin.u aqtrillo. 

UM Sa. DsPCUoo; - Parece qne o nobre 
111inistro do imporio lá oatovo sexta-feita ou 
sabb&do. 

a e&mltl'a conhece. Passo11 3: epoea má e a com
mi•sio já iniciou os S6WI trabalhos. Têm-s~ veri
fte~clo, pois, aa PnlVill52& do orador,quer quanto 
:1 ps.rtida. d:~. commisslo q~;er quanto à do6.oien
oia c!a. vorbn, c.omo prova. o -e~adito em dia
euaaao. 
Ape~Ar de nio considerar neeol83.ri.oa caStas 

estudos, entende o orador que devem ser conti
nuados, ji que !or&m encetsdos _; e vota pelo 
credito, para nã:o dei.:ur ao go.-erno- pretexto 
nenhom de adiamento em tão iwpol'$allle obis. 

Suppunb& o orador que niiO lionves e quem 
O Sa. SoAR!!S:- M!Ui o nobre ministro ";eve co>nteatas3e as vantagens !la construcção da. es

nsBr de eMrgJ_a, pGrque este espec tacolo tnote trada de ferro do Madeir~ e M:imoré. O u obre' 
e, indecorooo! qote se eolâ dando, não póde oon· deputado, porém, eont>stou~.;., dizen.lo que a 
hnu":' (apoaad01), porque nos envergonha. tj estrada vai alraTe.sar desertos, e que ·o• pro• 
(Mtuto bem.) prios tr&balhadore• precioam da pr41leeção d• 

força, para garo.ntil-o• do:; •toques d011 selva· 
. ORDEM DO DlA 

Continna a 2• diacusoão do projecll> n. 105, de 
1883, concedendo um credito ao miuialerio da 
agrienltura para a a;trada do !et·ro do Ma.deira 
o Mrunoró o o>utras vorb~a . 

O Sr. Passo• Miranda, com 
grande aeanll.amento, entra no debate, poia o 
.ootavel discurso do hon...do dep<ltaio pelo U• 
diatricto do Rio tle Janeiro, na •esslo snl9rior, 
colloeou-o e cn posição diíflcil e deeagrad.avel ; 
diífleil porque • palavra do nobre de~utado é 
tão ~ntorizade que· quem tiver de contestai-a 
enoontr&rol difficuldade ; desagrad•vel porque, 
pelo· respeito que tem ao caracter e aos con
ceitos do no oro deputado, só com profundo l1"'"r 
se colloea. em di vergencia com tio disttncto 
parlamentar. 

O d.ileuroo do honrado deputado tratou de di
veme queslõ6s, e , em algwna! dellas, o on.dor 

- -õst&âii"accó"tdo-co.m"S;-Ex;; nJo·podendo,porém;
acoll).panhal-o nas con&ideraçõea que fez a. ores
p eito da cont;.nu~ç!o do• utudoo _para a estrada 
de fel'lo do Ma.d.e•ra. e Mamorcí.O nobre doputa.do 
d•clarJu o anuo passado que prestari• o oeu 
apoio • e seo melbora.,ento, e a. aur. oppoai9lo 

gens. Com eifeito,a estrad::.alraYessa. um deser
to, mas será para serril-o, para tra.nsportar u 
auaa prodncções '\ne ella vai ser eonstrnida' 
~; s. estrada. va.1 eTitar a. zona eneae hoeiradt. 
do Madeira, facilitando u <X>mrounieaçõeo eom 
a parte orienta.! d& republica da Bolivia e com 
a província. de Ma.to-GroS'>O. 

"Dine ainda. o nobro deputado que essa zona 
da. republiea da BolivilL compõe-se âoc distrietoa 
D1$Ío pobre& da republica. S. Ex., neste ponto, 
está perfeitam~nte enfalla.do, pois esos. r ~gilo 
a,. BOlivi" ·é a m•i• popul""" c a_mais produe
tiva. Neaaa. re.;ião eolhe-ee a goiilma ol<tstiea G 
qui11a., e o. industria. _P.Utoril e!t:i. mnito od ia.n- · 
bdo.. Pela maior C..etlidade, rapidez e bal'lttez&
de ~ransporte, todas esses prodnctrs têm ao pro
curar sab.ida. polo vaUe do Amazonas do p,..ÍG• 
reneia ao Poeifico. Accresee q11e a Npublica 
d& Bolívia está aetnalmeote aperta.da na Ama-
rica do Sul. · -

A di4'erença dos !reles pela via. do P&oi6.co e 
PQla--do- Amazonas é- tamanbo.,-qti&-forços&--
men14-os' prodnctos bollvianoe serio lranapor
tadoo pelA estrada do Madeira e Mamore. 

A t.icilidade desse transporte promo.,.ra, por 
outro la-h, o aproveitamento doa ubecrimoa ter
oeno• daqu&Th> regilo bolivit.no.; 
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A oxploração do rio Bani,. f&ita por um me
dico q11e esteve ao serviço da em preza Collias , 
vem a.inda dcmoustr3.r quo,porG&se o.fB.uonte do 
MalDOré, s& póde chegar a ci1ade dA Cuco. 
Assim a estrada.~além de·s.ervir a p&rle orl&nt:al 
da Bolh-ia., servil'à hunbem;t>elo rio Bani,o re· 
giio meridiooal do PerU. im·>ortante ~elo •eu 
commercio 6 pala. sun. indust'ria.. · 

O Têhtorio do presidGnte do Am:1zonas con· 
têm intaress:~ut :;la dados QStatistícos sobre a 
exporta~i!o àoo producto• bolhianos pelo valle 

·do Amazona•, arrostando a• dilliellldades dQ 
transporte ~·la• eaoboeirao. O quo nlto so po
derá espers.1• de&ia exportação. servid:t por um 
transporte rapido e seguro '~ Nio ee deve1 en
tret~nto,conta,· só com -a etportaç!o da. Bolivia. 
e de !\·lato Groago, mas t~mbem com a impor
trçüo 'lue terá de oeguir o mesmo caminho, 
dei::mndo o rlo Pacífico, mais long o e deo-
-peniiO'So ~ . 

·A estrada do Mamoré trará imnúgroçlto para o 
Amao:on""- caj&& r iquezas só precisam de bra
ços para serem aproveitada•. E' sabido que a 
imn:ugraçãa eaarense no Pari e no A.muonas 
tem contribuído para o grande desenvolvimen to 
q_uc mostmtD. osau pl'OYinoiao aetvalcnoDLe. A 
imnú~çiio boliviana alias já procar&, apeznr 
de todos os oboiaeulos, o vd le do Madeira . 

Admira--se o orador dê qu& -a lev.:a.ute esta op· 
"posiçi!o a u~n melhoramento quo coacorrerá 
para o. prosperidAde de dao.a proviueiaei do lm
perio· que tanto contribu·~m par~ a prosperidade 
do pa.iz e a.ugmeuto da riqueza. publica. .O go· 
verno deve_ ·-o~r com maia a.tLençllo para 
aquella. zon•.-'riq uissima, cujos p!'odncçus sllo de 
grande vsJOr e nã.o têm c·•ncurrentes dos me~
caàos oonsumidore.o. Emquanto a indo.sl1·ia. 
a,gricola definha, a produc~ daqaellaa regi~es 
tem augmen~do, C!>llcon"endo para aer Dlenoa 
sensi.-el o decrescimento d•• rendas pu blicas. 

E' po.ra lunent._.., com oft"cito, o. os\crilici..de 
deata ses.sa:o,- em q cre não se ~<om adopt.ado ne
nhum• medida de utilidade publica. 

Acha·ae ó. frente do gabillete um cidadão que 
dizem ser de uma. grande notabilidade, e, en
tretanto, S. Ex. não iniciou. LJ. solução de ne-
11hum dos problemas que oceupam o poiz. 

A ques l.ão financeira ainda não teve do nobre 
pu.idente do conselho proyidonc;a .-algum"&; 
enLretanto, é urna dll.f3 ques tões mais illlporton
tes da actualid:Jda. 

Nem meamo na grande que.•t.ão que agita ~ 
sociedadet a que:stKo de> elemen~o servil, o nobre 
presid ente do oon'iGlho tcv~ oora.g~m p:1.ra. to· 
111:1r uma deliberaç~o definitiva. A propaot• 
-npreeentadft. pelo gove?no e um sophi.Jrna., na.da 
resolve, · contribuindo apenas para agitar. mais 
a q,ue!liio. O governo ató parece envergonhado 
da_ sna obra, pois nem siqucr a suje itou à dis
cussão. 

Conclue o orador Totando pelo c redito, nio 
pelas !f.mpalhias que lhe merP-ça o governo, 
mss pe!a necessidade indecli.navel do welhora
monto a que ella vai servi,. Vota aiada pelo 
credito pelo empenho que IIIOiltl"ll. o- nohrs mi· 
uistro = realiuçã:o d .... e melhoramenw; e por
que é o nobre minislro da agricultura quem 
maio merece do. opposição, peh• ainceridade 
oom . qu~ rGaponde is pergunb e que esta. lhe 
faz. S . E:<. mostra-se a par doe negc<:ios pu
blieos, &1 quando tem de reHpond~:r al:s inter
pellaQiSes, não lo as cartas de J uvenal, nem 
copia o estylo de Moliêre. 

O Sa . -4nar.u:n PrMENT~L (1>2la. o•·dem) re
quer o ~ncerr:1mento da di:scueaao. 

0 SR. MATTA MACHADO (pela ot•d em) pedA a 
retirada do l!!eu ad.ditivo, que versa sobre uma 
quota. d•otinada i de•obstrueçio do rio S. Ft:>n· 
cisco. 
Obsêr"l'~ que, pela retiro-da de aeu ~ddilivo 1 

não desiote da apl'<ls<>ntal-o de novo. 
E' obrigado a. proceder a.ss.i.In para. evitar de

longas & demoras., que po~aa trazer ao eredito 
em diMcosslo. 

Conscrl Lada, a cau consente na re tirada do 
t.dditivo. 

Os Sae • .ALvi!S n:z Alu.u:o Jl JosÉ MARtANNO 
fazem igual pedido, quanto aoo seno addilivos . 

Sendo a catnara eonsuUada;conoente na-reti
rada dos a.iditivoe. 

Quando o orador fez uma interpellaçh ao 
ex-mi?i>~ro d• "'Jíric~tUI·a sob1·e a. estrada do 
Made;ra e Mamore; d1sso que cançavn a att.en
~iio d::. cama'>, tratando deat.e a•satnpiO, porque 
a província IlÕ<l yodia resolver .a construeç!o de 
~ma estrada geral. Si tives~f~~tencia _pnra 
1sso. n ilo lhe fulta\·am elemá.ijfbii<P&ra rea.hur, 
á aun eust::t. ou. com o seu propiio eredito., ~l!lt& 
melbor.unonto. A p:rovineia <l<l Amazon01, 'lua 
ji snbveneioll& eineo linhu do na~egaç!o, nlio 
regatearia. s. quantia neeese~ria pa.ra a eon
strucção de Ulll& estrada que tanto tem de ser-
vir á aoa . proe;>eridade. Falta-lhe, porim, a. E' approvado o projeeto em Z. dioca.,.Jo, pa.ra 
compe tenc:ta ~essa obra. paaoar á 3.• 

Ha lambem o.r. proposta uma medida que o O Sa. CANDIDO DE OLtVJ:lll..l. (Pela ol'dem) re-
oi'ador approva. Referé-:~e á autcniação pe- quer a disponaa de i,ntersticio, pa.n que o t>ro
dida pa.ra elêvsr-so o correio do Amazona• a jocto S<'ja do.do para otde"" do dia de r.manb.lt. 
3'- classe. E ' 1101> providencia necessaria, \'()f· E' appron do. 
que, pel? estado a . quo chegou ..ui a repar1;19~0 . , . _ 
do cOti"elo, nenhum secviço prestava. O eorreJ.O . C.O~tu:ua. a. thaeussao do a:rt. 6o da raforma 
não l<llll n~qQeUa provinc1a pessoal bastante 1 JOdlcl&tla. 
pa.:1. a ••rnço. · O Sa. MAllTIM :F'R.u<crsco FILHO (j:>: la ordem) 

E:n relação a oolroa '"somptoo, de que se roquor o encerramento do. fue ussiD. 
oeeupou_ o nobre deputado polo Rio de .Janeiro, E' approvado o·' rêqu.erimeo.to. 
deel•ra o orador que concorda com S. Ex. naa · • • 
cansidera.ç3e• qoe fez sobr> 0 eatado fln~ncoi•o ~osto a vota. o art1go.-e a emenda sã<l appr o-
·ao po.i"· e sobre a marcha quo v! o tomando oa vanos. · 
nega cios publieos. :-·· ' Entra em fucu••ão o art. 7•. 
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. O Sn. PnJ:$(DBN.,:, :-Es\6. em dioc~o o. - por~uo,. ces, ado o ef!'oito, devo ••• ... r · a causa; 
a rt. 7 .o · eatretau to. a. t•toposta a conserva depoia·- da 

o Sn. ANO!l.!.DB F'IGui•nA {p~la ar~m) por- dis ... Luçiio do ••:>trhuouio, em uns· caso• p em 
gunta si é 0 arl. 7o da propo1tr; ou si ó 0 nrt. 7e __ outros nà:J. i e é b~bido que a. affinidade é u-ma 

, d:> emenda d~ commissiiO. . -,- n~o do d-ireito rõmnn?, quo o direito eecle~ · .. 
· · · · · - · aiuatieo con~ag rou. · ~ 
O SI\ . C.l.NDIDO oz .OLIVEIRA (p~la .orrlcm) Acerca da ineompatlbilid:>.de, f~z e:<tensivo o 

obasJ·,~a .que o que estâ e m discuss!lo ó o at•t. 7oJ . qu-~ dis3e sob1·e as stlspe çõ ·~s e rarontesco
1 

da ~roposta; pela em,-ndo da · com.olissão pas- visto como ó .o direito j:l •st<lb_olecido na Ordo
sar~ a se•· o !l.' · . · . nação do li v. I, tit. "J:V, explio'!:do p ·lo decreto 
. o Sr. Tertuliano' Henriques do H_ de .Fever.;iro · d~ 1878, que o proprio 

Sr. presidente Jo conselho declarou, ha JiOueo 
diz que a r .•forma altcrn.,p!'Ofulldamcnlo ale- tempo. no s . nado, ser a lei r••g'aludorà dos . in
gislac;ã:o yigente ern-varim p'3nlOl, os tiua.es, a COUlpatibilidacles, 0 nfio praeià:Lr do interpro.-• 
dospeit? de enrol·1erem importi>nto..s qu~slõ:;s, · tação. Da incomp•LibiliJ::.de· do que devi:> occu
lem s do precipit:>damen te vou 'lo, . . par- se, a dos c&~·go• .J:\ mag islrol·orn eom os dn 

A ~c for 'roa nõo ·pala eo~!c·iorar-so j u:I ;citJria,· odministração, não t ratQu a proposDl.. A R.e
si, como dcc!a:Oú o nol>re •leput •do J>"r Mia os. · !aÇão de Ouro Preto, 'ba quatro aauo.o, est!i' i u- . 
rel~to1· d.:as ct>rnilliS.sões reunido.s, ó poli rica,_ em compbtat compondo-~ de G ·te juizos, , porqUe o 
se a~ pontos cap:it~~9 1 pol.r; a justiQl. !liO se con- governo enten1teu que deila. devia.m- snhlt oa 
cilia com 3:poli tica. _~. · · ch~fes de policia para a, . córto. Contando a ·re-

Posto quo >nicioda no põrl amento ern i881, a l oção d1 có,te i7 d aeiD.burg-ado1-es e a provin
reforms. j~-lic ial'ia da ~·l'auça, sé a 2 do cor1·ente c ia a·, Rio d ' Janei ro vado• jo '"cs de direito, o 
:ro:3z JlaS!Oll no· senado~ e já. dous di.a.s depoia _o. gove.rno não encontrou e.ntre ost ·s m.,gi ..;trados 
Ga:cta rlos Tríbunaet mostrava os seus ctafeL.. quem lho marecGs;e c:-onfla.nça para. o c::~.rgn da 
lo•, e q 4~nto ó par•ila••ia. A ulti:nt\ I'Oforma,iu- chefe de policit\ d• c6rt~. · 
dicial'io. d3 lngl!lL --rrs durou tNs a.nnos G:ll dis- Leml>:·a qUG uma d~a lacunas da reforma é a. 
eilYi.iiO, ~, e;n i87J, ar. t·:!:s de ser K3Dcciouada, qu.e sG · refer-J .a.os advogados pod ·r -soS. sendo 
so!ll-ou gran:i•:s reto-:J_u?S; eutt·e~a.nto, a Wscus- que a Qr.le naçlo, ncalo ponto, não está l'evo-
·~o· d:1. pre.aonto r..úorm t,qno eornoçou h3. poucos ga. :" ~ . . 
dias, j :i che;;-o. a seu termo, t.ondo •ido proferi- B•pera. que, o' 3• dt~sslo, a w mmiss'io cor-
dos apsnas oito discurros. r ijo. os dofo1tos da pro~. , 

tleopondendo ás cen>uro.s pro luzi :las por 
aquoll) relator sobro a lei rle i87l

1 
suste nta O S.-. Maf'.t•a aeompanh~rá - o :nobre 

que c•ta 'ó uhra-libcr~l em sal essoncta, a d&!ii depatado que o ·procedeu nas observações gne 
os sou1 .d1Jf~ibs. f~tmulou, a.indn. ,q a~, pela m,:aior p!tl'te~ na:o 

No conceito do o·ra.dor, o l ei citad~ encerra. s~j•m portinento1 à mátori•. ~~ discu:.são. 
pontos mais a.caitaveis do que :1 rofol'!Ilt\ que"' Respondendo a een~ara do que o debate tem 
dia.,uto; pelo menos n ão vai buscar .pnra. o· no · sido pt·e cipit•do, havendo- se profer,ii9· poucos 
vici '.do do. .mt~gi$~ratur~ advogados d , a.ldeio., dis~ur.sos, observa quo •. :·quar por ·pa.r- ~é da il ... 
cu,4doroa da orphlioo o promotor•• do catlelh . lu•\ra minorio, quer p<i: j)1rte do maioria 

Tutn•SJ preconisado o princi-oio d~ escolh• foram produzidos os arguu•eat.os que se pode
c.lo.s mí\g!.strado! na ebsa·l do-l advogados. poi"-. riam apresentar sobre ~ r~ forma. 
que o me.qwo •~ ob>'rv" n:. l ngl• torra, A oste Quanto e. considerar o nol>ra deput>.do •.su em 
resp! ito, le as relle>:ues que t..z Benthaw sobre responde quo a reformo nlo ó judiciaria, por
a escolho. -do advogados par~ j u;zes, e pondera- que ó politiea, mostra qu~ esta pola<ra. deve 
<SOe o. pra\ic.<fiogleza hnda.-se mn r~s e3pe- ser entendi la no 1entido da organiz&<;ilo de um 
ciao•, ao que. accr -"sée q ue a escol h~ recahQ e·m · podor es tabelooido pela constituição .to lmperio, 
·advoga do• com ! 5 e 20 anno< do serviço~ :o que e não no dos intoreasos e fina partidarios. 
ató tê 1n assenton• camara do' comrnuns. Oecupa.ndo~sedoponto eoncarnonlel\ oscolba. 
. Obs:rva que, si" lei de .1871 doopr,stigiou o dos j u izes DI\ elasse do o atlvogo.doo, diz que po· 

dGt=i.rmoa :t policia ~ s~gun.lo r:Hu~m os ·no.bres dern s:er e:tcM!ente~ ju.iz.:!s todos aêjuGlles qoe a e 
.d.ePtitados a<t.u.em :respond:; . a pro;~osLa..não ns~. distinguem no exercic~o da. .ttdvccílcia, adqul
lituo a polleta a fv1'ça. moral. Ig,1alment~ não rin,io os conhecimentos e o criter io indiepen-
se corrigem, p~la proposti, '<>s d • íeitos at·g~idos •a veis .oo sarviQO da judiea_tura. · · 
áqucll.- lei qr.•nto ao haboas COtpHs, 'n~m -·· Depoi• de ró3pondor ós eoa~ideraçõos ,:':·· ~·· 
&tten.dea para'!- questão rdativa á jurisJ!ruden- o oi'idor q ue -o precGdeu, rels.ttvamente a JurUI
~~a dos tribuoaes. . . ~ • • pruuencio. do. tril>un .... ·e ;ao ha06<u corpu$, 
Feitas ~e!&as pon;ieraçõas, ~ §. materia do pel<Liei dé ·1871, no• casos de pronuncia, aus~ 

artigo: ,- tenta que esta lei trojlxc um gnnde beneficio, 
Pa.rece•lhc ser G>te i.nutil, por'co.tiéign:>l' o o de livr .. r. do arbi trio' d~ antoriJnde Policial o 

qu'êjã •~ aoba estab•lecido, conforma rnos!ra, pai• ; que ella n~o dM•rmou a _pol;cia, porque 
eita ndo "Ord•?•çõo. diver;o; decretos e aviSOS estl< eontiôúaa \tr os·mesm'"' meios,de:éoerção 
sobre siiSpei_çõeo e parentesco. que anteriormente, 'com. a unica diiferênça de 

Nob que a propo~ta nio deelo.ra como so deve q_ue e P'Ociao o co.rrecti?O d:\.autoridado.j tidi
conto.r o grnu de JHrentesco, si pelo dir-.t.o ·.c•ari& pa·ra . qu~ a p'rhí!o se r~lizeJ_Jinolmente 
civil·, si pel o canontco. . ~ . qM essa rofurma ·.to! · dlltermtnadn ~eh;falta. de 

· . Quanto á atHn idado, obsarva qne, provindo I ga>'alltiiiS deju5ti;;•; que, na sua execução, o1fo· 
d~c~Be.uA11to, Jissotvido e$~ elta d~sappareee· , \ recia a. lei' de 3 do De;e!l>bro. ..- ·· . 
. . :Y.,:C~:· -· 37 . . ' . 
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-~ rala~ão ao arLigo qae co diseu~e, di~ qac -quo ba.st3. . paTii S:lÕrifiear o p1·imciro_ quili
~nsolida vanla-j!lsameote n. j ttrisprndencia es- q,nenn.io da. pres Gntc sit1tação. 
p;>ru na Orlenação e em differentcs leis e actos A bandeira libe ,aJ alio foi sabs Li tuid:> uem 
do- governo, i> contém :li g amas disposiçl!es do •niüquilado. :. a. banfeira. desenrolada pelos ga- · 
direito novo. . ' binolos 5 de J"noi,o, 2S de Março, 3 ·do J ulho 

Não p rocede a objeeção sobre o modo de con- e 24 de M~io é a mesmo. b.a>t»da em i 8G9. 
tln•·•ê o grau de t>ar entesco, vistll que, sendo· ·Nella i n•ero•om-<o ~ desce~Lr>lisaçlio ad:ni
actualmont.e regulada pelo dit·oito canonico a nislrMiva, paio al:t:·g.uu~~to doa po:!eres pro
comungui nidl ,Je, p.ão pó.:l ~ deixar da ser o pan-· vinci.ae3 ·e lllllnicipo:es; a exlincção ào ele
eameQto da propma. que .ella. so conto polo monto sor<i!, p~lo a~gmento do fundo de · 
direito canonieo. . _ . em"ncipn~!ío e J>Olo· prollibiçãq do trafico· 

Cpnsidera-Se eu ~>sistente o p3·untG~co p:>i.' intarp\"'Vineial ;:a r.eror·rnn judiehlria.,que tendQ 
affinidade, apez.>r de dissolvido o viaeõlo que o a gJranti r a i~d-wea :Mc;a. do. ma~i~trados. 
determina., porque, si, dara.nLa o poneatesc~, O prograinlll:'l. dtl parttdo lib ~ral e largo, iUi
eiisto a. suspeição pelo -.incu lo, te rminado este mita.do, e t:xlo o pc us>menlo novo e de pro
existe a. ~pei~·petas relações tle intimidade gresso que aurgh· nps horizontes Lem, pela 
a que o p:>J"enteseo dsu logu. attr~e~.io na.tu.r31 d:!.S iMas, de fazor porte 
· O orador pensa d• modo contrar io daquei!Gs delle'. . . . 
que querem que a reroron:> t r ,tas•~ de in com- . Qu.al é o pro;rn.n:na <b p~rlido cous~rvador !. 
patibi!izs.r os c!t.rgos ,da. magistratura. com os p3rgonb ó o:-.:1dor. 
d:1. a·d.minb;traçi.o. O partido conservador nã'J q•Jer roforrns,s. não 

· Reconilcce que u incompatibilidades trazém q uer. auxilia•• a hvou•·a, náo qc1~r favorecer as 
mu itas vaneagens, m1s poroutrohdo produMm eroprczas, espalha ao• quatro vo.ntos ~ue o psiz 
grandes prejuizOs em um pa.i.z quc,como o nosso, está arruimd.o. os t::-aga1o, d:~smoralls~do. · Os 
Jlã~ O muito rico. de ?!;aoal"~"~i~itado . A lsi s~u.~ ~ s to.disto.s t;t"o uns estadist1S ,o.tcrr<?risa.do9, 
eleitoral esta.bele<;au m~ornt;atlblhdades, c a que não nffront~·m n ruin im:\ dif!icaldode. 
maior Q. a.queUo. que o individuo reconhei!e p·Jl" E! um prineipb de s')eiologiâ, diz o orador, 
si proprio, a da perd~ de ant ig uidade. N>o que um parti lo q •1e quor ficar atru da. ·toele
iulgn, pois, que • reforma de va ser censurada dade, e que. p•ra conservai-a , quer deter o seu 
por n~o excluir da. adminictr~ção os mo;islra- prvgro.uo, é Q!)C'!SMriatQ'}nte irnpellido tt. e&
dós, os qua:es estão conveneidOil de qu.e não min oar oa a llGr ai>andon~do . · Si o partido con
l b.es con,em· perder a aotiguida.do. ser.,ador, poh, n!ío modificar a feição retro-· 

Afigura-se-lhe sem alc.an.ce a questão rela- g rada. de set1 p:-ogr:tmma, nâo terà In&is direito 
tiva aos advogadoo poderosos. Em um p.:iz de ~overnar csto paiz . 
consti tucional corno o nos3o, em qil.e. tôd•J o Eota. propooiç.i:o, si por s< só n;;o so e~iden
eidad!io tem o diroito do el evar-se ás posiçõas ei•n•e, ~rra a domonstr~ção eab~l no qoo oe 
politi·eas e aos cargos publicas pelos seus more- noto n a phnlongo eon•erradora. da caninra . 
cimentos, não ha poderosos. No soio doll~ b.a adiantados c h2. atrazado•. 

Sobre a materia das lneomp~Lib!lid~d"s,_acho. O par lido liberal t .. m o seu pro~rnnunn brgo,. 
c1uo a proposto ioi bem inspiradA eonoultan..Io que oe adapb per:eibmerite a lodos os pro· 
o qne eSlã esp9.r$0 em noas a legisla~ão. Na S'L'essos, ti. 'todas us circumstnnci{l..s ~o tempo o 
pàrlo em que es.tabelece direitO DO\'O, a pto- a todos :J.S neeessidodes non•, 'lue vlo s\l.r-
posta almitto u= dispesi~.itG do codi~o do gindc p:.u a l50dcdade. · · 
processo civil fro.occz, porém, com reda.cção Com rela.çã'> ao actual ministerio, vê-se q_uo o 
muito superior, e procura " mparar o• io<erea- po:io< dcbilit.' os p1rt;dos. Digam os u!Lunoo 
aes daquellos quo podem estar sajeit.os á r,.. le<n?Gs ela s ituação eonoecvo.dora no gabinete 
queza do aoos j~izes. ·· , do finrul? Sr . Viseondo do Rio Branco, si o por-

Tando terminado a hot'ol., roaerva.-se pYa l?- tido conservo.d~r uilo quebrou a sua unidode, 
ma r ern con•ideraçã? outros P.Ontos da proposta, n«~ dlvidi11·so. 
quando houver d'l voltar :\ !,qbuna . O p 1rtido libor>l, •tu e g-ovel'na o J!•iz ba 

A ãt.seus,ão (i.ca adia:la peb hot·a. 5 anoos, ho <!e nccessniomeuto ter ~otlrido ai~. 
guru:~. couta nn sua coho:5::b p:u•tidn.rta 1 5 mi- · 

Continua~ilo da 3• disousslio do orçamento da nisterios o>•gonizados, dous de~ahidas pelo velo 
guer ra · . ·da cumara devi:" n tor fm·çosamen.to de.il:a lo at~· 

O Sr. Ribas,~ antes ·de t·>do, agradece ~um resentim~.~~~ : .~ahi o. r.eoei? de. tornM-sG 
ao Sr. !"'• ;idenle ter-lho concedido a Jl'Llavra I >SI~ um fact<J . . 1'·-'.;'·-··•nte ' dahl !' dJtlleuld~e 

• p1ra a org~nrza~o da aet<~nl gab1uete ; dabt a 
NíW póde dei:<"r de r e!pender :la p erguntas miraiem fa lloz q'" illn !in os nobre.~ depu

que à maioria dirigiu o illuslr~ representante udos da OJ>?OSi~ão, aore.:litanilo que já podiam · 
do t • diõll'icto do Santa (:1\tharina.: qu<> seniços \Q!D>r p ?S>e d• um c..sHio abandonado .. 
tem rreõt>d~ ao pniz dood& 1878 o porlido·. li- Mas qu_ando a borrasca &llleaçava • Biluaç!•, 
b~ra .~ o.q_u2 fe1: da tUa gloriosa ba.n~~ir:J~ qu2; quando o~ chcf _,s do partido não quer:i3.Ul· ot~A .. 
s!lbs~Jlutu por um ralha.rdeto de.scora~o e in- nizar gs.binelol , .s:.trJio. o aetaal m~nistorü:,-, 
stgmfiea.nte, oomo os Te formos quo apresenea';· não aignilicando out r> cousa mais· que o pon\o 
o qaa pre~ende ralliu r coru o aeta:llm.tni.sterio, de. con!$CLo, a h ... '\rm·mia deaSe.s cbêfes. 
co~ posto de ho:.:nens novos, inel:perient~s e ·O orador:, conve-ncidO dos altos intuitos ·do 
Jlàta.~os ~ . . minlst.e.rio, sat itf~üo co.W o ·procedimeut;o qua 

~1z que a r:.rorm~ ele1to~al ,. esfor~a1a .con- . e Ue. te m. man:ido nt~ ngor•.• docJar& aoJem~e· 
qrllSia do p:>.•.tdo hber~l, e de 11\l magmt11de mente que p6;le"çontilr com o s~o f,·a~o;P,?rcm 
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sincero a1>oio, para. r~aliza:t as idó etts do pn.rtido, .. No lmperio oxittem eei;; a.rsonaes da 8'ué;r.,. .: 
o• melhorame-ntos de ~ne preeia~. o pai~. e so- o .11:1 eóJ•te e vantajosarnentê conhecido · pel~ 
bretudo, a aua provincHt., · . :· :s ua impo.rtancla, e os d..s província:~ não ttm o 

O governo tem duos es phoro.s de·aeçio, um> desoovolvi ruento d"e q ue ea:recem, como o de-
. poliLiea e ouLM admioil!trativa. N& eSi)bc ra po- Por,to .Al•gre, que sobre.s:i.be pelo movimento · 

liLicz., o orador, membro d.l maio: li. ·e atniS'O d.o' e tro.ba.lbo da sa.as oflicl.DM,·que nó auno pa•
governo,qucr que o ministe,io tenha vida longa sado de u uma receit·• de 344:000$000 . E ' p•-e-
e tran quilla paca poder realiY.ar as reformas ciso·que o governo clê-lbo o deYid> desenvoh·i
liberaes, que .constHucrn o compromioso do mcnlo, para que elle F"'"'~ preparnr o materilll 
p:utido ; quer qne 0 ministro rleoenvolva a"'"' de ~ue·pracisem as fo~~s a!li cstaeionadas. 
politic.~ em relaç:to ãs províncias, in~pirando·sc . Entretan to, por nma ancirmaÍidado, nem o.l 
Di1 opinii o dJ.s diveru a· d i {tUt"lÇÕ3s, porque o d · 
gover no VÍVG d? voto d~ dopui.Odo, e este e O B"eUS;Jmpr~ga Os oito reg~hrrnonto pa305 ; O> 

• • S3:US v-enctmen.tos eio ~:uguos, ha. um3. dea-
pr~nclp:U respoosovel pela ll• lilica a o governo igualdade completa eom os de oull'as repat•li· 
que sustenta, e e o principAl interessa~o na boa ~.õe!, provinei!\es Oll geraes do Rio Grande 00 
di rGcçàoda. circums~:r" ; pç3o terrltot• ial e eleitor3.l · Sul, como mostra c.om uma tabella. eomparuti'l& 
que cite reprasenta. . ·qu~· organizou. 

Coot relaçi!o á administr,: ção, d~oeja ·O orador 
<J,UO o . ~roveruo cli•t,·i~ua a j u•tiç• admini•lr.t" Depois de algumu considoraçiles qne · o 
t J.V3. com · impa.rcialid~vta, otto inspirac.do-.:;e om orador falo mostraudo a uecet~ sidaUe de seL"ew 
qua!9.ue~ OQtl'O_poiucipio que ni!o seja a justiça augmentados a melhorados em seu.-v,;neimentos 

. a o dtro.to do ctdadão. . · . os emp-regados do ar·senal d9 q ae oo trata, dit 
Fe itns est: s eons:idêr~ qoe o or<~dor vi o- c!ue com isto não pódo o Estedo e:er prejudicado 

se obr igado a fazer," proposüo das !Alrgunt.19 porque, com "" officinu alarg adas e e re ndas 
dirig idos pe lo n ubrc deputAdo, p~<so ,;:·oe ' "P"r- outras, poderà o ars3na l preparar o. tU'da
se d:.s materiaa do -orçaru~ o.to C.a. guerr~, menta, o corroamo. e a remonb do gunde 

Diz que é principio elem~~ nt:1r-qce pMo. nr.an. parte do ~rinamento do ex~rcito4 
tação chegar à comocuí'ilo dr. ·s•u do• tino tem PnM desempenhai' estas fuocçõe• p o<lerá o 
nccessjdtde de def:.!nder a s ua ~obct·ania, a. f>Ua govnrno, lac.ç.'l.ndo miio da.quellee 1ueios, íozor 
autonomia. , Não cb.Gg-a. a. e~te àe.s:rlci:·atHlll s~n1 . umt\ l:11·ga Bc.:>nomi3. na er•lS:eida. v er;,a, de 
IDeios, sem um pas1oal ·) um mat.erid de guer.'3. . 1 .6B9:QOO~, q•!e deatlna p1ra eose serviço. 
~ào aa.ta reunir, rocra.tar bl'lru co~,_ n~mal..ost DiEponM, r.or La.oto, o governo de mcJ03 d) 

. ::4rdal-os. para lormus u m e~ercit.o. · E~ n:1- deresa. e t!e om }K-!!Ml e material d~ guern 
crss.>rio dar"Jbo o:rl!oniz,\~llo, dar-lli e instrue- ooooplelo, !J(lde râ de>emp~nbar oo de,·e reo q ue 
çJo. chr-lhe habito• mi lit~res. As ~,coh• mi· n "'?em das eireumstanci.'S -_eru que está o Jm
li~o.r (\ 1 et>n'i~Ítocm_ a primei r~ necessidade. para porto em relac;.'io eorn os pa1ze!'l ~lztnhos . · 
a. formaçã~l dn ~i\rtc pan..:.:a.nte do a.xorci~o. · Temos, eomo p,.izn1:ira ne•:é.'i~idad:~ pa ra. ;\ 

Temos effec:ttvnm~nLe duns o~colas mtlitat•as, mo!.lililiiaçito das forç,~s. d•~ ,.·oltarruos os ol b.os 
ulll.'!. nestt< côrt· .. e outt•a no Rio G1•an~e do Sul. p~,r" a obtenção des •o ;rr.onde inott·umento de 
Tendo omi1U o mes"o.fitn,.pll'.:ce que nito h . ,·ia gúern d> Ame••ico do Sul- o c:>Yalto. Na. <\mo ·· 
r:t•i!o poro G di• pat·idodo q uo ontt'O ollao o:s:iato. r iea do·Snl, onde as eamponbs s>o foi ta• em 
r;ntratanto, ~itn n..1io ê : ~ do Rio Oranlte é caropoe vastoiS e T:k"'S, 11:\:S MY8D.88 e nW 
tli~i.g i:!a pot• um corpo doeento colOpoato de offi- pa~s, a arma· d~ C.:l\'ôlllv ia d !aempenha. um 
c ia~s em commi , -ão, M~n i:! :l.r.tn tiat~ , sem sosto papol -m·1ito import..'\nte. Si a infantaria O a 
pa.tn o ruag-lsterio e cotn ·:~:meilnentos Uesi~uaes :1rmn que serve de ba8e par3 a formação do• 
comp~retivamenlc aos professare• da ~seõla da e•orcitos, nós, quo nl!o temos um o' erei lo 
eolrto. nU:moroso e permanente e que contamos com 

Apozor da e<Cêllento dirooç:1o qno o\qu lb o patriotismo dos br~zileiroe, dcvoroos lembNr· 
ost~belccimonlo imprima o coronel José Simeão ·nos qae o P.oldado de inf~ntaria. se improviaa. 
do Olivcil'3., y,; • .., ollo pô·ulo e •em rocursolO JMS qoo o c:!.vallei~o e o arl!l~eiro neeeesit"m 

·· pa~a rctllizar os se11 inlu;Los. E ' preciso quo o de 11~\ pr:~zo mo.is longo para • •ua formo~io 
· b"'Verno Mlenda par., esoa• nec,,H3des, au- o prop• ro . . : l'o~ i!to, nós que ni!() possuimoa 
gêncote o num, ro de :~:lumnos~ que não cst.'- e:n Uqns ca.vallo!s ·c q11e t&:oos de ir l:.u~ea.l-o• no 
proporç~o da.s necesskbdes do exercito. Rio d> P rata , devemos voltar- no•eaa . vislns 

ps.ra. este ·_as2u.mpto, montar e;;ta.n:cia.s, .eolo--
Não bnst& o ensino d:l. &ciência militai' <lado nU!.a fl!\S toris propriamen~e ~para eriar ca.vtl

nas ~acolas ; é P''eciso que o exo, oito adquira los. E' verdade quo no Rio Grande já h a ·IÍm~ 
t:a.m.bom. o. pratica G o conliGaimont:q d:1. mn.- J?Cque ua. :coudehu ia. onde eXi!te~ .a.nima.es dG 
nobr~. o esta só póde e llo obter Dos campos do met•) sangue e de sangne intetro, mas q"lie 

.· "m:tn.obra. . A cre:l\.ãO de Un13. C3Cola ~cLica. no só em prll%0 _muito .remoto .·pcw:brâ ser .de ut.i-
Rio Gra nde é unta necessid>de de primeira· or- lidnde ao e:>:eri!ito: . 
dem, porque além de poder G >ar ·eo em u:n ponto: Munido; dcs.tcs meios, cogitanclo <bit .neces
d~ c;mpll.nh • cqniclislanlJl d1$ fronte iros argen- sidad~ que podem de um momento ~ra outro 
tina e or ie nta.! póde lambem descmr.nhar as :torn,.<-a3 urgentes . e inavitavois, _ deveri(tiDOs 
funeçü~s de deposito de nr tigoR llCilicos. . · aproveitar os grande• meio> na deres:i da. 

"Não .basta,- po·róm,_ a instl' l'lC\-ÚU miLta.r1 f! nonas. ftonteir.ls. . 
pl'ec i•o (lllo o 11aiz ostej:l mu11ido do um motcrial Tomos fronteiras immensa.s,abertaa,por onde 

. de g uorr" conyenien:lo, que & t.od.o.? -- lllomcrito a todo ·O moDieniO oe po:io dar. ama invuiio 
{)Ossa fornece•· áS/or~M <lõ. ~Jto~éilo. • . · . é uml!o .- tétir:tds, sent <{úe o jláiz · ~ilitll; . co11clo 
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vidticna.s apen:ts as popu1ac}íes que se- tnten- migo in vaso~, $~rá ama l inh& da -d~Íos.-'\, e no 
a am pelas noasu fronteir&s. ' caS'l de . guerra offensiva, que itão ~ntra nos 

Vê- q1te. neate ponto ·O g overno tem s!ao planos_do Brazilmover a. vh.:inho·: rupuni~ Z!ierã 
mois ~licito do que dizem .. Vã ' quo o lmpe- a nossa. ·baso d& o·ie1·açõos . · · 
r io, visand~ -a C!te objectivo, lonço11 v.mn es~ ·~ Sob .o ponto ·de vista fi soal ó conhecida po~ 
.t:rn.ia de ferro de Porto Al•gre • .Urogunyina: ·todo~ o. C..eU:dado com quo se iut.ro·,uz·o·c.>n· 
garantiU? j uros o. umá outra do Rio Or-•ndo a trabando .. naqli.ellas re;iõ.lS. A U:J.Yegoção do 
Bag<i, cOGl desev.vólviment' para Caccquy a Urugu.ay,Ttco:novendo o esquadrilha, attonderá 
entt·oricor, n~ primeira; vê o parl•men;o vo- com facilid.do ao moviwento commorciu1 e di
tando "Verb:l }lara. melhoi.'JOlen to) da bar ta do minuirá. oa imp6!lir.ia i i.Hl'OducçãO de cont r3· 
Rio G;o!inde; ve o .goYerno contra.t~ndo a. eon- bando nesta. p:~.rte1quc Il.;.1o ó llcq,uen2.. . · 
slrucçllo da estrada de f~rro D. Pedro I. Sob o q•<>ntn de v sta indus~ri:\1 a nawgaçiio 

Pois bem, e:s.cl>ma o o•ador, toda.> estoa e:- do Urag-.1ay vai abrir o vallo •!a•tuelle rio, que 
trs ias d& ferro nlio podem pt-odu;.o;it: ccus':l H.!go- ó um no vil uluodo quo s~ dr~scortinari ~o B:-~r.il 
ma sem o co:nplcm~nto indi'$pensnvel do• <~- e que em ·~•• pl'JPOl'çihssó tet\1 Mmpara~ol o 
criffCios feitos : n d .. ~sobstracçã.o da. bnr ro. :do R io ·. \•allo do A:nazc-n as.· A n:wegação, e• tendendo-.ie 
Graod>. V e que o governo m>ndoa e;tu:lar .c;ta o.té ~ colo.ia mílitlli, dad sahid.: au• ,.roductos 
quo3tlo p~lo illnsll".\do eilgenheiio Dr.- Hon ori o ·dds municipios de 1Jr aguãyan..'l , S. Bmj a·,s. Luiz; 
Bicalho quo, e:ttegoricameo.te, diz t ~~r r cSJlVi-- S. M~-rtinbo, Soleda.dc, Pa.sso Fundo ~ Santo 
do o problema, Si o gover no tem confiança Ang~lo: é . .!J1ais da hrç1 par to da provinc:a 
De ;;sés ast·Jdoe tra.te de obte r meioq paro qUas to que :vai r.eceber e15se $ i<!:ndc welhora.me~to1 que 
ante• levar a etfeito a rea.li,.y.'lo das obra•. S! por si só nh um the~oaro t>ar~ o.qu~lla rep:ino. 
o não tcm,.,.l:m&tlue .informantes mais·cowpsten- - Nem.o'goveruo deve. r ecu!Lr dlnn t-J d3a dif
tea e re;olva a qll,;t!io, qt1c ni!o pódé ser ficaldades, por~ue ellas n4o e:rislllm sen:Io 
n.diaaii. 1-elativâruênte. No rio Uruguoy h.r\ alg-uu s bo.n-

Si não á eorrigivel r adlcalmentl a b:ur a do· co l3 dG ~:oi.t. n:t. ilha. Grond~ . D!l. iJha. Qoa
Rio Gra .de, é p~ecisa de r ivar dests. diffi.oul<b.rie drada., e o TJH>iot obst~c.alo que impe-::e ~nave .... 
e busc.- outra solu ~io par:\~ c1ueslão. gaçlo é a c"choeira. de Butuy. Aqoelles quo 

Refcro-.s : ao; utudos do ongcnh. :iro H o. tvsks-- ~êm es~nJa.!o oe tlleios do reruovet esse om
ha\v, que considerou o porto de TCX"t'·lS um de- b::a.r.l\-0 dio duaB soluç~s paro. de -profÍlpLO se 
Ti votivo con,.eu:en c p:ua a solnç~o do problema. coaa ·guir a naveg~bílido<le do rio: a abertura 

E•ta. obra f oi orçad• em 11.000:0VO$ , mas do um .c<>nnl na propria r.achoGit·a , on a aber
eom o. coneta·ucçôio d~ utrad~ d~ fer ro tura. dos dous c..,na···s por onde se lançam as 
D . Pedro 1, "despe~~ ser:l de ruetude daquella aguil~ do Butuy no Urugu~y. 
quaulia. . · Sendo a c:tcho~irll íormada de p3ltas soltas •. 

. A o:~tra·h de ~anta Cotbnrina, sob esta ponto pareca eso;e dJ (acil · r3moção e de fD.Cil 
do vim,nãopd.:o scrcoodcmuoda pelo orador . abertura o canal. O b•·•ço norto de !lutay ó 
Visondo um fim ea\J'Ategico, a csh·ada. da qu• ob <t•·uido pvr tron.cos de e.rvorcs qt11 dão 
10 trnla o!ferece &o mesmo Lempo grnndes log . r :i fo rmac:to d-l: ban .. ~os, e o ·oo sul po l" 
vaot:J.~~ru. induatriace e commerci:t.es p:L.~-a n.3 tr&S •""randcs pcdr~s. dua$ á Oor tl'ago a e un1a 
du:~a provincias. comtl·t.:smante d oe.c.ob~r:a. ntmve~sn.da p or um 
~o intuito <lo locomo<o' a força p1rn defos3· cnnnl de sei s metros p r onde se l<Lnçam os 

da. 'I 1i-onteiri\M1 ,.r,! .. sa quo a e:~trnda., n l aotJ. ~gua.~ coal. uma ·velocidadB de i O ruilh:\s por 
pomo L!~ \"irJl:7. os; trntegico, vai l.a.nçar íorç 11 no hóra. . . 
l>Onlo taromin.Ll, om Urugua.yana.. ~ A deso~truc-1S.o , portu.nlo, dcs!:Pa-can :les cxi· 

So:~do o fr nt ·ir:> e<tcn;m, do mois do 200 ;;id3 ~rond•!l o t,roe ,J'arte c gr:~.odea dc•~eu s, 
loguas, ü w ... -ccs.;.'\r:o <:omplouü• esso molhora- que tah·cz mio convenha f1t%or.. ~ 
ment.o co•v. ~ navo~ção do Rio Urugu.~y . 13' do Apczar cl~ indilforcuç!l quo tc.n hov.i~o pora 
oxtro.or:tin;ú'ia vun1·ngem ~s~:1. nu. v •!fação sa\> o com este assumpto, n: · i ndu!;;Lria. c o commorcio 
·punto de vitt~ mililll r , fisc.'l c comm~rcial. · n~o o !Co> dei:md·• de parte '; (elizmGute. o coro· . 

A astro.<!a. p:>tteri l:>.uçtlr íor\~8 em Uru- mel•cio de Uruguu.y~ns., qucrondo eolbor os pr;.
guay~n&, lllllll a iuva>iiO póde dor-se a 80 le du tos <lo Alto Urugnay, to•n cstabcloei~o 1> n:i
g aua acima o · torna.re!lJ·Se Heccssarios novos Yl3g"'~~Ao dõtquella r. o na. U01n. comila.nhitL da. .... 
meio• de tronoporte par;, rep•llir o iuváso,; qu"l!!' cidodc, dispondo do Lros·navios, o • lgu.ns 
Es11·es meio!i ac tLL:\lmenLe nlo pad~m ser r~pi- ug 1·icultorcs o coiUm'!rcia ntes rJe S. L~1.ir.. com 
dOS; e nBCP.SStuio quo S. Ít'ontCir" sej a C'Írcu)ada pC(\03D iS-9mba_rca~Õ~S , c::mÕ.UT.Om dB iWpO!'t.aÇã'J 
p~b navezaç11<J do Urngu>y. e e<portaçac> os Jlrodac.los· de :(~o col'ecem . . 
_ Te~O!I :•arte da nossa esqu-'dracstaciopa ta.nr> A !\Ssemblé.:-. pr.1vi ncia.l ja deu uro3. al.tb· 
1 taqm. Ou o go• erno prepara um !orroidav~l vençi!o de. 6:000~, que é, ri> vcrd>M . PG<l 11en•, ' 
des~stre p_9:ra olla, entregando-a. ao · iairuigo, ma& â -pro·d.ucin n!Io est\ em co·ndiçõe.:i c.eono-
na hyp:>t~e&e de urna. .gu ·rl"a., ou prom~n·e a mieas qu~ po ~s:l. tlugmental~. · ·· 
nave,~taç'to do t;'tugoay. Est:9. nnv.eg-a çi\o t Om a Ni cguem ao .g . .-~g,1 ue! diz o orD.dor; a rm!l.-se 
vantag€In de ligar :1 c olonia mililar do .Alto contra o_ Br&.lil u ma tompe• t<>de . E' prociJO 
lltugnay, e, •ondo este um ponto import: ·nte .!.8 que. volteoi011 com attençic os olh?s r.ara cosi!S 
ob.;urv~.ão sobre o movimento dos nossos viú- · movlm.ent?.s e tratemos . do cOnJurar . a b or:... 
nhoa, e~pec:olmeJ.te ~ol..re o tcrr~nQ eout~•tado , r~<J(".a.; ~ 
'}Ue fie> ontre os t'ios Popi!'Y-g u,.su.· e Cb~p•ml, O orndor rnootro. qt~ilo pcr ig~oa nos let·d & 
e Ul!l~. nee..aida.le de prilll(lii'a ord·,m. A linha iacrei:~. Clll UIU ns·;umpto IM g rayo, como o do 
do Ul'llglt•y . ea.·_- de gaemconlr. o·iDi' que e&tã ltatall'io. " · •· 
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CoD.tinna.ndç.-.-o. dcs~nvolvcr os vnnt:1.~ens d1 
nav~g3ç.ão-·do·· AHo ·urngúa.y, diz que -elh in
tro .i.u·zira:-: rltjtre~~S e· população no:s tcrren"os 
que íicam+no Alto U1~ugnay, nor~ terreno3 oc
cuplUos pela_ col9nia militar alli fund~da, a 
q:'-ai nec.e~:sitn eer- lign~a ao cor~ção- do ltl•pC
flO, 11a1•a que o _gmyo:no possa. estar em dÍ3. 1 

su informado do qtte _se pas>:• naqoella r~:;ião. 
O anuo .pa•sano o pat•lamento dect•ctou Yerba 

pn.t•a a cGnltl'uc.ção d-;; umn. estrn-da d~ ro ]agem 
e de uma. linl1:1. tcl~grnpbicu po.ra ligai." n c0lo
nia á cid:tde Ca. Croz Alta.~ onde chega tl lillh!l. 
telcgraphiça do Estado. Estas obns de grand~ 
importancia, s~\) e5Le:pout~ de v-!sta-t prccie~\m 
Sl!ll' completad~s. . · 

As obra~··clcvêm es ~a.·r' 9-_jantada!!, m<lS: como 
pos;am su,·g-it• difficuldadea por falto da L'O,ur
sos o orador apr.sentarà uma emenaa nesse 
sentido. . · 

A colonia. -do Alto Ul'ugua.y liga~s~ às colonbs 
do Ch~p,có c E:;:ú, fund>da• na fro!itoil'a do Pa
raná. Es_ta fronteira <i lambem, m~i• ou me
-nos, a.ber1a.; e. a. que en.te3-ta. com os t ~~~·cnns 
oceupados pelos a,·gentinos. 

·A idÕ;t. de cbam:,~.r ;i. ~ltouç1o do govot>no pa.-~ 
ns nos;as.s fronteira~ d~) s •ll foi sU:rgeddo. ao e:ro. .. 
dor pelas t1l"ima.!5 notic~-.s que put>licari.m os 
jorn:te-s d~st~ C!õrt!3. N-!o lu muitos di;\.9 l)nbli
·cava.-se nm teieg~amma, :rioticiant1o quê uma. 
ea:-thoneira de s:uerrA o.rgGntin~ subiu n~ n.g-uns 
do rio Pa1·~n:l, l9v~ndo mna. co·rnm~:nila m!Htn.1~ 

para. G'>tLldar os tcrtenos co:tte.~L:-t.{lo.s e 11x tmina.;:o 
as fronteil•a.3 sob o 1-:onto lle vi.-; La . ltJ fortificoçdo. 
, Q o:mdo os noasos yizi nbos cuidam t.ão solici
tament~- de prcp~.ro..r o t.er,·cno pata. creat• 
n1:1is t:.' rite diffi.::nldade3 nt. s:oluç.i!o da <"r uest:to 
de llmitC!d:, á pt":!Ciso que conLiauem'os nos 
rncmuos _os~o:"ç•)s, quo o g.:'lvcrno f:~~a. o que cs
Liror ao seu alen.nc 1 p!1t'a. dcHt1·u i1· es~~s lil'Jvi ... 
dcncla.s com ig'uac~ pruvldcnc'L•s. 

Tro.tHndo do- e.::.tndo elo nosso O:tol•oi LC) , o 
or~d~n· diz q a~ ni'i.o ô d rH m~i"l Heouri·ciro~, e 
nfl.o sabe clondo \'o.r.n ns diffi:.-.ul rl:ulc~ pnr.t p. !:iUn 

O:L'frani:ra;!io . 
Dll;1.::t sãG ~r; condiçõ:;,s e55l)nciacrf p!\ro. a :'ol'· 

m.,çlo de um eO<crcito t•cgulor: a populaç1o ·o 
ns Ctnahçoe do pai1.. Elll r oh cão t\ pcpu b ~''', 
a U09~0 o.tei'cit 1 ó muito Hmit:llo o podet•hrno!'l 
t~l·o m~ie n·.tme i"o~o. B ~ rn {[UO com i slo fo3scm 
s.'lcri rico. dos o.C~ iut~ rcs.;:~s ·da. l:::woun, à a com
m .. rcio 011 clt~s out~':.'\3 indus l!·:io.s . 

P~l'J In. elo oc:>no-mico, t:lmbGm n:To, porq no o 
or,·atnetHO votado pa o a glt:;rra olforec> cor.di
ções p:u::t & bo:~. organizaçã? do um exoi·-
cito. · .. 

Para a:oooplctD.I." um ~ont.ingen.tG para. o cas;o 
d ! guerra temos a forç~ policial d~s di versas 
provbcin.s, á. qual devemos J.ar um ca.r-act~r 
militar. 

Si o Estad.1 coacorr-~r- com un~<.l. q ao ta. para. 
na dcs,Je~as tl<J serviço d'"J pc~licia nas pro
Ttnch>o, pó:le-se e&lcubr ··m 10.500 o numero . 
di.iS p1".1.ç::&s que tcrà 11rorn?tas para. um ca~o 
ÍQr_,uho ; ~- q_ oac~t com as-de . milicia do .Rio 
GJ·o.udc e com· aa :.!o n_osso CX(U'eho, po:ie-rãO 
fol'lll<\r um~ columna de rosisteneia de. 32.000 · 
o o 34.0nG ltom · r.s. 

Paro. "cheg~r ~e_;te rJsultJ.do,pat•.:e~ ao orador 
fiue não são p:·ociso> gruudes · saci"ificio6 
l>:lsta n -~ctividaJc do ga·;orao. 

A. cl iacass!i.o fica nd:.J,h:t p:dn ho.-a • 

O Su. Pn'E:~>ID.E:-i1'.Zi d~ ·a Se,g-u.in.te ordem- da 
dia·pai'a. 28 : 

. - j_J. ~r"ã,·te 

3.1.--diS~tlssão do orçlmento de guen-a. 
3• dita do projecto n. 105, de 1833, credito ao 

ministerio d.~ ag·r•icultura. - . : 
Coatin•mçãn Ja 2' discussão da refol'ma judi~ 

clarb, no .:t.r"'t. 7., e·s9gaint~s . 
Conti.uuação rh zr~ discus.:ãa do orça.me';:J,lO da 

jt1stiça. · · 
A._s ma~e1'i.l\s do.1:;ig'nalas para.~ f a p"O.rte Lia dQ 

dia 24 do corre nte. 

2' pw·l e (.fs ::J T:o r as) 

Iuter1tel!açflo elo Sr. Almaicb ~ogueira ao 
Sr . mini~tl·o cio i tup~rio. 

Lcvnut::.~ soa so:isão ús5 · ho;w/da. ~ar le 4 

ElESS:\0 E~I 2$ O:S ,\.Gost{) D~ {~83 

P~v.::id ~ ttoia do S.·. Lima Duarle 

StT~l\1.\HIO.--LciL;m\ o. ap~r~\':1e::o ll:L jc(:':t. 1!:1. so;:.~ioJ 
de :17 .-)~'l:;•ç:o u::'<O·t~- - llcrj:llll'i u\uJÍLJ~_.;,:.p,H~.:.cro~.-PI"I) • 
jc t:tJ~ . O .'"1 1·. J ~:l11uiLu T!ll':l.rO ~ jrl~lilie:t a ~trorc; 'lnt:t~:!o 
\lo 1t11r pt~~lecl~. q ;:)r. Jo~.,J M,lri :l :l.IL<J fllnt.Lnn.ouL::a. u t~u 
l'.!p1 CJCitt..•ç:1o rc~n~!Uid,\ polu Centrr; AL-••!l c J\l lo~ i~b. ;.h> 

· llt!"-i r~. u ~r .. \bLt:1. .\i:t~h :ulo o~:-:u~r.-.10 !1 .com va.
ll •:i il~~tt :upl·)~ f! u e- L! i t~1:1 J.'ts.~w:l~> '- ~ 1 ~· :u G,ct•:te•. 
U :k. : o~Lfl;:.) J.:i. al_~Ul\1;1& t:~!r l:cJ Ç\)Cl:-P:U~ :l.t R,\ I',I.M l'C 
lu. O~:•lt .ll ~tO !>;,\.-)~ lt ~O rr;o.HtC.J.LU tb ::~ tti scu,osi<> 1lil út" 
~ ml :"'~l' <l d:1. gucrr~•. AV;' r•• ~;: ~~::.., .-3 ~ ..!i ~t;n..,:)i~ do 11r0 • 
) ~.:to !.lo ~ ~Nlit o a o L:.tiJ:i'jlet'Ü) ,1:\. :t :; t·t~l!IL~Ir:\-D1Se1! ~o Jo 
l:i-t•. A thlr.td,tt-•ig•rt..·il":L.-~.I!r:l)"_-:~l,\ ~·-\r. "o" l!: ~-\. (\ l! t.l l'!.!f n :> D:.L

-llll~~~~rll.\~;lu ~nt_ $r. mhi · (:,;~ d·} Im;:~J :-io; Di~eu r
f:~":-í ;:c~ :;irs. ;\!t:~l.:i llJ. =~otr ll.CI~J t!. n)lal~tro dD im ~ 

.A's U hor:tB,"·fa it.:t. :\." ch::un1ds., acbam--se_pr.e .. 
a· goTerno, e studando as que:sW~ ~ inili~r,e3, 

pod.in. ... dar u.ru!l. ·nova face m:1is pratic-a, ni1nos 
one.-os.1.e ma.is slmple~ para. _a. O!'g:J..nizaCU-o Uc 
no;.;ns forçn.El', el~vando o. mesmo m.1.mero sem 
c~m~u:la augm-cntar o ~ !U.crifieiOs 

Nó.;, d: z o oraJor, qui! temo::; um exerc =: to de. 
i3. 5()0 homene, podb:r:lO.S, pnr::L h• "s 'lbstituir:t.do 
a g"a,s.!··da nacional -'tllO fl: [O pó:ie attiu gir aoS 
grand()S lill~ q11e te,ve em ~ista com a •ila cre.-
ç;o, ir pr"parando a indole da ~opvlacão :·iD
gr..:lndense, ~rea.ndo :li. li uma milici a.. 

Organizad:t. a mili~ia., esse$ ~rpce Í'i>rmt\dos 
terão _o son tempo de c~e>·cicio•,. froquentaril' 
as escolas ·.d~ tiro e 11carão·prepara1o~ . 

,scn.tas os - Srs.: Lim:1. D~1arte:~ Matta Mncl ... a.do, 
Rifleiro rle M~nezel, Soare:3 , 11a.[]oel ·c ,rlos, 
Viel ra. cl.e Audrade, Theophl.lo, J<Jaqt.lim T~''A
res: Caruei,·o d> Cunhs, Barao do G-ttally, Paula 
Sou~a. Cíl.D.dido dC3 Olh-eir~, Ignacio 1\bl"t.ins, 
José Ma!·llnno, S il rn Mnb. , E scrag-noll-3 Ta.u
t::ty~ B 11'ão ~.ra E:stnncia.. Sil"m :Ma(J't\1 · Antonio 
Pinto, Lacer.Ja Vv erneck.- C•margó, Juvencio 
Alves, ai) irig~V3S P;Ú'.'toto. Suuz~ Qua!roz Fi
lho , Gonçabo< de r:,.rvalho , ?eni.lo , .An
tonio do Siquoirn, Cornoiro da Rooh~. Espin
rlol~, Adriano Pinientol , Geminhuo, Alves do 
Araujo, Alfonoo O~bo Ju11ior, Sahotiano, B~rlto 
d~ 'Al'a~•gy, Mon~andoo.e C<lolbo ·c~mp~r. (37) 
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Comparecem, .depois ela chanu.da, oo S1':!.: B~· Do miniole1·io d!> ogticultur&, de 27 · desle . 
. rão ela Villa da Barra, Cruz Gouvêa, Ulh&:>. Cin- moz, am solu<;i<> o.o <>flicio sob n. 5_33, romot· 

t ra, Ferreic• de Mou ra, Bario 'de C&ulndó, tendo informações sooro o ramal de Granja· ao 
Vianna Vaz, Alpheo Monjardim, P~retti , A.f· Tub~riio, na estrada de ferro do Sobral.-A 
íonso Penna, Vaz de 1\fetlo, Martim f"•·ancisco quem fo1 a ·requi,ição. (Corumis•iio de êom· 
Filho, Barão da Lcopoldin~, Martim Froncisc<>, mercio.) 
Jose. Pompeo, Silviano Brandão, Pnssos M:i-l Do mesmo ministerio, em rcspost~ oo offic io 
randa, Amaro Bez~r1·n~ Rodrig uGs Lima. 'Bu.. de 25 do mez ullimo,e.n'lfiando infot·m& çêS~s sobre 
lhões, Rodolpho Danr.os, Ildefonso de Arauj<>, a p1-etenç;Io do tenenle-eoronol Henrique Jzi. 
Prado Pimentel, Pomven,' M~e-Dowell , Felieio do•·o . Xavie•· de Brito.- A quem fez a req-ui· 
do~ Santos o Meton. (~6) sição, ( Oommissilo de commercio .) 

A's H horas e 50 iiünutos., acM.ndo-sil p~o
s~ntes 63 Sr•. depu w.dos, o Sr. presidente a\>1-c 
a. sessão. 

Comparecem, d opais de abe <ta' a se;a5'o, os 
Srs. : Generoso M01·q~es,- Ribas, Pereira Ca
·bral, Pri3Co~ Para. iz.o. Tarquinio de Sou~l, 
Ruy· B>rbo~, Fernon das do o li"oíra, Ar:is tLle• 
Spinola, Soou . Leão, Goa~lres Fero.úra. Aru 
jo Pio.ho, Alfredo Ch.wea, Omtio, Uly6Ses 
Vianna, Henrique Marques, i\lcofor>do, Cruz, 
Andrade Fignei•·a, Diana, Felisbo.rto, OlyCII· 
~io Valladão, Rego Barros, ZDma, Paulíno de 
~nnza, Franeiseo Bêlíss.rio. Fêrreir:\ VinDo,, 
:Moreira de .Barros, Abelardo de llrilo, Golllos 
de CastrQ, Almeida Nogueira, Souu Carvolbo, 
Franklio Daria, Tertuliano HenriofUos, Duque· 
Estroda Teheir~, Manoel P<>rtellc., Al•aro Ca· 
minha e Costa P into. ('!!i) 

FoHam, com caus~ part icipada, os Sn. : A.u
g u•to Fleury, Basson, Contagem. Lourenço de 
Albuquorq_ue, Leopoldo Cunha, Sinval e Se· 
raphico. (7) 

Do ministerio do imporio, datado de hoj e ,re 
mett•n do informda a preton ç1io de F r. Mano o I 
Porfirio de S>nt'An~• F•·eitas, religioso da or• 
dem elas Mercês, da provinci> do Maranhão .
A' commissão de jttStiça. civil. · 

,Da junta apura:lora do Ô' dis tricto do provín
cia de Mino,~ Gera0s, de 2õ deste mez, remet
tendo.:l authentiea tla apa raçio fi nal que nessa 
data fez da eleição para um deputldo ger•l por 
a.queUa_provinciae- .A1 commissio de eon.sh
toição e IIO<ie•-es. 

O Sr. &cr~olla Ts.unay rnanila. ti me!l3. oa 
seguin tes requerimento..: . . 

c:H.equéiro info~e o governo ;:i nas p:-imeir1s 
hateria< Kropp, ultimamente chegada. da Eu
ropa, vieram forjas de eamp:mha e galeras, ou 
ai o arsenal de guerra da cór te e q.:e esta· en· 
carre~a:lo de r.ompletar aquellas baterias. 

•Sa io dos sossõos, 28 de Agosto do i883.-E •• 
cro.gn~lle Taunay. • 

E' lido apoiado ct ap?rovado. 
«RGqu&itto informe O go\"a.rno qus.l o material 

Pal~a.m!scm c..1ou8a. )>.\rtieipa::lc"\,(IS s1·.~. : Ant·!l'O, telagraplltco de eampanha p!l1":1. n e"terr!ito, é si 
B'rão de Anadia, Bez••rt•ado ~l enc~os, C,trloa ê>is tem in•trneçõos para e•so serviço . 
A(l'onso, Castello Braoco, Francisco Soi1•á, !?e- <S •la da.• sessõ•s, 28 de Agosto de ! .883.-Es, 
reira da Sil.a, Joio Caet~no, Ratiebono e oragnollo Taunay. ,. 
Severino Ribeiro. (10) E' lido e fic.i ~ disou.são adia la ;>ar ter pe· 

E' lida e appNvad~ n Mto da 80~0 de !!i do dido a palavra o Sr. Candido de Oliveira. 
corrente . < Requo.iro informe o governo •i não jnlga 

('(lnveniente nos fornecimentos de m~teri~ 
prima aos nrsen:'1e.'l do guerra das . provincias 
aceitar em·concllri·encia. as pro postas àê nogo
c;antes, quo, som ·terem c:>sa iruport:ldora, o~e
reeerem mo.iDI'ca vantagena â íazenda na-

O Sa . 1• SEC!rEI.mto dá conta ·do !Ogu intes 

EXPEDIENTE 

Ofticios: 
Do ministerio do i:npot-io,.le 27 detto mor., i11-

f n•m2.ndo nio f-c porlcr manda.r pagar, coníonDe 
foi solicitada, 3 conta d.il desl)(~Za. f~itJ COl~ 1 

-reimpre·:$to em ~""vulsQ dus :~. nnacs d.t eiunara 
do> daputados, aGtoúoros ao annodc i 857.-A' 
-eommissão de orçamento. - ·---: .. 

Da mc.m& prooooencia a data, de~olvendo 
· informado o re"uerimonto documeat.ado,em que 

o protonotor10 apostolieo Eroosto Comilto Bar
rejo pede ser jubilado no log.~r de prof•lssor- de 
th:wlog ia d1:1gmatica do !~min·u·io ep'acopal de 
Cuyabâ.- A quem fe• ~ re<]uitição. (A. c>m• 
missão de pen~Ues.) 

:Do ministerio dos nego~ios astrangcir-os, 
. dê hoje, em ajd\ tamento ao d a 26 de·'Julho pro· 

Y:i.mo p lsf;:ndo, tranamittitl.do o XV. vol11mo doa 
di>eursos parbmenlaros do Sr. Thi ers otrere
ei!lo i camar:t. dos ·deput~doa pcb. Sro.: J)osue 
por iutermodio da l egação imr,erinl em P:tríz: 
-R.;ceb!dO cOtn agrndo. 

cional. . 
cSab<l:~& se.."81ícs, 2-3 de As:oato de ! 883.- Es

e~a!lnolle Taunay." 
E'l iJo, e fica a diseas.ão adioda por tar pe· 

dido a pobvr:>. o S~- Alfonso Penna . 

stO l idos 01 oeguintes projeetos: 

~. , Hi-i833 

Desp~.:n do miniucrio da a,qricultt!ra. 2>âro: o 
czercicio tú. 1884- !885 

P::~.recer e cmenJas da comm.iss:I1 de orç:m,e.n.to 
á p.:-opoSt.:r. do po :cr execut'. vo, fixando a. 

.dCspeza do mini~te t•io dos nogocios da agr!
cult~u:a., conlmercío ê obr~s ·publicu.s: para. o 
oxeroieio de iS~-!885; · 

. .A e:>mmissão de orç3-menlo, tendo Oxamimulo 
B e•tu lado a·· proposta do JlO~er e xoc ~t ivo, fi· 
nndo a deB?.Ob g~ral do ImQerio para o clter
d~ió d~. 1884-!885, '~~~~ ho_ui t~t~t'lilhr..v~ 
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o resultado de seus estnlos e lrAb•lhos na porte· 
rolatlYa iJ. dcspez:J. com o miní:sterio da. agri
cultura, commercio e obr~s publica-s. 

Pela. ela,·ad• impm·tancia dos di vorsoi scr
vigos que correm por este miõ.ist'3rio, pela 
a.voitn.da. somrna ·quo l~a. â con~igna.da. no nosso 
orçamenLo get·a.l, e por outros Tllotivos conhe
cidos da. ca.m3.r.a. dor~ Sts. doputadoe, ó o 
e:tame das respectivas verbas- do dosp3>a um 
do3 mais difficeis e delic""ldos. 

Si por um ladot sob o imlu~o do .espirito do 
·economia se ve:ra1 quo as nossas circl~mslancia.-; 
finaccei:ras.impOem, urge que neste, como nos 
mais minist(3dos,se opel"~m r~ducções de V3.lia, 
por outro lado, .aLtenta a natureza dos serviços 
que afft:cbm d"recttmBnte ao bem estai- e des
envolvimento do paiz, é nec•Esario IJ.Ue aos 
córtes e reducçõca presi.la o maior -cnterio e 
ro:fteyao. 

A econoruia. nã~ · consi~te n·a arbitraria e 
i•refiectido. diminuição d~ despez:i publica, mos 
sim na suppressio dos gastos superJiuoa, M 
methodisaçãO do15 sC!rYiço~, na dgorOS3 fiecali
s•çã.O d•lle• e .na e~tinC)'.ãO ~é insti tuiçõ•• di•
pensaveis, ou que não se vinculem cs,encial
mente :i missão do Estodo. 

ConYem condemnar e eviLar os gas~os exces-. 
.si vos, .was é neceS!Sario taml.Jem que, Com a e-xa.
geraçã> de um sentimento patriotico, não so 
desorga.ni2:12m as instituiçõ~s e nem ~e entorp~\a 
a marcn;t do prog~esso nacional. 

A comwissão, na indica~·ão das cli\·e:•sas re· 
ducçõ·es, subot~dinou ... Se a eslas sala.tarea t-eg1·as 
G eeLá. c-e=rta que dellas não se d~sviõl.:rà a .sabe-
doria do co~po 1egir.1ativo. · , . 

Afom os ct·editos especíaes da t~b elh C da 
PrGtlOSta, pl.l"a os quaes o governo poà.~rá ro~zer 
oporoçõcs do Cl"CdiÍO, <I quantia p3did<l e de 
·2,,502:105$791, diat.-ibuid• pelos 31 rllbric•s 
que a commissão passa a enumeraJ•, formulando 
as ·convenientes alterações. 

§ i.•-:-~J:.C~li:IARIA Ol'l ~STADO. -Peuaal • ..,.
A propo.•t•' pede 201 :985:~0()0. A commissito 
indica. a. àimint1lção de 877$~ na vel'b:\ desti
nada ã. grntif1cação e c:a.valg.Idu!•a dos correios, 
~om q11e .B~ deve:ga.star sóm~nte 1:547$ e níio 
2:4250$, C<Jmo está n• propo•ta. 

Material.- Para a.· 1mpressão de ral:1. ... 
to~io, q-ua tem d!l ser presente á.~ c.alu.tras na 
•essão de ·:!885 •ão pedidos 12:000$000. A cOm· 
missao reduz essa sommn o !0:000$, alLc)l· 
denc!o a qne ntlt) í3 mistér que todo::s oa annos 
so confeccionem relatorios volumosos e •~ten
so•, acotnpanbados de disp;nsavois nppansos, 
desde que· no corpo dn ox~osiÇão do- rninistro 
vem cornp ~ndia.da. e ·aesenoi<Jlvíd~ a rua tê ria 
dos appensos. 

O relatoriO nprcsonto.d:> nn prosontô sossão 
pelo e~-mini:e ~ro d~ agricultura, s:ena.-::lor Hen
rique d~Avila.t a lli está. pa:ra d~rnans~rar a. van
tagG:n des t~ sy.stémn.: que f:S traduz ~m wna 
real economia.. 

E' em~ndi\do: poia, eat-e paragro..pho, -r.~du.
•\nio-se a desp3za de 234:485$ a 232:108$()00. 

Estã. a commi,ssão persliadida. de que póde E:e.r 
rodazido o numero de empreg-3-dos d·~ s divel'f:'ae. 
direc~orias da secre~ria de Estado~~ lnfeliz.w.en
te ·ahi, com.:J ein gun.:ie numero das nossas re
pa1•tíçõea '· pablicas; ba pe .. oal de sobra " <J.Ue 

convem ser dispen>ado. No entanto, para qna 
os córtes JSejam racianaes e noo pert~r~em o 
meca.ni.smo de tão import,nte ostaqlío, é .De
cessaria uma reo<"ganizs.ç.ão, dependontede .an ... 
torizagão. do parlamento.·:>! e•t~ sontido formu · 
!ará um• emenda. . 

§§ 2•, 3• e 4. •-Nenhum~ re.ducção occorra · 
ã cOtnmissão em. Nferencia. .. & estes pa.rngra.-. 
ph<l~, nos quaes so consigriam auxilias á So
ciedade Auxilia.dora d.1 lndu.stria Nacional a 
fu n.!o~ par.:t o e:nsteio dru Imperiaes lnstitu.~Q.il. 
Ball'o.no e Fluminense de Agricultura. 

São ruo~licas o. e verbae, c a camara. não dos
conhece a iooportancia destas instituições, que 
convem manter e dJsen,·olver. 

§ 5.'-Estabe!"oimento rural d.~ S. Pedro 
de Alcantara na p•·o~incia à:o Piauhy. 

Emquanto não ·só effectua & venda on ar· · 
rendamento d~ste Gstabolecimento9 para. o 
que tem o gõv:erno a.utol"izaç~o, não ha. r~mediQ 
senão. fazerem-~e p:1.ra. \L surs couservaçio de5• 
pe7.as annu~es. -

A pt•opost~ pele i3:ô00$. A commisslíO, da 
a.ccór lo com o Sr. minisb·o da agricultur a. ;"'en
tend•J que são sufficientee i2:00<l$000. 

E1 certo que no exercício ultimamente Ji .. 
quido.do, da !880-iSSi, o dos~endio foi da 
f•:OOO$; mn.s G ~vidente a insuffielencie. de up:ta 
t.al irerbat a.~tendendo-se a q_ue, ~1ém da deiS· 
peza com ·o pe;soal. ha: as . da alimentação, 
compra de moYeis, uteusis, mojica.men to!S e 
outras. 

§ 6 ·'- Audlios pa>·a escolar praticas de. 
a.gric.ultu. a e -tana d(! 'al:!teri1zaria:. 

1\bis de n.iturazn. pt•oviccb.l" do que gera.lt 
e.;La~ e,~~colas, euj:t ut~lido.dG a commissão ~stâ. 
longe de contestar. cbvem ser aaDliatlns, cem ... 
forme"' propOllt.., com a qu•ntia de ~50:000$000. 

Atlentas as·gra:ves cireumsta.ncias ecout.~mi
cas do lm·peMo, :l. co[nmissão reduz o auxilio a 
iOO! 000~, dando ao governo autorização para 
organizar d:l um modo mais economico e cou
veuiente a escola d• vetcrinaria, cujo professor 
ji està oontracta-Io. · 

§i.~- A.cguisiçao de scm,ntes, plantas, etc .. 

Sem duvida ao Estado, no do5empenh o de sua 
m.is.1ãa, i.ncr.trril>~ o·rbver da promo-ver o pro 
g'l'e>so da . ag-riculLur.l, contt•ibuindo por; a. 
prop•g•ção das plontas uteis. 

A propoat~ para este fim pede 1~ :000$, 
que a commissã:o roduz a. iO:O()()$ .. E' uma ru
bL·ica moderna. do or~amcnto, am q ue, .: sem· 
g1•n.v8 inconveniantP. , o cõ'"te pCda re,ili z-5lr-sa. 

§ ·s. •-Euentuaes 

O podido é do 20:000$. A commissão desce·o 
a 10:000$. Na natureza ·e denomin~ção desta 
Yerb.J.est~ a jusHficação da reducção. 

§ 9 . •-P~sseio puhUco 
. . . 

Na meca.niam~ do nosso :systema. constitu ... 
cionn.l, e~ ci ue o gov.er.no economico e ·munici- · 
pal das· c1dadeo e Y1llas • compeLe as · camaras, 

. .a~ · daspezas com o passeio .pnblieo, js.rdim. 
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da praçA. d:'l. Aec!:unt.ç.ão, illuminaç.:i:o publiC;l, 1 -;pli .. r~:t.e o sy~tema. ~de aviso:5 de incenJio •. 
can&liz::-\çi!o de ag-ua pot~~,.·()l, C!lg"Otos o t:.tn lõJS Si e.ssa rtJfo rm-:1. á urgsnt~, p~Jdo· ser feit ~ pcala. 
ou~ros seni.;os d~sl:.l. ca.pitj] devi:zw CO!·rer por ver~:J. dB ·11):000$ d .. ~stinada. pa.ra ac lUisi,~Ao e 
c-onti\ da eamtt;l municipal. . r.~paros do wat~ri:ll, elliminada. a. e:s:tra.or-

Nã.ó é justo nem ["i"\zo;wel que o contribuinte dinaria· .. 
das provincine conc_orra para as ..:nmmodidld:ea Ei' certo. que o .s~rv·ço do cor,)o do:s bo:n-
e proveitos do habitante d;). cOrt-e. . bei~os ó !J.lll .. ~o_g que íç.~..zom !llai.s húnt'a ã nossa 
· Circ_!lmstandas peculiares. pJ1·ém, qu~ n~o a.lnlinistt·.o.~.ão, mns ag cir~umst::1.~1 d.1S do Es
cumpre.á. comrnissão agora. cs:;.H~rilhtu· c -d-~sen· tn.do não porru.i ttem qu'J.a.nnualmenle se eleve 
,·olver,.têm man~ido, ha longos annua~ a Ct\rg-o a. ,•crba que lhe é d~stiund<l.. · 
do governo estes serúç·J-s, pa.1•a. cn,!a. satisf.:~lo EstlJ serYiço ~- tamb.~m de natur.:JZl. in~e i:•a ... 
.2.liás a .,...luni.cip\lidã de niio e~~:i pr-cpa1~ada~ m':".rtt'l l!l.unicit~rd. · 
a-tt~nta.. ellguid~de !le seus t•eeurso:::. . 

Sem da:YiJ:~, a camar3."do primeirO muuiciplo .§ i2.-Illnmit~oaçüa pt,blica 
do Imperjo não de v~ continul\t despqja...ia de No G~-9I""cicio de 1880 a 1881 .0 dis~endio foi 
de suas fun eçõe~ c n·~m permo..necor pa.rpe~ua- ~~e 784:443$.322. P·;Nl o act:lal,de ·JSS3a 1884ta 
mente sob 3. tuteh do gove;'I>O. Pam elia, lei n. 3141 d> 3~ de Outou"ode 188Zêonsignou 
~ssim como p:.ua tojo C=~p~i7. é uma ~~form~t o c:-(3(lito d~ 854:21~i$135,t•eputadü inSuflkie nte~ 
i~declinayel.& qu~ nuo··::ed, fJOl' tnLJ..iL~ t•;mpo L:n . .-:üo que 0 g-ovco•no p~ rii ú. um. cred ito snp
:'Ldi,,da., :\ discr~mina.ção do3 ·encargos· é altri- plamentar de ·123:243$6::;2, qu~ jS foi · v.o ta.do 
bu.ições gera. os, provinc:a')s é ;muni~ipacs. Es:sa peh cs..mar~, depenJ.enrlo d~ · deliber::'lç~o do se-
é slárga ba.se da dasccntralizo.ç:ro ndminis.tnt- n:ld.o. A prop;~ta C.o:1s;g11a 915:5~4~ L70 . ~ A 
tiY:l e nella estar:\. o de!s ~n.volvímento pratico commis.são acha justifi(!~.vlo C/ t\x~o~!:n, "qn~ 
do gL·andB pensamento c(~nstituclonal d:1 di v!- prJvênr la diffcrenç:-~ d_o cil.mbio e d~ augm-~u to 
s:J:o doa poleL•es. · · dn. it•ea da. iliJ.nüua~ão, ruas pllnsa. que O!l ven-

Dep·~nda, P.Oréru., bl refOJ'Cl-:\ ele uma ~8:.-:i.e cimentos d.J a}l<!aato do tnsp<!~toi- .g~ral pod.orn 
ID'lltip1:1 e COffi.i_Jlex.a. do dis~XJsiç~cs, qua, l-lC:::ilC ser dimillt:id.Os dQ- 1:200$ G bem i~Sinl !•edu?.icln 
cN;amen to, est!lri~m d"~sloco.d~ls. EI•:~. p~e.c.is-o a 800$ a v~rba. consigna la pa.ra. a. c.ompl~ll d2 
que ao la.do do acc.re~cirno de fuucçõcs, do :t.U- livros 6 assignatut·as de jotnn.es .· 
gmonto dos encargos, se alarg!'$~0 tambem .(1. 

fonte da I'·'Ceit.a do município llell~ro, 'tl'ansfe- § 13.- Gara>!tia de jur1s a .~st!•r.das da fen·o 
rindo-sG-lh~ a. décima. ·urbaua. o imposto p!'.J:~ 
dla.l e o~.ttros que constituem renda proprüunen~e 
mnnicipnl. 
Emqu~nto, pois, essa profui>il~ modilicai;:lo. 

no dire~to a.>.1~ua.l.não é oper&.dn.., forçoso é csr~ 
regar o E~ta~o Colll despez.as d_l n~tureza. loe~;l, 
quo, porém, nll~ sib de todo descabidas, tr,,tan· 
do-.n dn capitd do hnpario. 

E' assim 'lue a propo.st., pedo pa.m a. conser
va~ão e. eustoio do 11ass<:io publico, que são 
ragulalos pelo contrat'' de 9 d~ Julho de 1873, 
a quantia <I e 13:265$000. · 

A comrnissiio reluz o pedido a 10:000.~000, 
)loden !o ser dimlnuida, sam inconveniente, em 
3:265$000 1t prcst~ção por a o custeio, com quo 
lll exêl'CJClO de 18H0,a 1881 S'""LOU-SG 9 :\lg9.:;W6. 

§ 1.0.- Ja~·dim. da cam1n ela .-1.eclama9 .i·1. 

N~ peuot~.l podclll ~G f.uor aS a1g-uintoa eco-
nomias o reduc~.õc· s : . 
1 f~itor-j.11''1i neiro n. .•••• : • • , • • ~ ·= 2(}0.~000 
4. trabalbalores ~ 720$000 . • . . . • 2 : 880$000 

No matcrh\l, a va.rba. para pin~ul'a das g rrul es1 

ba.ncns, prei~os, e tc.·. pOde .dcs.cGr a. 250$ e a· 
2 : ~00;;; a aostmada para areia, macadam para 
:ruas, otc . 

A commissão nes to.parag-rapho indica, pois , 
um& econo,nia de 4:760$000. 

§ ii.-Oo:]'o de bomúeiros 
. Pua o ·· ex11reicio vig-1nt~ foi v-oto.do o ê re ... 

d1to d~ 3_'0.:000$ . A propoeta re,de 310:000$. 
No eJ<ere<elo de 1 880 .. 188i deopendau-so 
a. qnant1a. do 200 :2~$789. A . com.mis~ão 
resta.be le~e a verba· YO~~da, .. n~o proc.éd.endo 
a razão dad~ para o ; e:s:cess.o e consist~nte 
em que é neeess_1rio reformar-so e ~m-

No or~amento e:n vig·or ·(c!tarddo dG f883 a 
i3S4) :'oi votada a q~antia do 1.4DZ:I8i$~30. 

A propos~ pedB L498:32Z~J31, sendo: 
t.c Par,\ a eslrad:. de ferrQ do. Recife a S. 

F,·a~cisco 450: 050~031. 
2. 0 P:a•.a a d.n Bahi"" v. S. F.i'anci.sce • •. •.• .. : 

i. 039:392$0()). . 
3.0 Pa•·a a fisoalizaçiío d• <lc S: nLos a Jun-

dbhy S:SSO.j;OO L . 
A .comulis.siot com retcr~ncia a crHn. verba, 

nãO lló.to indiear re!Üucy·le ~ importr.'\nte~ . 
Inrclizmonto ;a eonce•sõe< da g.rautitl de 

ju t·os n Hn ::~cruprc preailli.u !\. molh.or refl ~xãa, 
de :o r te quo o <lo favo" fo i ampli~do & ernpr>zas 
q·~c p1r runito lólllflO tHfi.:l do pe;:;ru· sobre o ar~ 
ç:unoulo da lmrr·rlo. l~st~aua~ tp 1<3 ~o a.Üó lll'~~ 
ya.m prame ue lo:-<~.s d·.' avulta.dos l 'Cn~im0nhsJ 
qu1at ni1da tOm prodll7.ido o por mui ~o tcnnjJo 
terã') da rccio.~llP.I" n. c!focllvi·.l o.do .: lo pagnmen.to 
Jsjnros gn,a.lltido• . 

. Hojo a esta L·.;,sp~ito·nada sJ.pó~c inn.ovart 
Cllmp.;-indo ao pAr!a.ment.o consiga11r os f11ndo& 
para n solução dos compromissos conLrahidos . 
. T~::davia j ü que -e m._re!~~ã.o ~o quan~um ~os 
Juros na.n.h.um;a o~ono~1~ e posst vcl, a comm1s.
sào pt•opoe: quo o V9ncimento dos tr~s engcnhet· 
ros fiscae!i seja. radaZiJo a 6:0UG$, a qu?. SA sup. 
prima-m os legares .de ãjud~~t~s j uilto ás _es·
ttadas do Reci fe a. S. Francl!CO e da Eahw. a 
S. · F.ranciiicO, diminuindo-s ' deSt'arto com o· 
pessoal ;:~ qllantí~ d,, 9:00~$1)0). · 

. § _·Ú.-Em·acra àe 'fmo D. Pedro li 

I.-Pesso1l 

A eommis.lão propõe as oo~;nintes red11cções · 
no cre:lito pedido pelo governo : 
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L• De 4:000$ na verba de 10:000$ destinada · .Em com~eneaçõo, eUa propõe que •e elevo: 
a au~iliares. . f .• A 100:000$ a verba de 90:000$ para O. 

2.• De 1:757~ na do 5 :757$500 de&tinada. mettres d<> 1 Ilha. 
po.ra gratificações de trimestre aos empr~ga- _2.• A 1.<!00:000$ a de 900:000$ para ooop.,. 
doa da. sacre~~ris., thesoura.rio. ~ almoxarifa.1o. rarios diversos e trabalhadores. · 

3.• De 4:800$ co•n a diminuição ~e quatro E' evidente ·a inBúffi9i•noia doo pedidoa do 
telegraphiotao <lo.• 120 Jna eotnç~es do •ntortor · governo M~ts par te. .A ostra~•- prolong>. as 

4.• . De 12:000$ na verba. do 34:020$ votada suas linh>S; em breve serão abe~ta• ao ~ra-
para os auxiliare• do serviço telegr,.phiC<J. fego as e•tações ate Queluz, e o,e·1ercicio 

5. • De 3:660$ nns gratificaçlioa de trimestre de i884 a .!8~5 nllo será encerrado S?m que 
dos empre.;a~os do s~rviço telcgrapbieo pa.•·a se inauguro a eotaç«o ilo lt•bira do Cuupo, 
oe quaes • • pode 18:260$000. de sorLc que, n .prev:.lecer o pe<lido do gover no, 

6.• L'e 5:{)()()$ n:. ~erba. de 18:567~0\? _deati- verifttar-se~ia consideravel deficit em duas im
nada aos :uu:ili&.res di! secção de' contabllldade. por tantos rubrica.a, eo)n at quaes se despendeu, 

7.• De 2:500$ na. verba de .8:~ pedid~ 
· no exerci cio liqu i lodo de 1880 a i881, quaudo 

para gl'l'tificações de tr:~eotre aos ewpre.;a- a. esta•.ão cie Carandahy não eõtava. aberta a.o 
do3 cb ~cção do contabtlidadc. · > 

8.• Do S:.U.O$ na verba de 41 :410$, p•dida lraf•go, maio .do que pede.a proposta. 
parll 15 eonductores de i•. elasse, que ficarão As reduc~il es importam em re- · 
reduzidos,. 13. bção >.0 -p•••o~l em......... 10S:467$'500 

9.• De 4:000$ na de 40:000$, pedida _pa~a E ao mater.al em...... . . . . . . 411: 000$000 
2G conductoroode 2• clllsse o quo ._commtssa o 
reduzi a iô. · . I Solllmando .... , . .. . . . . . . . . . . . 519:467$500 

10. be 7:500$ n~.ve t•ba d~ 45:000$. desL1- Os accrescimos importam em.. 410:000$000 
Dllcb p~ra 30 conductores do 3• cl•ooe, que 
ficam redu' idos & 25. . 

11. De 15:000$ na. verba de 40:000$ dest1 • 
nada ao• auxili>.res do trafego. 

12. D• 15:000$ na de 75:000.;:, podlda para 
os aul:iliares de uivera:.s es tações. _ 
. :18. Do iO:OOOS na verba de 520:890$. de•tt

nrula aos Mlarioi dos gu1ida~, feltGreo, mano
brial'l~, guardas-eba.,e!!l, rondantes, guatda
oaneellao, t,.balhalol'l!s, etc. 

14. D•12:000$ na verba de 53:800$, conoi
g uada. pHa. gratificações do lrime•tro do• ero
pregádoe do tral.go. 

15. De 2:240$ na n rh de 12:240$, para de-
senhistas. . 

t6. De 3:000$ na. de 14:010$, para. aul-
liare.i da loeomoçllo. • 

17. Da 600$ na de 2:600$, de gratificações 
da trimestre do pessoal do o."'ripto,io do aer

. viço da locomoção . 

ll-.Material 

S~o propostas "" seguinte• reducçõea : 

i. • De 32:0:xJ$ no. Yerba de 50:000$, pai'& 
expediente e con3umo do tole.;rapho. 

2. o De 155:000$ "" de 385:000$, para obras 
complementares nu divet•o&u secçõea. 

3, o De 50:000$ na d& 100:000$ para. au
trmento do tolheiroa e machillismoa nas ofli
cinae do Eng.\nho do Dentro. 

4.• De 80:000$ na de 000:000$ para compra-
de loco111otivns. . 

• 5. • Da ttl:OOO$ na de 240:000$ para compra 
de carros de cargas. . · · · 

6. o Do 24:WO$ na·de 9Q:OOO$ para & <:ompra 
de carros de viajantee. . . 

7. o De 30:000$ IUL ·de 65:000$, pn:~ " aequ>al
çlo e oollocação de f•·eios .de Vi~stinghouse. 

O Oiludo dos dis;.end1o~ fe1tos c~m cato• 
-verbas nos· exerci cios s.ntet"l?r~e. ~ as tnfo:ma
çõea prestada• pelo Sr. mJDlstr_o cb agrt~tt!
tura de que, sem perturbação do _aerviço, podm 
o poooool aoffrêr aa reducçllee mdleid~, au
torizam e justificam o procedet• da conulll$Sio. 

v . IV--38 

Havend.o, prli&, uma. economia. _ 
de........ . .. .. .. .. .. .. .. 109:467$50) 
no pedido do governo que é 
de .... . .. .... .. .. .. .. . .... 7.275:230$000 

O credito votado para o exerci~io correr.te de 
1883-1884 ó de 7.000:000$ o no exereicio de 
1880-1881 despendeu-ae 6.617:824~1. . 

Como di!ISe a commisaão, a estNda abn u e 
vai abrir u ovas estaç&:s ao Lraíego, o que ju•
litica. o _prog-ressivo augmonl? da deapeza. 

§ 15.-Estracla de (erro d.e Sab.-al 

Para e•ta eslrsda o o••ç-une!lto vig ente con
signo a verba do 21.&: 3!4$760, que é l"lprodu
"zid& ru proposb do governo. 

A eommis•:Jo pen>n que se podem fa~er aa ,..._ 
gui n tes reduc~~s : 

i.• De 2:400$ com. a sopprellllio do um Jogar 
de deoenhiata. 

2-.• De tO:OOOS nn ver!Y.I de 35:800$ de>tinad& 
pau acquioi~iio de t,naterial rods.nte. 

§ 16--E•trada de (e•·•·o de Battlf'ite 

.A. proPoata pede 257:005$290. No orÇ')mOnlo 
vig~ntoo credito 6 d& 230:000$'>-45-

A eornmio•llo indica a1 aazuintes reducçllea: 
t.•De 545$ na verba do 1:005$ paralim•doreo. 
2,• Ds 730$ aopprimindo-se as diariao do um 

torn•iro. 
3.• De 5413$ n~ vo7bo do f :095$ p~ra fun-

didores. · _-
4.• De 830$ na de i : 460$ pnn fer ren•es •. 
5.• De 1:460$ na de 3:650$ par.> . earpmteuos 

com adiaria d e 2$000. . 
6.• De 325$ na de 657$ para carpinteiros com 

a d!o.ia de i$80.1. · · 
7.• De 5:000$ na do 15:000$ para eventaoes 

e reparações e:<traordinariaa. 

§ ·17.-Esll·oda de (<rro Paulo A ffonso. 

E~ cata uma v,erba novo do de•peza, que d'Ol'a 
elll diante figur:>r:l. no llOSilO orç=ento. 
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· o r;o"erno pede 215:000$ que a eommisião re-1 etamente à Rjministração, ]'elo que a eoli>mis
<luz a 200$, propondo a diminuição de 5:000$ no· são otferece nma eme?d• add~tiva autotizando 
credito <le 75:000$ para tt·abalbadores e ope- o governo á_ ·_reor gan1tar a. '!'apectorta ge ral 
ral"ios e de 10:00{)$ no de 40:[))0$ paca re.on- dos obro.e pubhcos, ''otn dun1n~1Ção da despeza. 
strLlt:ções e reparações eventuaes. 2 .. 0 ~n conservação da.s estrada.s e :florestas 

. (Demonstração n. 2) sendo : 
_§ ~8--:Es~rad~ de (er>·o do Reo•fe " A) De 2:040$ reduzindo-se a 20 o ni11ne~o 

S. p, a><cosco (prolo»gamento). de .trabalhadores da Jloresl:l. da Tijuca . 
B) De i: 350$,com a COll~ervaçio da estradà e 

caminhos .. lo alto da Cascatinha. á Florest:!!. da 
Tijuca. abil.i::<ando ~ di...ria dos trabalhador ês 

O pedido do t;overno e dJ 392:440$. No
exercH~io corrente nenhum1. quota lhe fot 
cOnsignada. A eommiss:io propõe a diminuição 
de 5:000$ no credito de 90:000$ para a tracção 
e de 10:000$ no úe 74:280$ para. conse•"·aç;;o 
e repar-11ç:ão ordi.naria. d.a via penn.Rntmte e 
linha telegcaphio~. Havendo úacaliz~çw e 
espirito de ec.onomia. são sufficiontes as quan
tiP.s lls3i m re ~uzidas. 

a 1$70~. . . . . 
C)'De i:500$, M vorbo. do 15:743$, . desti

nad:t para a estrada li6va. . _e .velha da lij_UCB.. 
3. 0 Na5 obl'as com~ o abastecimento d. ngua 

(Demonstração n. 3) sendo : 
A) De 10:000$, na verba de 60:008$ para 

trabalhadores. . 
§ 19.- EstraJta da ferro da Bahia (pro- B) De 5:000$ na de 25:000$ para material e 

longa men.to). ferra.men ~ás a 

E' outra verb • no·,. de despe•~, que vai C) De 10:000$ na de 60:000$ para o p~ssoal 
oner-ã..r este e os fLltu:ros Orçarnen.tos. Oxalá os de. S'::!t\·P.ntes e onerarios diversos. 
proveito• coper~~o, por OCOO$Íão da de;rctação D) De 70:000$ na de '180:000$: para mate-
desta. estnda no tuturo c.unpensem os sacri- t>ial das co.n:~.lisnções. 
ficios eorn ella feitos. O govor!lo para o seu 4.• No c•,·dito para. as officin•s e depo•ito 
custeio pedl 601:228$000. <h• obr>.s publicas e limpeza das valias (De-

.~\ commiss'Jo ent~nde que póde ser reduzida monstra.cção n. 4.) a comLn:iS~ão prúpõe a r&o 
a iiO:OOO$ a verba de 200:000$ destinada para ducç"o de 5:000~ "" verba d , 20:0JO$ desti
acqoi.'l-i~1o do material rod~mte G "' 85:000$ a. nadn. no3 aerriço~ diYeraos c obras. imprevista.sa 
do iiJO: 000$ consignac:b para 0 peasool da eon- 5.' Nas obras de oonstrueção e galerias para 
eervação ordino.ria. das o br:J..'l e ediicio~. o esgot!> de agu~s plu via.es ( Demoõstraçãu 

Haja severa fu!cali2ação e rigorosa appli- n. 5) sendo ' 
ca.ç.;io dos· principio• de ecouomia, que o eotado A) De 4:306$, com a ouppressao de um lo'gar 
a.etua.l d~s :fi..nnn~as tão imperios~mQntG no$ de ~ngC!nhcil'o ttjudante. . 
impõe, e serão suffi.clentes· os creditos lem- S) De i :SOO.S com a diminuiç§o de um au-
brados pela commiesão. l<ilia1·. . 

C) De i :460$, l'eduzido a quotro o numero de 
§ 20.-Estraàa de (e;•ro de Porto Alegre foitoreo. . 

a Un•gt«<ya""· 6.• Nas obt·aa diversas nas províncias (De· 
l-bis o~tra rubr.ic~ .nov::\ a rGcb.msar consi- monstra~ão n. 6) .riGndo: 

gnaçõo de fundos no nrçam~nto.O gowrno péd~ A) De 20:0011$ no credito Je 200:000$ pa ra 
340:170$ que a eommissilo reduz a 324:170$, a. construcçi!o ~.açudes no Cear:t, 
dinlinuinlo de 5:(100$ o credito, de 26:50()$ B) De 8;000., Mm a &upreesiD da verba po.ra 
par~ pe•srol, das offi.cinas e de 20:000$ a d' a pintura de pontes am Pernamuuoo . 
4ú:OOO$ poru doepe.a.. di verBas. C) De l D:OOO$, roJnúdo • 50:000$ ocrediLo 

§ 21.- Obras-pubUcas. p~ra prosoguimonlo da e•trada de S. Francisco. 
J)) De 4: 300$, au:>primiodo o legal' de oju

. Para este s ·r viço foi voto lo no. esercieio de dnn te do ongcnhciro, junto :l prasidonoia de 
l883-18S4 3.540:000$ e com elle desponden-ae Goy•z. 
no ue•·cic"io liquidado de 1880-1881....... 7.• Nas diveraao do•~oz .,. (DomonsLra.ção 
1.779:685$083 • . · n. i) sendo: 

O govemo péde no. proposta 2 .1367:401$000. · 
A eommissão indioa as <eguintea redueções: A) D~ 1:200$, oup~riroindo a gratificaÇão ao 

encarregndo do depos1to, e a. de 600$ a um guar
i•. Na. i~spectoria geral .las obras publicas da d~ conser'l'>~llo dos instrumento• d , enge-

e outras ropartiçoes (demonatração n. i): nhal'ia·. . 
(A) Do i:200$, supprimindo-•e a grati.fu:a· B) De 20:000Ç:, ouppritnid" ·a · ve~ba ·para 

·çio e:r:tr.lordiruu·i~ de {(.;0.~ aos ~ngenh eiros aju... acquisição de pa ;rões d~ p~~ciS :e medi~as. 
dantes . C) De 4:000$ n as grat iucações dO. "'en ge-

(B) De 4:306$, supprimido um Jogar de ange- nheiros :fiscaeo d.as.compi>nhias de oari'i<l '!~b&-
nheiro ajudante. no,s e da Copaol!.bana, :figa~dá i> :fiscalisil~o a 

(O) De 1:5®$, oupp1·iuiida ~ gr"tifieaçiio e>:- cat'go de um 'oõ eng cnh"eiio eom 15:600,S ·de 
tra.ordinaria dG eserivào-A"!Cr~tario. · ~encimentOs. · 

Ontras rodt1c~os podem-se fazer, diminuin- ~ :D) 'De ·1 :200$ ,·roduziaa à 4:800$"• désp eza 
_dO--se ~ numero dos oollabora. ~ores . dos r.-m anu- com a COrisetva.ção dil. ei:itrada. "rJriiãO e :rn .. 
m.eranos ,~o,.,::. ::- ~:ventes .e tra.llalha·.iore.s bra..ça.e.s, dust~ . . 
e re~rganuo.ndo-se ~ melhor se dístriboiudo o E) De ·250:000. ·inippriuiida a verlía para 'al 
.sen.,ç:o_ r~rt·!nce eSR.S. modifica~ão mais a.ire- , o@tra:dãs "coloniil.'eS. 
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§ '22.-Esgo.to ,da citla.de I'"rtição • o serviço sem augmento de . d~o-
paza.; . . . 

P :.r:l os to aêrviç.o. de na.turcza intoira.monto . Então p()c\erão ser suppriiUidos algu!ls lo
municipa.l, ma• que onera forçosamente os p-are>, que • eonunissiio mantem, 1':"-"a nio 
nossos orçamentos pelao UlOtivos expostos, pede Jovar a.d..,rgan itaçio a este ramo da admi-
o governo a ~~ultad:o eomma de 1.710:028$, ailltraçilo. . 
se ndo o ~a·edito no ac,ual t: x etc i c i o de :ro~aria. pem;a que 1 desde já •. JXKle.m .s~r sap-
1-<,73:606$ o tendo-ae g~~Sto no cxeroioio de prumJos unLlogar de engenheiro au~thar com 
1880-1881 1.466:127$073. · o veMimento de 4:800$ uutro de desenhista: 
· Provém .o o~ces~o d" e>:eoução do prolonga- :vencendo 2:100$ e outro do aju lante vencendo 
.rnento da• obrao do 4° diotrio:o. · 1:800~0. " · • 

EatanJo o computo feito de &ccórdo com a Ind1ea a commissllo maio os .-.guinlee 
lei de 28 do Setooubro dó' 1853 e ó• uoior:.ioo de _cóttcs : 
29 de Abril de 1857 e 18 da Dezembro de 18i5, 1.• De 1:200$, redü~indo-se a.4:800$ oa ven- _ 
qo.e fixata•n as respectiva! taxas, a oouuniasão eim.eo.tos do ciirecto d.> esta.beleeimento da e mi- . 
_Ile!lbwu!' -economia hnp>rtante póle p ropór . g nt.nte• da ITha das Flores· . 

• f•'!sa , porém, ~ue nilo ha inc:onvo~ente em ·. 2.• De 400S,ro1u•lndo a2:000$ o> venoimen·· 
r .... uztr·.•l a q~at10 o• engenhc,roe •.Jul>nles, tos do eocripturario guarda-liv:os. 
economteando-se 3:\148$, e em su~pr•m•~·se 3.• Da 4:960$, dese~ndo a 7:000$ • verba do 
Wll l?[.t.l' Ua i.t.ll.l.ili~r com O veucnnerü.o de 1 m~têrial elas medlçõaa na p1•ovincia do Espirito 
2:400$000. . Santo. · 

§ 23-Telcgrap/ws 

·Pede o governo 1.821~0$. -No orçamento 
vigonte e•l.i vot..do o credito de i .B09;400$, 
tendo-"'!__~~to no e:ureieio de 1880-1881, 
!. 480:1~50. 

A impottaneia do ""·viço .. e a nece•oidade .de 
dar o maior des3n volvimento possível a. este ' 
í!'rande ele:nonto de progresso e civilisa.,;<o, 
JU&.ti6.eam o a.ogmento progros1bfo d:J. .de!'ipe.zct , 
e tnduzem a eommissõo "nenhuma re:iucçõo 
propor nas doversas verbas. 

todavia., não sendo urgen tA! a. ooasirneção 
de um edificio para a repar tição cenlral na 
córte. p•ra o .qo~l o gover!lo i>Cde a quantia de 
50:000S, a cornmi"'ão propõ~ ~ eliminaçào d~sta 
'O'erba. 

§ 24 • .,-T ..... aspublica• • colonisoçllo 

Fõr:1 ta.lvez convenitnta :1 suppresaão d1 ins. 
pecUJria !,'lll'al do t.erras e eolonisaçiio, ereada 
pela lei de 1850 e rognbmenlos pvsteriorcs. 
Entllo, os diifereatce sel'Viçoe que constituam 
hoje o m.ini15terio da. agricultura, comrner-cio e 
obraa publioas, se achavam a eurll'l do minis
tcrio do. hnpedo, e a.seitn era <lil!lcil. sen!l<l im
po~sivef, concentrar-» ~~~ reep_ecti•·a saere· 
tar1n de E•tado, todaa •• reparttçi'ios delle de-· 
pandentes, Não propõe, ~orém, a. commiesãQ to.! 
st~ppreesão, porque na tóru1a do regubmenLo~ 
oe empregados da reportiçlo extincta terio de 
ficar. addid0$t uio proyindo 4ahi nenhum& ecoa· 
:nom•a. 

E' indiapenoavel, porém, re.,er-se a logie
laçlo relativa oo serviço' doe huaa publie ,.. 

i'cnde d~ deliberaç~o desta august~ ca.mara. 
o projecto cQilf6cci~:m&do pelo 4n&d.Q uliuh.tt·o, 

, ooruoélbeiro Uuarquc de Macedo,e ~ eommissão 
faz votos po.ra qua.seja elle, eom as amend&a 
. éonveo.i~nLes, ~m br~ve con vertilO em lei. O 
. t,~gimen. das, terras publicas não P._Ode ser mais 
·.o .d~ lei de i850, · obacu.ta. em moitaS partes e 
.qu,e se .acha a quem <lo.desenv<?l"imento actoal 

::da nosi,. .riquoza. c população. Para ··~as mo
úiji~ç5:!e é necess~rlo a:~to l ?gislo.tivo, ~ m~s 
em qoanto elle nãoso fizer ,' convém que ao gc;.· 
ver Ao se dê antorieaç_~ para reorga.nisa.r a. re-

4. • De 4:000$. fazendo-ao igual re:lueç§o na 
verba destinada para as mediçõllii na proviDeia 
elo p,.,.p.á. . 

5.• De 4:500$, redU2indo->e a 9:000.~ o era• 
óho pora o material das. medições na. colonia 
Silveira Martins, na provincia. do Rio Grande 
do Sul; 

6. • De 9:000.), com iwaal deducção, na• co
lonias C:.xb•, Conde d"E.u. e D- foabsl, na mes-
ma provio.eia. · · ... ~ 
· 7•. De 3:92.0$, com a so.pprogl!ir> de um 
agente ollicial de cob:>úação, na província' de 
S. Paulo, abaiundo- se a 2:000,\; os nncimea.·. 
too do agente do E•pirito Santo e snr pr:imindo
se ucn agenfe'Tlo Rio Ch-ande dn Sul com 1:120$ 
de wncimonto. 

8. • Oe 44:820$," nas despezae com o deoem· 
bar que e aHmentaç«o de emigrantes, sendo: 

A) De 1:200$ na ver~a-Come tori .. , pa·ra oo 
e~~!r_~a.nte$ da provincia do Espírito Santo o 
2:~ na de;ti.a.ada aos tr!'ln!tp()rtes. · 

Il) Oo 3:720$ no. verba relo.tiva a ·> Paruá, 
orçad:• n& propost" em 14:22(;$. 

C) De 17:400.~, diminuídos 3:400S n~ verba 
-Comedori.as,e 14:000$ na de-Transporte& dos 
emigr~n~·· cum dos li no ao ,[Rio r.rande do 
Sul. · 

D) De 20:000$ com a alíminaç:lo do credito 
pedido ?~•-a a construc~io de galpões na ilha 
Ci:1s Flor.:!s. 

9.• De 3:000$. <leduzidos i :000$ om cada 
um dos ereditos ~bertoo para ao coramiasõe~ da 
mediçiio ede deseriminaçio de terras,naa provín
cias do E•pirito Sauto, !tio Grande do Sul e Mi-
nA-e Gera.es. ~ 

O g overno para eala rubric~ (§ 24) pQdiu 
803:464$400 ; no o:<oroicio eorr>n~o foi vot.da a. 
somma de 700: 000$ e no de 1a30-1881 despen• 
deu-se 1.275:835$261. 

-~ oommis..-ão propõe llma economia de ~6:760$ 
ra.zeod'o descer a verba a-726:7~400 • 

§ 25.- Co~çhfse 

Nullo tem sido o resultado obtido .com os e.-. 
crificiosi_mpostoa .u.o til~soui·o ... a. pretexto:de· ea ... 
%echetia. e civililiaçllo 'd'ôs I11dios. Por diver.as 
eauaao,"que 'oão pódom agora. __ Ber .d: ~lltLV?lvi-
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da.J~, mas::. qne são notori:lB~ ~ ra.~.a indige.n;\ tem
se .wo::.t.-a.d.0 reft"a'l.;~lll'ia .cto prog1·e,so e quasi 
póde so aaooveror que olla tend' o. dcs~ppo.
rec'!r. 

Es.istin.do~pGr.~ro.,diE.seru.inn.di)S Gm vo.-rios pon
~os do Impe1·~o alguns. a.lde.a.m~nto~ onde c:ti~~e~n 
directol'es e out1-os empregado.:;,a oommi!JS:lo,nãc> 
obstante r.aeonhece::: a ple.na d~C!adenciu. dG t~\as 
êshhelecírnentos, d~ha de propor a C!llimi n~u;ão 
da. ver~a. cQnteut-a.ndo·se em 1•ed~1zir a 80:000$ 
o pedido do governo. 

§ 2ô.-Suà4.1ençao a companhias d!?. na11ega
çc1o a 'Vapor 

Esta VGI'bl. com a qual se gastou, no exerci
eio de i880-1881,2.il76:321$l59,foi fixada pnra 
o eorrente e:s:e1·cicio em 3. 2ô5:()1}0$00G · 

O gm••>rno pede 3.226:6fl$0JO. 
A commissiio propüo ns seguintes reducções : 
L' D~ quota da 12:000$ destinada. ~ Asso· 

ciaçã.o Ser,:;ipease, porque é uma concessão em 
duplicr..ta, consign.ando~se, como ~esta con ... 
sígn~\d::t, a. quantia da 24:000$ para o serviço de 
h llogues nas barras de S. C~risto\'iio u Es
ta!lcia. 

2. • Da de iOO :000$ pa1•a a emprc•a. de novo
g~çl!.o entl·e o po~to do Rio da Janeiro e o de 
Halifa.z no Canad;i, cujo controlo •~ ncba 
rescindido. NãJ é urgen~e este serviço, ao todo 
escusado en1 vista do desenvolvimento qne tem 
a. linha do Rio de J.aneiro aNew .. York, subven• 
eiooada com 200:000~ onn uaes. 

3.• Da de 30:000$ p~ra a empt•cta de nave
gação do rio Jeque~nhonha. 

Pede! porém, que ~e a.ugmento com mw.i:s 
24:00~~ annu:1es a snbvenção. da companhia. da 
navegaç!ío a -.apor d) Maranhão para augme !lto 
do no.r.aerJ de viagens ao norte da cida.de d~ 
S. Lniz do Maranhão. 

O cOmmercio locall·~clama esta prv rid~ncia 
que heilitar<í otran>porh dos p.·od~otos da zona 
fertil do norte da provineia do llraranhão, apro
veitando a:; populaçOes de Guim.arii.es, Pereui
man, Curupu e Tul'Y!lSSÜ. 

§ 27.- Corteio geral 

A commissão não indica nenhuma loedncçõo. 
E' este un1 dos mais impo!'~o.nte.s s~rv-!ços entre 
os tão vat·iados q uc corrr?; m pelo r.oinü:;tcrio da 
agrícnJtur~; convém qne se lhP. dê o maior 
dese n\'olvimento po!; ~ivel, do modo niLo só :~. 
aproveitai' :'ls diversa.s povnalj.Oes do Trnp:?rio. 
como a.inJa a torna.r-st) fonte reprodu c tiva.. 

Uma refoi"ma e !16Ce:iaris.,e a commis.são deixa 
de propor o. respeetiv> autorização por j:i ter 
sido t>l medida votado peilL oamarl dos St·•· de
putado•, dependendo apGuas da deliberação do 
senado. _ · 

O credito no e;ercicio couente <Í de •.. 
2.062:088$680. 

O podido do g overno ó de 2.274:879$370. 
O excesso provém : 
i.'' Do fac Lo de se ter n~ exercício de 1883 3. 

1884 votada,menos do quo a l!ecessarh.a quan-
tia do 144:072$420. · 
. 2.Q De se teren; ereado vario~ lagares_ de pfa

t1cantes . e c:ut~lt'O~ p:::.ra a drr~ctoria. geral 9 
admin.í•t,~ções. 

3.0 De"' tel'em el•>ado as cla~ses d1s admi· 
ni.straç.Oe:s de Minas Ger-aes, Pará., S~ Pedro e 
Parani. 

4.• De ~e terem decret~do novns linhas e 
n.gen-cias~ 

§ 28.-J! ""e" naci Mal 
Nênhuma. reducçã.o é pos.:~ivel~e untes a eom ... 

missão a.coll!Jirllha que se ctê n.o g tJiter:lo a utori
zação p'J ra. melhor 1·egula1' este. iropm·ta.nte ser~ 
viço, de: mori:a ·que. a secção d3 a.n\hropologi:::. 
tenha um diroetor zel&dor. 

§ 29.-Fabrica d~ rerro de S. Joao 
de Ypanema 

Raz:Oes ,12 ã.lta vali..a. acons-::!lh~m :\ n~o i oter
fet'"eaoia do Estado na gerencia e adminis
tração de esto.b9leei:n ento~ in.d as tl'iacs: d:t ordem 
da fa.~rica de ferro de S. Jo1ío de Ypanema e 
outros. que 1ig11rarn n,.;s nosl!os urçamcutos. Cir
cu.msta.nciV.S especis.es, porém, sobre ~udo o 
nosso atraz:o industt•ial o u fal~ll de iniciativa 
indiviàual, dio CallB~ n que se manL~nham por 
nlgnm têmpo tacs estab~le~imonto.s cnsteia.dos 
pelo• coft•es publico.,;niio ob~ tnn.te a lguns delles, 
como o que fuz objecto deste p~ro.grapbo, con
stituirem .. se e:tcln-i.ivamente fonte!! de despeza, 
sondo e~cassissim.os o~ seus l'endimentos. 

A com:nisgão a.eredita qtte, com :i. tra.ns for
ma.cU:o ao nosso movimento industrial, o.a orça
Jnentos do Estado S~l'iiO alliviadcs destes e de 
outrDs onu<, que por emquanto os gTliTam. 
Um~ yez, po-rêlll, que ta.e3 in.stitoi cõC!s têm 

ainda. de ))'3l'du:rar,e p~eei"o restring!.r-s() .a. d~ 
p~za, e com uma cuidada.sa."e ~eonomica admi .. 
nhstração dellas tirar os poss~veis proveiLos. 

Assim propõe q_ ue se supprima n verba do 
6:000$ destinada p~r~ nugmento do pes!oal da 
dere:ctorhl. O.s funecionarios j á sãe> bem r emu
n~radm~: ê não h!!. jn .. liti:fica(,lão para. este novo 
diopendio. 

ConYÓw. notar que n quantiol. votado. no o~cr
cicio corrente ti de 312:040$000. o governo 
pede :198:100$, red11zído' n. 192:100$ em ,~r
\ude da emenda. 

§ 30. - -''"""""issões 
A desp~za. com esta rubrica. 0. e rJ.ni9"r. len t ~ R.O 

produc t.o do f11ndo de amancips.ção1 cu~o refort;.o 
é justo, o [)ara o qual j ã o govcmo sugeliu 
D.tgumas uov~s taxai, qlle, por occasiã:o da di.-. 
cussã.o do orça.mento i'la r~c~ita, e-erão apre 
ci9.dag c ê.xamina1e.~ pela. comml sçãú . 

§ 31.-Educ~çtio de iHg:nuos 

A quota Je 32:000$, peiida p elo governo, o 
igual â qu.{l e~ t:i votada. no corren ~e eK.erciciot 
é distribuida pelas eoloni:lS orp ban)logieaa 
Isabel (Pernambuco), Ghristiu (Ceará), o Bla· 
sÜina (Goyaz). 

·Sendo de raeonbeei~\ utiHd:!.dê a ma nute nç ão 
destts coloDia.q, e mesmo a creo.ção d.a outras., 
a cargo de quem fiquem cs i.ugenuos, a t:!ujcs 
serviços ~te a idade do 21 annos os senhore> 
das mãis escra. 'ial!li preferiram O:! t itulos de r end3. 
deccetadoo na lei do 28 de Se t•mbro de 1871, 
a .eommissâó entende.que neU:hu\"Qa re~ucçio é 
po .. ivel n esta verba. 
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Sobre os creditas e~p ~cía.~s :)ara os {'Mlon
gomentfls das -eska..ias do f,;rro do R::.cife a. 
S. Francisco G dtl. Bt\hir;. ao S. Frallciaeo, 
eonslrllc~o da d' PMto Alegre a Uru
gua.yana, t;'o.u•antia3 d-) jnros p!Lrn as de Natd n
No·m C:-uz, Cc;nd.e d'Eu~ da Recife ao Limo~iro, 
Ú:!lltrat da :'3 Alagôas, da. VicttJria. á Na.tividade1 
S. Ptn lo c Ri, de JaMiro, O. Thoreza Chri<
_tinal do Paraná. B de Gtlaran~IUns a Itn.qui, pal'a 
as qnaes o gov~rno poderA faz~r ape!";l.Ç0 ' S d~ 
credito, jã QSLíl- emnmi~s.ào d~u sl3u pnrecer pol· 
occasiãa Jo exame do·orç-.amento du despeza do 
minist,.io da faze~d~. . 

Em identica~ c·ondiçõ ·~s éstà:rl os cr.~a:Hos p<a.ra. 
as obro.~ tio novo ~st:-~ beleoil!l.ento d'agua .i ca-. 
pital Uo l:uperio, prolongllmento da ~~tra.da de 
fec·ro de D. Ped'o ![ o gar.mtia do juro• a en
genhos c"ntruea. 
~sim lerminã n•Io, é ella. de par ~cerque se 

adapte a. (H'Jpo •ta, cunvertl !a. em projecto d'3 
lei com as seg11intes eroend1s~ 

Ar~.. O ministro e secretario de Est•do dos 
negoc~os da agricultur"-t commercio e o1>1·as 
publicas G auto~iudo a d~sp:)nder no e:tercicio 
de 1S84-i835 a quantia de , dior 
tt"ibuidn. pelos s~gulntes s:!rviços ~ 

§i'. Secreta:·m ue Estodo, ' 9~:108$, dimi
nuídos 877? pan ca,•algaduras e 2:000$ na 
qnota 11ar:.~. a imprGssão tio t·eb.torio. 

§ 2•. Soe edade A·.l'iliadora da Ind-Btria 
Nacional. (Como n~ propo•t•.) 

§ 3o. lmpcri>llnst!tuto Bahia~o do Agricul
tura (Como na proposta.) 

§ 4o. l:nperia l Instituto Flumiaonse dl Ag-I-1-
cultur.•. (Go•liO na proposta.) 

§ 5•. Eotabelocimento ruul de S. Pedro de 
Alcantara, !2:000SOOO. 

§ 6°. Auxilio pa.ra escabs praticas d~ agri~ 
cultur~ o ttma de vet ;rina ri•, 100:000 ~000. 

§ 7o. Acquisição de s 3m en t~.S 1 pl~rita.J~ etc. 
i0:000$000 . 

§ 8'. E•ontu~oo, i5:000$DOJ. 
§ 9>. Possio Publico, iU:O~O$, diminuído de 

3:265$ o credito P"''" o e uateb. 
· § lO. Jai·tim da praça ® Acelam>~o,27:420$, 
:mppritnid~s as diarl~s de tt:n fe itor j ardinei;:o e 
q 11ntro trabalhacb1•es, o diru.inuid<ls 2:2SU$ na. 
prestn.ção p:i rll. o custeio. 

§ H. Cvi'po do bombeiros, 300:000.~, suppri
midl n vcr1n cle 10:000$ p:ra a refo1·ma do sys
tem~ de a,..ho3 da ince nllio . 

§ 12. lllurninação publica, 913:994$920, di
minuido·~ i~~WO$ no venciniento do ::tj !tda.nt~ do 
inspect1lr gsral, e reduúda a 80")$ a. verha. con-
• ig na da para a compra de livros e a.ssig n.a tura 
d·ojornae<. 

§ 13. Garantia de jllros ál!l estradaS de f ~rro, 
l.48J: 322.$~ll, r .>duzidol a 6:030$ os vonci
m~nto s.: dos euge n.heiro3 fisca~s e supprimidos 
os lo,q:sre.s de ajudantes ju.nLo ás estradas do 
R~cife n S. Francisco e da Bahia a S . Francisco. 

§ H. Est,...da de ferro D. Pedro 11.. .•.• 
7.165 : 762.~500, feitas as redueções no nlor de 
519:407$-500, e os a ug mento3 no de 410:000$, 
conforme o -pa:recer. 

·§ 15. Estm h de ferro do Sobral, 202.:63tS75D, 
supprimido um. l ogar da d-esenh.isto. o redu
zida. :a. 25 :800.1; n ve-rba deatinads. pat'J. n~quisi .. · 
ção do mst.,r ial rod~nte. 

§ 16. E•tr~~• de fert•o de Baturitõ ..... . 
245:563$290. diminuída a so":mo de 9:436$ nas 
vcr::,a.s r~lo.cio1"J::das n::: pa.rocer. 

§ 17. E•trarlll do ferro de Paulo Af!on•o, 
200:l'OO.S, dimi n1lido de 5:00Di; ·o credito· pa1•a 
jornabiros e tril.balhn.dores é "d-P, -10:000$ o do 
40:000$ ra.m reconsLruc~ões c·r~palaçnes o.·ren
tuaes, 

§ 18. ~:strnda do fe,ro do Rooife ,, S. Fn n
eis~~ (prolongJ.mento), 379:440$, diminui !o de 
5:00U$ <i c:·edito para tracç.1o e de i O:OOD$ o 
de 74:2BO.~ va.:-a. C@S3rvação e r .rp-araçã.o or
dialria d<J. via. pe~manent~ e lin hn t~le;l·a
phíea. 

§ 19. E•tra la rle forro c~ Bahia (proloug'"
mento), 556:228$, t•eduzi la a -170:000$ a vorba 
pa ra o mate1·ial ro~ante o a 85:000.) a da 
100:000$, de,linada para. o pessoal da cOilller 
\'ação ordinai>i3. d'<~s obras o Gdifi.cios . 

§ 20. Estrada de ferro de Po:·t? Alegre 3. 
Uraga• yana, 324.:!70$, diminuído oe 5:000$ o 
credito para ·o peas<n I da~ offici nas c de 20:000$ 
o de 4.0;0G0S" pa.ra despez<'~S div-ersas. · 

§ 21. Obrao publicas, 2.229:23'J$, feita a re · 
ducção da quantia do 038: 1626 nas ve"bos m en-
cbnõ\da; no. pa1•ec er. • 

§ 22. Esgo ta do oidade, i.703:65~$,ro1uz id os 
a qua.tril os engen.heiros aju:!a.ntes e Sllppri..:. 
mido um lo,!5<l!' dê :"\uxiHa.r. 

§ 23. Telegrap'tos, i. 771:560.'!;, elimin~da a 
quota do 50:000$ pat·a a construcyiio do um 
edificb em que fanccione a r.:·p~rtição c-~ntral. 

§ 24. Tert• _. s pab1iea.s e '.:.olonisação . .. .. . 
726:704$400, fo<tas M raduoções oon•to.ntcs do 
plreccH·. 

§ 2õ. Ca~ocheso, SO:OQ)~DOO. 
§ 26. SubvençàG " companhias de novega

ção a vapor, 3.10S;6DO$, supprimidas as sub
ve nções de :lOO:OOO$ p:1. r.\ a. em pr eza. de na\·e
g-açiio entre o potlo do Rio de J aneí ro e ,o de 
Halif.x,- no Oanada, a de 80: ~00$ par~ -. de 
navegação do Rio Jequitinhonha e a de 12 :000$ 
á. Associação SGrgipense. e a.ugmentada com 
2it000$ a subvenção da compa nl>ia úo Navc
gaç:lo a vapor do Mora n hão . 

§ 27 . Correi.J geral. (Como na proposta. ) 
§ 23 . llla<on N>oion• l . (Como n~ proj>Óst~. ) 
§ 29 . FabJ•ioa de f e;•ro de S. João de Ypa-

noma, 192:100$, supprimida a q uot• de 6:000.$. 
pa.ra a.ug menlo dos Vcnci1nentos dos em
pregados. 

§ 30. Manumissõcs. (Como na propost; . ) 
§ 31. Edoeação de ingennoB. (Como na pro· 

posta. ) 
Additivo. E ' o gon~rn.:> nu. \!>rizado ! 

§ {o. A r~c :'g:knizar1 sem augme nta de dtu -
peza: 

i_o. A secr-etm·ia dé és1,..do. 
28 • A inspectoria. de te rras e c.olonisaçOO , 
So . A i usp9Ctoria g aral rle ohra.s pu~licaS . 
4u. O mt~seu nacional, creando u.m director 

2~hdor da i5Ccção de nnth1•opologia . 
§ 2l . A da r rAgnlamento à~ esMlaS de. ve.te

rinarh e praticas de agric ultura.. 
Sal~ das se.,õe•, 28 de A~osto do t883. 

Candido de Oli~•i ,·a .- A. Ua m Biro da Ro
cha- FeUsbe>·to .-- Afi iO-nio d ~ Siqueira..
ú.íysses Vian11a ,- B r: :;erra. Oatulcan:i. 
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PROPOST.-\. 

O xn.i nistro e sec~e\ario de Eatado dos nego
eioa da agricultura. commerclo e obras p"bli
cas il &Dtoriz.do a despendar , com ta serviços 
de•ignados noo seguintes para.graphos, a im
portancia dJ............ ... 25.5l!2: 105!;?91 

A sabe~~ 

L Secretaria de E sto.do .••. 
2. Sociehde Au:dlia.iora da 

ln.-~ustrü, Na.ci.Oilai •... 
3. lmperiat Instituto Ba· 

hiano de A3'ricultur~. 
4. Imperial Instituto Flumi

nense de Agricultura. 
5. Esto.beleeimento rural de 

s. Pe.lro de Alea.n-
tara ................ .. 

6. Au<ilio para escolas pro.
liea.~ · de sgricultuca e 
urna de veterina.ria .. . 

7. Acquisi~ão d~ &e-mentes, 
plant:.t~, e tc .... .. · ~·. 

8. Eventuaos ... o .. o o o o ..•. 
9. P &9SJÍO Publico ....•... 

10. Jardim da pr"ça ca Ac-
clamação ........... .. o 

H. Corpo de ' bombeiros .. .. 
12o lllumin:ição publ<cao .. .. 
i3. GaL"antia de Juros ás es· 

tradas de ferr-o ...... . 
.14. .. Es<rada de. ferro Do Pe-

dro n ........ . 
.!5. Estrada de ferro .do So-

br.tl. ....... ..... ; ... .. 
16. Es ~ra.da <\e ferro de Ba-

turité .............. . 
!7. E!!.tra.tla d~~ ferro de· Pn.u-

lo Affonso .......... . 
18. Estrad~ de forro do Rc

cifl! a S. Francisco 
(prolong•mento) ..... 

Estrada. do forro d .. 
Bai>.i.a ......... · ...... 

20. Es~alo. de Corao do Por
to "llcgro a Uruguay-
ana.~ . .... .. ... .... . 

.. 2i. Ol>n• publica• .... .... . 
22. Es:.o1o Ja eidado ...... .. 
:23. Telegupnos ........... . 
24. Terna publicas e eolo-

nlMçi.o ...... .. ..... . 
25. Ca.<eohose ............. . 

234: 985$()00 

6 :000$000 

20:000$000 

4-S:OOO.~OOO 

150:000~'()00 

t8: 000$000 
20:000$000 
13:265$0<)0 

38 : 200~'000 
· 3!0:06~5()00 
9!5:594.$>}20 

i .40S: 322EJ03i 

7 .275:230$000 

215:031$760 

257: 005$290 

215:000$000 

392:44q~ 

600:928$000 

34.9:17~ 
2.667:401:0000 
L 7iO:OOO,:;QOO 
L 821 :560$000 

803 :464.~400 
i00:000$000 

N. 112-1883 

l!'a.#(Jor.e.s à exposiçtio agraria.. a rt :stita. e i~
dustrZa& em. S, Pa:..lo 

A eommissiio d~ f<ncnda examino a a petição 
documenle.da. em quo a Associação PromoLor~ 
d~:s .. ~rtes e d~ts lndustrias, estabelecida na. ?ro· 
vlOCl&. de S. Pa11lo, declarando propor-·se a 
r~alizar umfl. exposição a.gra.ria, artistica e in
dnstr-ia:l na capital d11. mesma. provincitt., em 
iS84 on ~m i885t requer ao poder l l)giab.t!vo a. 
conee!Ssiio dos seguintes favores : 

f.o h~nç.iio do ·paga.mento de s;:t!llO para. R5i 

cir~ula.rM que tiver dt! enviar a todos o~~~~.!:~ 
2.• hençã.,..-do1n11retLos de 1mpo•·tãçao P"r• 

os objectos enviadtl!i corn dP-atino 9. I'!:I.poaiçio, 
eoa.forme a tl\bella annexa à mesma petição. 

3. o Pri'ril ' ll'io exclusivo para realizar .a refe-
rila e:tpo•iÇ!io no tempo designa.io. · 
o E' consUel".lDÚO .. cummisaão que e digno de 
ser a rümalo q:ml:rue~ esfJrço In inieialiva indi· 
vidual , hod,e~t3 a fa.znr. ~~n.hecidos no ptúz os 
pro duetos das industria• cst"'!Jgoci ras ; 
Co:.aaid~r$.1ldo que A _c.:.loo~a ib.1ia.n..:'l d:\ pro

víncia de S. Paulo, •1e que é orgão a Assoeiaçio 
Promolora d•• o\rtes e d&s Induatrins, j ó 6 bo.s
tante n<4merosa, e que, portanto, tra;a-ee de 
uma tenta.Liva séria-1 não só para accJimar 6 vul .. 
s-a.riao.r naq~,ello. proviue::ia as indu~tri_as es
tro.ngeirss, como para. estabelecer por essr.: meio 
uaaa larga. corrent'" immigt·a., ~r~s., é de pareear 
que sejam concedidos à sapplícante o• do11e 
primeir os favores solicitados. 

Entende, porém, que não lhe deve ser con
.cndi.!o o ulti,m.o, .lsto e. o prh;Iegio exclusivo, 
porquanto. já se aeba implícito nos dous pri
meiros, _que torna.m lmpossl\·el .a. coneurraneia. . 

ABsim, olferece ~ commissão de fazenda o se· 
guinte projecto de lei, quo lhe parece digno de 
oer n.ioptado : 

A asaCJnbléa geral legislati~a resolve.: 
.• ~rt. i, o Fica1n isentas c!.o pagELrnonto do il'l1-

posto de sello a-s circulllt'es que a Associação 
Promotora das At·t·!s e das lndustrias~ e!tab:lle
cida .na. provinci& de s. Paulo, e::<po•lir p>ra os 
paizes estrangeiros ~ referentes ü. e~posiçlo 
~gra.ria, artitStiea e industria.l, que pretende 
r3gtizs.t" na capital da mesma. provinc.i.t, ern 
188t 0 11 em i 885. 

Art. 2.• Fimm isentos dos direitos de impor
~ os objecLoa destinados li. ruesma ex~o•i-
ção. . 

ATL. 30• · Rovo~m-oe •~ diepo<:çõe• em con
trario. 

Paço da ealll:\n dos deputaJoo, 28 de Ago•to 
de1883.-f',ado Pime>otel.- CarLosl'a~ áe 
Jl(eUo.- Abelardo de· Brito. 

· N. 113-1883 
.26. Sabvenção a. companhias 

de na v~gação por- · va· 
por ............ .. ... . 

. z:r . . Correio.g 'ra.l. . ......... . 

c~cdito de ·35:643$66&o minisler{o ela ma-
:3: 226:600$000 ri•1.h~, _para a,;qmento da 11irl>a- Batalliao 
·.2 :274:87\l$390 .N 4 .,el'--no """'"cicio·d~' i883-1884. 

28. Mus&u Nacion•l ....... . 
29 o Fallrica ole farro de S.Joào 

de Y pauem> .... . : .. • 
· 30. · Manlln.tiMõ~s.. . . . ..... . 
31. :Educaçã-> de iJ>genuos •. 

76:360$000 

i9B: iOOi<'OO 

s2:ooo$ooo 

'Foi pr~•en~o a commiOSilo d6. orça.mento .. . 
·propoata•do poder exee<>tivo, ~brindo ao minis
teria da marinha ·um crolito de 35:643$666 
para augmento da verba - Ba Lalhão nllovat -
durante o e:o:ercioio de 1883.-1884. 
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ÚOn:siderándo a COlllWÍB::iil:O que ~e a.cha jus-~ Sci.J comp.::l.DliLõ:L$ ~u n prnça..s 
tip.c3.do o eredito pedido, vh:to terem. sido conee- 6 C;~pltiic~ 01l::On~::..... •. . 7:~00õ000 
d1dos fundos no act11~ orçamen_to somente par~ ti 7_(]•6t~o: c~r~~~.;s·~·oo~ ·;,: ~i'm~& 
4~0 praço.s do. referl<.:.O batalhao, qna.ndo ~ let [ U; :!:~' diLos a. 5~0 r:ro. •• • :!:41l\)IJ00 
Vlgente de for~é\ naval elevou esse numero <1. 450 i<;. c~ho:; a. 1!00 n ......• , t:J.;:i:!$01.JJ 

~praças,~ de pArece: que a :nesm3.pl"OJ?OBti\ 1~ r~~:t~~~ '!llOO~ôr~:::: ~~~~ 
seJa conv-ert1da no segu1ute proJecto de le1: 38i SI'JLdado$ a l6~ rs.... 2'l: HS$330 

Accrescente-se no logar (!:lmpeL~nt') ~ 

A assomblea ger~l decreto: 
Art. 1.0 (Como na P'Oposta.) 
Art. 2.o (Como no. propost.a.) 
Art. :3.0 (Add.ltivo.) ReJOgüm-so as diaposi-

" . 
S~a das comm!ssões em de Agosto ~:e 

1883.- A. C<wnci.·o da Rocha.- Oanclido de 
Oliveira.- Ig-nacio- ..1-fa,.tin.t.--Bezerra Ca
vàlcanti.- F. Pereii·a da Silva. 

Aogustos e (lignissimo~ Sl'B. repressnt:tntes 
da nação. . 

A lei n. 3Q75, de 21 de Junho de !882, fi
::s:a.!ldo a· força na.vd p~ra o e-x~rcicio d 1 i882-
i883, elevou a 600 o nume'o de praç,\s do b~
talhão na vaJ. 

Entretanto, o orçam~nto promulgado pela. 
lei n. 3141 de 30 de Outubro do mesmo ~nno, 
apena::s consignou fundos para. despeza com 
450 praças. 

Achan :o->o actualmente aquelle batalhao 
com o seu pessoal completo, e por isso insuffi
ciente a; quantia. vots.da pa~"- as despezas a 
fazer em todo o ·exercício de iil83-1884, du· 
rante o qoal t~m rle vigorar a citada lei n. 3i41, 
resulta. destas: duas circumstancia.s a necessi
dade de um augme.'nto de credito na i!llporta..n-
cia de 35:643$666. ·· · 

Pelos motivos exposros, venho, de ordem de 
Sua ~1ag-estade o Imperador, aubmo~ter á Yo.ssa 
a.pprova ç.ão ~ seguinte 

Proposta. 

Art. 1.0 E' aberto ao miniaterio da ma.rinha 
o cre:lito de 35:643$666, ll~l'a a11gmento da 

- Vér ba.-Ba.t:alhão na.val~nranta o e:xerciGio 
de 1883-1884. 

Art. 2 .• Para occorrer à despeza decretada 
n.o artigo ç.nteceJ.Gnte, o rnin:l5tto e secretario 
de estado doo negocio• ds fuz<n 1a é autorizado 
~ fazer &s operações de credito qu·e julgar con
venientes. 

P•~o do Rio de Janeiro em 18 de Julho de 
{883.- A. de Alm•ida Oli-.• ira. 

DE:\'IONSI".R.AÇÃO DO .-\ UGMENTO DE OREDI'IO PRK

CtS't Á -nRB.A-n.A.'TÁLi:r:ÃCt NAVÂt;-DO l:XEP.
CICIO DE 1883-1884 

c·rodito YO!..'I.d01 :t s;'l.ber : 

{ Commamlantc ...... : .. ~ .. . 
i Ajud;~.nlo ............ ..... . 
4 Jns traclor •.....••.• .•.• , .. 
i Oílich.l do fa.:.on-d~.-.· .. ·• ... 
t fj c l. ... . ..... . · ...... . ..... . 
i Sct rot;~.ri o .... ......... .... . 
l Eier~,· ente .............. . . 
·t ·:a.rgent<J ajudan~o •. - .... . ·. 
i Co~;iuheiro ............... . 

(jr;~~~fr~~~0:o!~ F~~~·:~r{1~~ 
4 Romadorc! do c-sç:1lor~ ::. ~8 

por dL.1 •• 4 ••••••• , •••••• 

Ir:~strumonLos. de musiea. ... 
B,;~.rd r~.mllr:~LQ ... ~ ...•..•... 
Etroditnte .............. 4. 

l!ut;:,.ja.ro.o!lto ••••.••••.•••• 
Jmprr3~s0os a oocadr3rnaçõcs 
Lllz.ãs;, ••••• 4 ............ . 

1:~05000 

57:ãH ~s3o 

Dospcza a falcr-so 

~ Comnn.udo.utc ............ . 
4 M2jor---· .-···· · -········ 
1 Ajudaa:o .. ,,, ............ . 
l !nslrncl"r ..•.... . •..•...• 
f CirurgJio •.•.••.••••.••.•. 
f 01lieial O o fazomla •.•.. ~ . . 
d Fílll. •• . ..••.•...... _ ••.•• 
:1. !oioerokl..rlc ........... . .... . 
f E.~cro~~r~~~~c: •.•. _., ........ . 
.J. S.ar~l'lttto a.jud.:mte 3. 'lOO rs. 
i CozHJ.húro .•..• , ..... , •.•• 

Oito compa.ohias do 75 pr.l~.U 

Grs.tifie;:~.çõ"cs âs p r tt..ç :~.s, 
q_u;~ndo om(lreg:.il3S como 
O[H:rarios .............. . 

-" Rcrn<J.dorc.sa u ......... .. 
Ab.torial 

In:>lrcmonto$ de musiea •.• 
Fardõi.mOnlO· ••.• , .. , •..••• 

~~~~f~~noU:i~: ·. ·.·.·.·.:~:·. ·. ·.·.·. 
Impre:;;:.õo3 o coca<!.,.1rn 1 ~õ~s 
Luzas .••••• • .•.••.• ,,. , , .. 

~:000,5000 

2t:GO":ll400 
a,ouo,nao 
2:635$200 
3 
2: 

1: 
St:l5Uffi)9,1 

n:~~i..54~G 

,, 
S; JilJ 
~0)$'1:'0 

3:1100;(100 
!30:435,!496 

Doficit... ..... .. . ... 3~:M3866ô 

f ::~o secção da. contadoria da. ma.rinha. em 2 
de Julho de i883.- O chefe de secção, Felippe 
J. Pereira Lea~ Soljrinoo.-0 contad~r • . F. J, 
Ferrei;·a . 

E' lido o vai a imprimir o seguinte projecw 

N. 1.!0- i883 

Re{ol'ma elo 2• Mrgemo de ~o!t"'t~rios da 
~atria J od"Q Dias R i bein) d.a .Si~'fJa 

A wmmisaão de madllha e gnorra ;e:mminou 
o requerimento e ma.is _p_a.peis_ ao alferes hono
rario do exercito JOO:o !>ias Rib>iro a .. Silw, 
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p edindo provie:"io Jo reforma. 1íu. p!):S"> de _2o :~a.r- : O Sn. C.a.n.Nzmo DA CoNUA :-E
9 

un a con!!Ul' 
..,.ento de volunt•rios da p>tria, qu occupal'' ! >O governo. 
:;,.,,n.uo-foi a~:racíado eon1 aquelle posto ; o i o Sa. lo.<QOt>t TAnmoe: - P4ra V. Ex. quo 

Considerando quo o decreto n. 3371 d~ 7 d' [ quer dnr uma interp1·etoção molicios' ás mi
J.o.netro ~2 i 865. er~ een ~\·t. 10.: ~~ran.t.l.tt no-;; ; nhas palM·r·a.s. So.nhor·a~, não ~enhamos duvi
Yol lln~rlOS_ da pl trt~ _que â~Jo.ascm 1nutJhe:tdos ; \-idas a este rêspe1to: setn. parh .o~ nca.-:tS eoo.
por fcnmentos " 'lqumdos em com!"'te" peroe- i dicç.ões não r-o~ere>nos ter governos-dot&los 
pç-.do d~ wldo do\;rado dura.ntc. :\ vula: ~ 1 da neees.sflri:t. forçl\ e prestjgio, c3pl'l tes de e n.-

. Con.,1(]cr3.odo que, acstJndo mfor r~1l;.\ :\ sec~o 1 c.J.r.'\r de fr-~n tG c Nsoi ... er toda.CJ ess:\s <tne~tões 
elo G't.!l:m.t~ da scer·)to.rh de Cst:\do do3 ne gOC\05 . de ordem a dminiatrativil, econoruic:\ e soei:ll 
da goen-a. cn1 pa.r.ere r rfe 29 d ~ Ag1)sto do au_n~ l que const: tu~m â gru.nde diflle~ldnde do pre
findo;a. r~gra st1gn1da em relo.t.ão :~ru volt~ntarro:s f .sente ' o ameaçam o futuro do p:uz .. 
dn pat.-ia <;.ao oe inutil isam -par:>.~ ""rv>c;o, em I A outra idéa consigna la noprojeeto t·~m por 
conscquea.ei~ de ferimento!! reeebid.o'i. em com- · :fi1~1 a.sg ur~r a. r rêsênta ~ as IDinor iaa. 
~ · ., · . - . • Este principio da representação das minori•s 

Con!i(lertl.ndo tlnalrnenta qu~ o p~ticLOn~rlo , íoidesd(! multo in.tl•odutido eru nos" a !egislt~ç.ão 
não só <e inutilisot: por fer unentts. recebidos I elei total , e penso que de<~ ser conserva !o,- se 
•m eomhlr.o "" quahd>d~ d~ volunnno d!' pa- uao po' o a tios ra•õe•, ao menos jJOio b•nefieo 
tria. com-J q ue, por so::rnços de gner-ta, fot pon- - etfeito que prodoz· de moderar a lu~ calre os 
sionn.d.o p.elo ~Rt~<io. ju1ga.. D eommi1s:ão de e~ni- p~.t.rtidos t:l de pt·es~rrar-nos das C!l.ma.ra unani
dade o qLte e lle ped·, a "":"'m offet;ecc á co~tnde-! me; o <lo• governos sem ftscnli.•aç;lo, quo são 
ra~!Jo da. c-am:~orD. o segu1nto prOJOCkl: por vin. rle reg:·a, go.,orno.r; abom.inaveis • 

. \ a<":S!'tmbl~a. '""Oral r~lve : Do e ntre 03 proceloSOS · que $0 tem eroprega..lo 
• - • • , 

0 
. • · • . para torna• u ma reatidaJ!o esse direito do ropro-

Art. i.• E autom:a~o o go'er.t(l para eon- •entaçAo d•a minorias. eu dou preferenci~ •o 
ce.de: .:lo alí~~e~ honora.r•o do exc.~clt.o Jo~o., o~~~ v .o to cumulativo. vor ser .mais offic:a,; que o voto 
Rl.be uo d~ !:)ll.n,. reforrna ~J P-~s~ de 2 M.I_ incomplet.,, m:me~s: eornphcado, d~ p :-auca monoa 
gen t~ de YOluntano.s d:\ p a.tw:~: . D;:t fot-m a das Iels diffieil f)_ ue o voto nominal. qua t raz apoz si 
em vtgor_ . . .. os qn::te1entos oleitorJ.es e :a. ropetição dl} c~ru-

;\.rt. 2.• R~vo~om-Sl! ae d•spos1çoos e1n eon- tinios, r. por ter !obre todos " VA!'tLagem do se1• 
trario. .. o q11e molhor &e eoneili& com e. liber~ade ampla 

Sala das commissõe1 em 27 de Ago~Lo de 1883. que M,-. se1· garantida ao eleitor . 
- F :·ankl-i« Do da.- A. E. de C'-.ama•·oo. - Tal é, Sr. preaidente, o projeoto que vai •~r 
Pa.tda 8 ouz«. con6ado a V. Ex. Peço-lhe 'J.Il• o remttta. 

O S r. Joaquim Ta.va.re!õl•
Sr. presid•nte, vou mandor à. rue9a ~tm projecto 
olter" ndo " lei de 9 de Ja11eiro i<> 1881, na 
pal'te relativa à eleiçlio de deputado• li ooeem-
blóa ge"'L ·, 

O fim prinelpal.deste projet to 6 ~ sa~at'lui
çio, por -:ircul~ maia l~rgos. do SJStetna de 
oiroumscripçiSes el eit.oraes de um se dep\ltado, 
aystema, no :··•u entend(lt', i rra'{io•al, absurdo 
{apoiados), G· ·quc tem d~do do testaveis re.•ul
tados, não só no BI'nzi l. como em todos os pütea 
om que tem sido adoptado. · 

Sabe V. ·lh . , que não ó Je hoje" ~piniilo que 
no.sto roozno:1to l)nu.o.cio. Fui sempre contrario 
;oo •ystcma de circulo• de um só dep utado; 
combati-o quando :Lqoi •• discuti• o p •ejeeto 
que foi depois a lei do 9 de Jnneiro; e essa re
ee.nl-~ CJ>.pori=- nc.i~ que \h·emo$, beall looge de 
me fazer mu.J&r. de opinião, oínd• mois me 

logo ois eommi~sões qne. pelo nosso regimento, 
devem e:xouoioal-o e dar pa.recer; e si elle tiver 
1 fortuna da entrar na orJem dos nos3os traba
lhos. eu p1•oourarei pl·ovar que eita camara:t 
adoptnndo-o, oorri~ir:i. um dos maiores Jef:ilos 
da lei d~ 9do Jan e>ro do i881, qu& por certo 
não póde s~r considerada o termo fiaal <h! nos
Bil&,o.spiruções em ma.teri:J. de orga.n iração elei .. 
tora!. (Apoiados.) • ·· 

(Muito be'" ; "'"ito bem.) 
E' eo.vi>do á m li.o o teguinto proj eeto, que 

é lido & r ,,me ttido li cnmmiosiio de constitoi~o 
c poderes c de justiça. civil, 

N. U4 -1883 

R•forrna cV.iloral no sentido de ampliar os 
düctrictos 

convenceu de que n&da se podia ic~ginar de A assombléa .geral resolve : 
peior, quer p:>ra o eleitor , quer para o depu- Art. i.• A lei de 9 de Janeiro de 1881 será 
taJ!o, quar parao l>~rlom•nto e o golll' rno, quer, e:.eeut'l>.do, na porto rclali~a i eleiç;ío de dopu
tin&lme,.te, para o• port idoa, que lliio po<lerilo . lados~ assembléa geral , com as &eguintes ai. 
roel~tir por muito tompo â ac~ão lli-!aolvonto terações : 
uesse proe""''' de fraccionoment;>, 1!..110 ~uebra 
oo mais for to• laços de so licla.rieda~c c trat<lr- § 1.• Constituirá um só diskicto oloi toi'al a 
nid>da poli t:c:u. {Apoiados.) província que n~o do• mais de do~s ou tro•d•· 

E ' prineipolmente por ' sto molifo que con- pulados. 
sidcro eslll. reforma u'JOnte e de grande al- § 2 .• Todaa-.., c" I'""' ~rão di~idida• em dio-
eance (Apoiodos.) t rictoa de tres, e onde nio for rnultiplo de tres 

V. E>:. ha de concordat commig.> qaa O jogo O numero de deputadoo, completar-se-i :1 diTiSiO 
regula c do nosso oys:ema do governo ni\:o pó te accrcsr.entando- se no distrieto ou distrie\03 dG 
puscindir de par~:di)B fortao e beltl. organi- tres um dislricto de dons ou de nm, conforme o 
aados. exeedente. 
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sessiío em 28 de Agosto de 1.883 

§ 3.• C•da eleito, di<pOr.\ de tanto• Y0~06 f .<Obrigatoriedade d9 trah~lba c revisão a., 
qug.ntos for·em os deputados do 1·espechvo d1s- 1 leu=' da Lo~a'(:"io de .cerv1ço 4 

trí~to, e puded, nos disLrictoe ~~ tree, si nlío <Revisão do reg-ulamo~to da' dnssificaçõca 
qtuzel" vo~o.r em _tr~s c?"n~~d.s.tost da.r todos os e decl!U'ação_ do que as juntas de clD.<:~sifictJ. çãO 
se~s votas a nm ~·ou dls~r:o:lll..os poL·.daus;. p.9.1•a alforJ"la· dã escravoa ~oja.Iu cürp.t1o ~ta·~~ 

s 4.~~ A plnrah .... ade rdtlh'\'"~ regulara a ele1- uos loga. ro3 ondC; · ho~~·er sociedades a.boliclo
qãe~~ d~ m:~do quG os cidadãls" mlrig votados em cionistas, de mambrn~ destag so~ied~\·les, P'-"c
cada. d1stru~to, em numer? 1gua.l ao _de depu- sidi_das 1~m· um.juiz de dire ito .. 
tados a el~ger, serão cons;der.a._dos _ele%t03.. . (H a. un-,. aparte.) · 

Art. 2.• O gm·erno f.ra o dt~ sao dos dtstn- · . · . , 
ctos attendendo quantopnssirel i• reg,.,, ostz.- O·SB,. JnsE MARIAK.~o:- ~esta con;hção e 
beJecidaS Da {a porte dü art. 17 da )ei de 9 de ~ssen:ola~, por.lLL7 ll )uerlaç.>O prOiliOV!Ja p~r 
Janoiro do 1831, e depois de conclui do c pobli~. assoccoçoo$ p~rtte.ula:es fur.-se J:O'' proç<>. mats 
cado ess2 ·tr~hllho. não pod ri : ~! ·~ .. _ 11 ~dteo_~? qu~ ate hoJe se tem feitO t.elns JUntas 
e o sa.1lm'3\terl'. á appl"oYaçãlJ df) , poà~L' 1-:gis- sS!f:::adOras c. ~ast~ do fu~do do emanclpa-
la~i vn. ção. c 

A apuraç.io a~ elolç.ão de eo.da dist~-.iclo SG 'o S:a. PAlJl..t Sat:~a:- Fazo.:u a. êlD::'mcip~-. 
far.D. no Jogar ma.ifl cenlrnl~,; imi?orhnto dalJe, ção :i custa dos Senhores. . 
desi:;nado peb governo. 

Art • . 3.• Fie~m revogadas as dioposiçõ3s em 
contrar•o. 

S. R. 
Sala das seossÕér:l em 27 de. Agosto do 'i883. 

-Jaaguim Tavares.-Be:;e1·rr:. 'Ua ~fene:;es. 
- Juuencio Alue.s.- Vianna l':z.;;.- ..-tl~es ela· 
Arm•jo.-Pra~o Pi>nentet.- V. de Me/to.
Sa.lv;stÜG1lQ &_qa.-GcH\e1·oso Margu··s. -

. Thoma~ Pompeu.-'- Silva Mar·n . ..;..Aiphéo 
Monjardim.- Adr:ano Pime>l!el.- Jos~ 
Po~>jleu. 

·o SR. Jo't:E 1\Lin.rAN:,o:'- Com c;:sn. provid·~n
cia quer-se, cortar os a!l~as que a~ tem d:1do. 
E depois, aiuda acham p~uoo· o guG os ~enho
J'es til 'u lucrlldo na. explaraçao rio braço es
c::-a.To ~ · · · 

O Sn. 1\LIRTm Fn,\NC!sco:- O que ê pl'eciso 
~que fnç~m sacrificios pela idi\1 c llilü solimi~ 
~em. a p~tlavras. (C":ru;am-S~ outto.s apartes .) 

O Sa .. JosE M/l~IA.NNo:- Quanto a mim.,és-
lou prompto s. todo·~ os sa.erifie:io~ pa1·a. Hvra.,.. a 
minha. r.õ:l,tria d:J. ignotninia da. e~cravilão ; íi.
qp.em c ~r tos dL~sQ. EsLou ·vendo, porém, q·a.0. 

O S.r- Jo!;!é Mai•ianno:-s,·. ]!re- com os ap•rte• se pL•oLendo an·asLar-:nea dia· 
sidente, 3- ctlmmiss-a:o csnt1·al em:1uci.padora. do. eut.ir .)à o ns~umpto da rGprc~ntaçüo. {Ot·umnt-
:muniçjpio do. Recif! disHngui a.-me consti6 se ap.1rt~s .) . 
tuindo-me aeu procarador perante a cama.ra. Ptoseguiroi na.euunciu.çãoda.tt melhlas prt;t
dos Srs. depu~adc-, para e!)Lt•ega.t' nma r ept•e- postus pela. eommissão cenLrnl. Lembra elZa 
senta.ção quCJ eila. lhe dir ige em o~·d·--.m a sar ainda:' 
modificada ou ampliada a lei de 28 de Setem· ~ Libertação raro. os elcr>vos maiores do 5 0 
bro de 1871. A c.ommissãa 0 :7ntra.l ernancip tdora. annos o p:t:ra a.quellê;J cujo:; s:enhor ~.s Diir:> te
rapreM'Hl~nte das dhrersu .auocia~õe!l aboli- nham pago as ta~!1B respectivas cOrre;;pond.en ... 
cion~stas da provincia. de Pc::rnuml;co, pen!)a que tesa. cinco exe~·eicios fin<1ncoir"o~; 
a. melb.G1' solaç~o :1. d~r-.se ne::~ta gl"a.\•e quest!Io I « Permis~ão para qLte os escr.1vog po9s&m. de~ 
éra resç.lvel-a de um modo prompto o dacishro, poshar sr1aS economi~s nas cnixas economieíls; 
Não conúmd-o, porGm, conseguir is"o, .nem do 4:. ..1\.u.~mento do fL~!';io d1 ~ru!lncipaçio ~:)m 
gove1·no nt~m. do parJamenta, ella n1io seju.l~ as :o;(J ~· umtas verbas! zmposto scb:"B loterias ,: 

_ e.cimid" do dever de prnpor cortas modi1ns indi- pL·osoripQão dos premios niio roclamadoo den
rectas q ao tenham por filll protegar o dos~nval- tro do seis mozo•,multas estahekcidoa p~r l ei G 
vimen\o do trabalho livre, np1•ess:J.n~i·o o d~s-. que íore:rn pag3s em virtlldG de sentença cri .. 
en vol·rim>n to da gra.o.d3 caus~ da em~ncipação. min·1l on d l ac·\o admin ' str>tivo por infracçtto 
Assim. ella lembra ncst:l rap::oe.senta.çiio ouo, se de rJgula mentodo governo, mult·:s em qtl'l in-:
s.dopte um pt•ojeeto da 1 ~i com. a.s s~g;lj.nte! COI"l·erom os empre iteiros de cUras, a;;. c.ompa.
basGS ~ . · ... ""' nh_ias ou emprozarios d.."l s31'viços con tt•:.üad·~s 

<. .Prohibição da trans.fe.roneia· do domin-io com o goYC1'A·::l por iofrac'1ão d:ls c la usulas de 
escra.vo aJb que.lque1' -titulo, sa.Ivo s u~C~ss~"> . ·se us conh'.l.tos; · 
úecCs'la.ri ~ (c<)m ali..berLa.ção.de um decimo do' "'Praducto do.s bens de evento c das h.e ran
numero dos escravos) e l.>ea.li.snção do éscravo ças vagas, qu-e não forem :re-!l amnda::~ dentro do 
DO munieipio do sen.hor, ts~mlo Ueclal•ado$1\vtes t'r;.l.z. •) le~al; . · 
os quo, por 01-dem deste, fuNm transportados d~ c • Al:o l1ção . do foro domiciliar in do 'enhor nas 
um p!~~l"a. outro munici pio; quES\Õ"..!sde·Hberdtt..de e da. p~na de aç.oute~ aos 

~ Prohibiyão de casas de deposito para alu~ rooseserMCS p<'la lagisbçãoctiminal. ~ 
g uel de êscr'lvos e do trabalho es:c1·a.vo nas Defi,ta <rue· o gorerno cogita da reror:n.J~. do 
obras puhli~s oa particulares subiidiadas pela elemento sm•vil a que neote sontido- ap>Gsontou 
Esbdo, h' m como da e xercicin de P''olissõ•s pr~joeto, ·alias. incompleto e inaceita.vel;não 
lib2raes~ sendo declarados· livros· os que a.s ser~ e:1cusadrJ o subs:dio que offerece ésta. m.::.
exercer~w com cons_en~imea.to . de. seu.s se- deeta. repr-esenLação da -be.némerita s_ociedn.de-
uhores; · quo a. envia . • · 

c Revisão di. matl'icula dos cseraYo3 pa.ra Peço, 'Port.ati.to~ -a V. R:t., quo so Cigne m lU-
·)llena execução da· lei de 7 de Novero.bro dar publicai-a ínta(ir~lmentil no .Drario O(~ 
<!e 183! ; ficial, 

'V . rv .- 39 
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Pormittiri airui.;V. l!!x. quo, entregan~o este associaç.lo não pr~enra desempenhar a mi.,>ão 
documento à apreciaç:lo da Câ[nara,eu &J,;r·o ~ elte quC 1!1! impoz, por m.~ios indi,;-nos G reprov sdoa. 
a. oecas,ião p~.:a dizer alguma eouM a respeito Proteshm tarubem contra. e~~ falsiG$\ma. 
da soeiwado a que m• retiro. im?utaç.'\o os cr.v:illleiros qu> fo23m patl.e dessa 

O Sn. Pa:Esm::~-r>:: - Mas V. E•. nilo póde assooi•· ·~o. c aoo s:lo o que a prav 11c1a a,, Por-
faz ·1-::> sgora. JUmbu~o COilLâ de mab dis:lincto na~ letras, 

0 Sa. J<JSÉ :r..hl\u~~o:- Serei bre.vtt . Eu n!ls ""rte3, no m'lgisterio, no CO!"iliiÚ!reio •. 

quero dizer quaes os titubs com 4uo cst1 os&~, O Sa . SoARES :-Tojos estes d:t sociedado 
cia~ão s> apres~nta á camsro. do• s,.s. doptt- j i libcrtmam os e•cca>'Os que t~m 1 
lados. Ella foi in=ti tuid• eom o~ mais nol>rcs O ·S11. Jo~i llhnr.'""o ;-Estão pcom;.tcs o. 
intuitos, co"' o fim de pro:nover o ~moneil?:tçlo lib ,rtal·o• nQ dia ew. q ""' fór neces.a,io, e por 
dos CJ.ptivos exi~tentlls otélosivv.mcnte JlO mu- it&O mGsm.o qull 0'3; po.u.u~m~ nã.o pedem 1:er &tl.9· 

nieipio do lto~ifc, d•ndo tempo a que O! •c- peito•, quarondo a abolição, cujos consoq~encias 
nhor~~ de esera.vou dos muniei1)i~e ruu.es d!\. tet·ito de 150ffi·13t· . 

pt·ovincia. co&it1ssêm dos · d ~ -..:R. p AUk.\ So:Jt...\. ~ Devemos começ.:\.r 
ra.n.sJç-<to o traba o? con,·encidos 1 como rbve•n b. 

estar, dG que não poduâ m.o.ntet··sa por mais por a L . _ 
tempo a. 1r-fosts. in•Li~ui~ão d:. csuav!<l!o. l O Sa. MAnTt:ll :Ftt.t';'Cisco :-Eu YCJO mut!a 
(Apurtes.) . polu.o o poueo dt~tbe•ro. 

· Cabe-me aqui ts.rnbcm lavo.nta:r . u ~u tlro!e~lo o Sn. PAoL.< Sov-a :- Eo vejo muito pom!I.-
CGn~ra. uma. aecusa~, por. dewaJ.:i lllJUS\.a, fel h cl:l. (H a oulr~s apartes .j 
ao movimento abohclootsta naquell:~. pro· 

0 
S J , M _ S 'd 

vincia. n.. OSE .rn.r.l~;;;o :- r. pr1s1 eoto, c 
, 1 qoe estil ·~ f"'Ssa"ndo desperta-mo umn trislt -os". Pn'I'SlDE_><U , _ , . E>:. n~o pó~~ CO':~· pre>·is~; S I ·~" conslant.enientc ínterroll>pido 

tmuar; esta pteJud,cando os ~'""?'' OS 1nscn- pelos nobres deputados q :~ando lt:lto a~nts de 
ptos pa~ bll r"~ nos Ires pmnetros qunrtos trazer á caOlar& unlO representação env1od:. po1 
d~ hor:a, c sendo 1sto um :acc~rd~ rla. c nnla.r<l, uma. u 3otÍ:LçàO humn.nit.aria. o p:.\rt. fi.ns o~ 
nilo de~ e o nobre d.~puLado tcínng-Il-o . r..1ais "j q.slos, si proeur!l•3e. a.b:lL:tr!':n& 3 yoz ;. quf 
· O Stt. JoH\ llhr.u~"'o :- Eu t~nho visto, no sorte esta~l re•erv,,da ao doputado que ergner. 
oxpelierüe, d~:J5 ~T L';\k'-~e ~obre a ll\t\.teria. da:t rse nc:~te recinto p:..rs. pod.ir a a.bol ição da escra
rcprcs•mLações f}Ue se otre~eC-Jtn :i Ctt.nu.ra., tnas vidào 1 
n:io ins~s t irci, p~·o~urJrei term~ untt tHu·a. n:lo E' preci!Jo qu~ os nobrtn dep:1t~'à~s sej \lll 
contrar:or a V· E:t. m~i's tolerantes. · 
- o SB. Pn.gsro~~TS :-Tem·s~ feitoisso, mns o Sa. n!ARTll< lhu><CISCO :-HuamMrlB Mlt• 
não sc!D. r<!claroação instante d~ minha.parto. test>l-o como a qualquer oolro. (Cruzam-st· 
(.1paia<los.) oul ,·os »><<itos apartes, a o Sr. p1·esi<len te re• 

O Sn. Jos:é M.mr.<N:<o :-Trntau:lo-se dB am clama at1e11çiio.) · 
d.ireilo .sag-rado, como ~O da. li~nH'dl.d a, Si 0 S~. Jos}! 1L~RIJ..~NO :-Stt .preiid~nt1 1 nin-Ja 
V. Ex. abt•õs;e um1 cxcapç~o. mostl-ando·so p•r~ provor qnantn roi inju•~ •. infunda~~ a · 
ben~volent·'!, n~'l ser~o. (?J I" isso e~tl :tcU I1\dl... ncou~ayão llt.lO se fez ao moYlmcnto a~hClo ... 

O Sn. Paii.SIDlliNTB: ~-Etl pe~o a. V. Es: . quo niGt::L dtJ Pernambuco, eu tr~nscr.~vorei o ruani· 
me o.u:<ilie no cun1primento d~ deli~er.•çõ~s d:> foste qae • com•nissào ce!'tra.l.-licigiu á pro~in.
el.ro~r#-.. cio., no qu~l · e~ti·> e:ons.tgnados todo:~ os sana 

O Sa. Jo.<É ~hna~:;o . : _ c~llsinla v. Es. no~rc• o louv•vo<• intuitos. Por o>l3 doetllnentç 
que antcn dz roncluirtou la\·re u1n aolemn~ pru· dora·lD. S~! jut~:dos 03 aboliciou~ll\~tl do Per• 
testo contra as a.ccuStçõ :s i njust~l qu~ um namboco t'mquanto os toas dotraeloros não 
io~n:l.l desl:L cõrta •liri;iu ao lllOdiu 3nto aboli- apon~r;)tn. factos que os dcsntornliBOlU. 
çionist:a. da p•.wincia do Por!l'mbuco, 'lll ~liú- O So.. PA.U~.,_Souu:-lsso ó pom:ula. 
cando-o do iudigno c de O~lros Cllitbetos inju· 0 SR. Josli ;\L~niA~:io: _ v. E:<. diz que ó 
rio.....~s · pom9d~'t ma. eu p1S.<i:O r.!spl)n.der-lhe qu.e n. 

O Sa. EscnAr.,;o;.u T.<t:,;.lY:-~ hvrado. exploração do escravl é que é um roubo. 
· O Sn.. Josi ~hl\1-'~Xo:-E p>ra nuth'euticAr O S n. M.<nTUJ Fa.\NCISCO ·: ~ At1cnr . a 

o meu prole•lo, dirú que iazcm (l"r to dessa a> propi-iodade , logalroell le co:JSiituida ó qu~ é 
sociaç'ã.o os homen• mais imt>l rlantes da pro- roubo. (iia ow,·os opartes.) · 
vincia,tendo adherido o css~ gun(IG c generosa 
causa um dos modelo3 da magistr~tura brazi-
1eü·a, um dos bons pa.tri.of.3.~ que tenho a. Vt\n· 
tnra de odmi•·ar, o presidente da nlo~ão de 
Pern11mbuco, o Ex.m .. Sr. conselheiro Q1nc.Lino 
Jo•é de Miu.!l<la. que só peb posição qna· o~· 
eup?, e:s:cusou-se de Ía>er port~ . activa: desss. a~ 
•omoçã '· 

A-adhe!lão desso honrado magistrado ~ eausn 
q11~ a COW<?is.O:o celltra! advogo, é a prova" 
maiS CODyl.ncsn te do que aque!l~ bOMJl!Crita 

. O Sn. JosE M..tar,\NNO;-Dei3emo-~os, por6rn, 
de r&presa.iias q11.~ ago_ra nãQapt'O\"êÍ~m.Qua.ndo 
tiver:nos do tiiscutir ea;ta quc!uã·:>~ devemo~ os· . 
t3beleeor o d~b~to eom toda a w.odGr•çlo para 
quo sejam consolt.lldos os altos interesses dp 
!Sstado., •• (.4poiado>.) 

O Sn. P.wL.< Souz,, ;-Ir justamente o .'lue· 
q11~rerno•. · 

· O Sa. Jo~~ MARJ~:>~No:-... os 2.ltos i~teresseà 
ql ll~tado e não do~ l'enhore• de esc•·~vo~, ll"r~ 
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quo o• lt~terosses de•tes est4o mui to distan
cia.d oe. dl)~ daquclle, com~ le rei uccasião de: 
pro1ar quaudo so discutir e>~ momentosa 
questilo, p:u•a. ~aja s'>luç~ d ·:wemos ter a ê~
ragem de todos oa saeriti.::ios. 
Scn~o-:nG, Sr. prosidant.:1 , scut:ndo não ·!is~r 

de tempo 1nra molho r defondor os abolioionietas 
pernambuc!lnos,ealum•li:~.dol onl t-aus generOso~ 
commottimcntos. Fulle par mim o· seu mimi
festo. 

E is o manifesto : 
· Reúmpçao do 11n<nicipio do Rccif• ·- !ola
nifoJlo .-A comroia ;ã-? om-o.ncipado-ra do muu~
cipio do Recife jolga hoje or plrtuno, senil> do 

sem a qmancipação suce•uiva dos ActnMs ca
pti.;os :nanca o Btazil ti rm:1râ 3. sua inde
pandeacia nacion-1, e aegurarà e defan-lará a 
s ua JiUsr3l ~onstitu içdo ; nu.nca aperf<!iço.uã 
n.s raç:t.s exutentcs e nunca formsrã, como 
i mpP. ri?IJ."liUOnte o deve. utn é:t.~reito brioso o 
um~ llllwinlm Jloreseeuto. Sein liberdade in
di.,iJ.unl nio póie h..'1.vGl" civUisação uc:n so
lid~ riqnr,za; não póde haver moralldado e 
justiça, e sem estas :fi.l h"-s do eéo ~ão ha nem 
póle havat~ bl•io, f'orç;l. e poial• entr-a as n ·\ 
ções. • 

A Oll<ls pb,.;;as reptssadns d& \'9rda1e e 
sentimento 1>a triotico eorNspondernm dign~ 

utc-:.Yl!!•• de 1 eo N1lvTI:Xio?õ<IG 183! o 4 de 
Setembro de 1850, o gror.de espirilo de Euzebio 
da Q~t~ iror. , n. InaS"nanimr. lei de 28 d·~ Se~em· 
bro de tb7t ~, fiiulmeu te,. . loclo ' """ e~tonoo 
mc1~menta emancipaJor, anlm,do no ·~a'z pelo. 
n ouilisohno exemplo do Visoonle do Rio Branco 
o pe l~ cbusnbs do . acto tegis!ativv, a qce· o ' 
nome des.,~ emiul)n.te estadist~ pe.t·manec'!rã 
eternam&n.te ligado. 

----llLg eole D"-Cessidarle, torna r ' 010 unernente. pu 
blicos 09 intuitos qae :1 dirigi!m no desempenho 
do honroso encargo que lhe !~i commottido 
pela h 2nt3merila socieda.àe Nova Emandpa.
rlorn. Nãv ob• tanla tar d oolo publioidtdo M~ 
seus \ralJnlhos preEmina.res~ f::l.zenlo i os :.-1•ir 
nos jarn~e• dool3 capital M ac\IJ.s de suas 
s""'3Õ"JS, o rosto <[Ue até e•t• momen to não haja 
pra tict..do acl!) algaro cap3.7ó de niimittir a l!li
ni8l~ d11~ida ácore" da logilimid~de do s911> 
desjguio;, n"ão r1uor tOO.:l-Yia q'te, p~r ca.rencia. A esi.'\tencii1- da commis ~ão emancip&dora. da 
d) uma C'I.plicação clara c dsfinitir~ . g:-~!LhGm municipio d:. Recite é apenn5 urn a~pecto da. · 
cr2dito no animo das p·ssoss de boa f6 r.s d~s· ei-·oluç:ã:o-mo:-31 eintellectua.l q ll:;) :tíe o).)Gra no 
a.rta4:oado~ coaceitos qa~ o UllÍco acto de f:Hlr> p~iz ; não ó umn cauE:\, mta.s Riluplesmcn ~o um 
org-ani2açí!o tem i ojns~!l.m.ente ,;usoito.do . e:feito, um do.:; multiplicas n.henomano5 dn. in· 
: A cocnmiMãtl eonsidera~3G inteira.:nent: dia- -.;onc i vel l ~ i qu~ se i mpõe "o!.dndiT:d~ws, como 
p3nsadn d~ demonstra~ qu~ a ·existenoia d• aos povos, e ]>Or força da qo~l o amor do pro
cscra\"idão e!l\.abeleee para o Broall um3 si tua~ xim.o ha do ir progress1va.mente eonquistln io 
ção anorm~l no concerlo da• na~ões civili.sa- ao eg'oismo os beneficios d.~ socinbilichdc . 
da.e : t::a. :ull<lm nã., precisa ín.~er o t.r:s to in.ven- A com.aónão não 01P.reo am:1. ac~to isohtla, 
t.ario dos m1le!'l to!U que as:~2. monstruosid~de noro. ó origill:ll na Sl.l:\ intcn~.i!\? , o quo tornR 
S>cial :~flliga n pa~ri" braábira, q•1er debaixo inexplic.wel c éSlm.nho o arrlor exc~pcionnl 
do ponto do vis to. pura.mGnte oconornico, quer com que o simple~ incidont'l do .":iun. Oi"gnni
polo que respeita õ. mora.! publica e clollleõlica. z>ç1ia o•toí. sendo hostilisado , 

·· Tudo quanto ne .• te sen~ido pud •• ., c>:pender ' d. . · · h 
:ficnrla áqccm d~ temeco;a realilade e ·inferior A 1 •• do en:>onclpa~~ por mumclpio ae a-.•o 
. ~ c.?nvicç:LO do todo~ os homens illustradoi con.,.grada polu m•l• o.nimndor:!. pratiot> ; e o·}. 

· · 
1 

d · mu :::liJ:.i tJ:o ncutru acab:~o de ~.ulO(Jto.\l ·a. CJm õ3 
e tiO s9ntlmento ger.\ 0 pa·z, q,ue por tndos mais Ír.l.ucas :l.pi>lan;oJ d:l imprcns.1 lluminonstt. 
os m'ldos tem p.>lente~1o quanto lho 6 i r.- . 
co:niU.Odl\ e antip:lothit!a a ne: mancncin. dcsi~ e o.s eongr.ttulaçües mais exprüS3l\'as, não aó do r . . . ,.. chcío do netual miniS"torio o d!\ ~ll p remo. :.uto ... 
in ~·~~nLe i<at:tmção, que UID iufcliz pa>Sado riü dJ eeclosla<üca dll rlioees e <l·> Rio d~ J ll • 
nos le.~rou. · . li i! , d · 
Tvcl~ us·divCI'S' :ncias, .outs npptlrento5 qtu ncH~o, mns C():U a :J.c ler o ~.e4'YON3l. > vrop ~·to 

rea.os, á. cerca dn ox.tincção do c lOill lnto oscra·.·:J, in.l(IOI'll n ~o · 
83lã0 -pod~OlOo•dizol-O e .l!U dcsv~nOclJUC!l~ l- . !>il'• S)-;Í quo tOtb> CSô~J homens, C( \lO IOdJO 
E;nit:ldrus Mô\:npl da roaHza ;•1o pratica , o.d- os.;.1.1 nntori d;~.d es mnxin1:.ts preton:Lem con. ... 
strict.'\S A oscolh~ do• meioo !WÚS conrluccnt~ á illg t .>l' a n:r.c;.~o e ~iobr • pro~rbdld: t 
s~tisfttçãO prompta dess:. nalgo nspi~acão, que· Lêo.- ;c, entN ta:>.to, o que nu ss>llmpto es
i ;-ro:npe de todo! Qj cnrat.Ves ôm ul.Sla. co:-rente c ~<!Ve11 i.\. n.tlmiro.vcl pcnna do Tavares B.!slos~ 
magndica e irrssh t ivel de gr.tndeo a:ntimen tos c &to o•. padeces !oeaes que Mo do comple-
hum~llo,. · • t.o.r a cbra inici, da polo Estado, pondo em 

Em tbooria. n!io ha cedC.ll.unte no ·E razil nm coD·tribui~lio , pa:-a o fi·m eommum, a tlsta.tis· 
3 J cspirito !nfen~o ao mo1.imento o.bolicion.ista, ticD., o imposto, a }lolicin, a. jtJsti~ e a es
que C lU todo o Ya~to le:·ritorio à c~ ta n ac iO!l1'1i- cola.. » · 
d'-li J s~ pro?~a,par:1 honra elos .'~e 11s hilllitant~, J~:ute-s<'! o. es:m. .syothetiea.. :na3 eritoriosi1· 
d1s soQ. tuucnlos burnanita.rios do;te see ... Io . . sim~ i ndic..1.ção- o i nelit:un&nto eonstaute dll 

_ ·. Elfl}ctiç-o.Dlentc n.:!o so póde·diMr que o povo e.1rLdo.dé p~1bhc.J. e li b!uo::llidade particolar antre. 
·.·. br.uiloiro .ee ·ra3S1 oarido1 i!u~cnit~ntl!s ao ge·l ~~ qu.~ eompüe;n o nosso grup;) ~mmnoa}, o. 

n.;_ro30 apjlCllo que ha longos 50 aano3 passa.dos ·1 Cl& a~t c~p~_Mo e con'1p1eto .o p_~gr~mm·\ da 
lile dirigia nas :~' soberbos pal~•r,. ·o . veM' c~:n.misslio em~neip~dora· do mantclpio. do Ro· 

·r;.udo . J osé Bouifacia; oõphn~•d• glor!n na- c1fe, pelo quo ro•pe•t> à s u~ neces<an>. acOilo 
cionol'.: . lochl .. . . · . . ." . . · 

"' Genes·~~ ~iJo~ãos elo Braú l, 'l'"'· a;mis a_ Etn cttie pód~ sóui.elJl~D.te_'desidl';·;>l"~ ·vor-
vossa pa Lria, s•b ,, que, se!n a abohçb toto:l larbar :; •oremdade da JUSllÇ>1 que de1e aeot_n• 
du iuft\lDO trAfico· -!a· oscro.v:i\1171. afri.e:\!'1 ·e pânhsr todo$~ progrems I!OCI:<Oo: t. ·-· ' ·· · 
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tranç1uillos :icerca dos intentoii· da commissão 
cmn.ucip,tdora do m'lilicipio do Recife, que são 
os mais legiLimos e honrosos. 

Além d·J concuz·so in iispensavel dos podore3 
P-Ublico> e d.<s classes dii·ectoras. a commis-ão 
só conta. com a boa. vontade e conh~cido hu
manitarzsmo da nossa população;· a quem fal
b!'ã sernpro em nome do bem, do justo e do 
hoaesto. 

Talvez s'3 diga .: « Mas é isto o que at~ hoje 
Lên1 feito torl.as as s·Jcíela .les CDnstituid 1s nesta· 
c1dade em fu.vo:· d:t libert<lção dos escl'avon.»-

E' evi lente qne a commissão não tem, nem 
podia ter, a pretenção inj-tstificavel do decre
ta~· a abolição i.ustantanea da escravidão nêlste 
mun.icipio, poi:" isso que ampla.o.11ento conhece 
ser o temp:> um iactor il~pr2s.cindivel d~ todas 
u.::; t.ransformat;.õe:>, quer na. esphera cosmolo
gi.ca, qu •r no c:1.m ·,o m3nos vasto poróni mais 
complicado e espinhoso d:J. sociologia. Seme
lhante pretençiio ~ó po leria ser ·sug .;er~da. por 
um cêgo e impoteute espírito revolnciona.rio, 
em ab oluto opposto aos precedeu es e criter :o 
dos inrlivichw; que constituem a commissão. 
Ntto; ·ella não qun• r.~v..:ltas, nem s~diçõ !S. ncrn 
a violação cb direit·JS: o que deseja é int·Jre.ssar Perfeitamente. A commissão não quei" attri
na. s.ua ca·1sa d'} paz, de justiça. e b.umll.~il::~.de, buir-s_e ~s g~orüs de mua. iniciüiva que é_ b.o1_n·a 
todos os ·homens bons to 1M as classes smcer.1- do patz wtei<"O. Ella apenas vem da1· objectl yo 
mente c1nset•vado;·a:s ~ sobre tudo os poderes pu· 1 d~finido, e porve:ltt:ra .m 1is ezoinente, ao zno
blicos, jú loca.es. já centraes, sem cujo aux:ilio v1mento de;sas dl~tmct;ssima<> cot·porações, au
seria, ~enão de toda improficuo, ao nnnos pouco :s:iliando-as, secunJan,lo-a.s . nos seus egregios 
opulento eru resultados por maior esf.>t•ço q11e esfo;•ços,.por todos o:> modos ]H'escriptos pela lei, 

- empl'•!gasse para atcanç~w o almejado flm a que pela_ r~ligiào, peh mo1·al e pelJ mais ardente 
se propoz. · patnotlstuo. 

Par.\ . que os desvairamentos da ·pa.i::s:ão não Recife, 3i de i\Iarço d') :1.81:33. 
s1 apodet·~ru dos r spiritos na resobção de um 
proble~tza, cuja propria g;·aviJade f::st:l a e::s:igir 
a max.ima refle::s:ão e calm~; para que ê ptm
gil· ele tttlla injustiça tres v ·2zes s !CUI~w se 
nih levante do c01·ação elos qppz·imido~ em 
tt·emenrb.s ira i e rancores, é que a cmnrnb:são 
cazanc1pa. iom do municipio do 'Recife, como 
todos os qu~, com os me;;mos intentos della, 

. se ali ;ta~c:u na augusta cruzada da lil.lerJa:le, 
tem o mdispen•avd tireir.o de rospera;·, em vez 
de b:J.liüe.; <) affrontl<s, to !a n. po•si,·cl coa Jjn
vaç:io. não só pot• pa1•tc dos ·poderes do Est:tdo 
e <b ig1·eja, ma< lamb.•tu de l ·>d.\s as pcsq:1:~r:: 
dig-nas e sincer;unente interess1.das n·> be:n 
estar .. pres3nte e futuro d:l socied;<dc brazi
leir.J.. 

. Q qn: põ:le s'm ,duvida amoa('at• a tt•an
q.•lillid'\ .e na·::ional não é p -r· ce:•to o tz·:• ba
lho onerit r rio e a! t:vn ,nu rcp:u·~~.dur as cor
prmH;ões •mtncipaclo:'.IS; mas, peb c:>ntr .• ;•il).a 
mani · sta ~v:rim; ;li:.~. ·~o.u pte é cncat' Ldo ·ess ·l 
g" ' ll ·'I'OSO tli~Í.l jlll' :lf[ rtelles- VO!ltl!rO;a

mente pOllCO> -a q Ll •m ·~ c:l!l!rtra do a ni111o on 
ÜHt'..r.IH g' .t c::oism • n:i. r de1x:r vet· cl:t•o :1 

~itua_çã.o s •.:Ül, ne1u ~ YGJ',hde de seus Jll'oJpri s 
lllt :)r·~s as 

Quan·o n 'o ganhrl. ''Í:t em m~ralis:1.ção c ]H",)S
P'-~l'Íladi o_r.,·ab;tlho a.g-1'ÍC .lla clcstl3 pni7.. si · ,M 
n:.eio de morlid:t~ s:dJi·1s, que a. commissiio n:i.o 
deix:nr:i. d·~ snlicit:lr .tos po t·~r . •.; cnu1pet'nt. s, o 
abjecto r~girnen d t - escr-tvi liio fo;;se p:·ofi:·ua
m •nte tr:l'lsform:1·h 11·1 d·t s t•Yid:h n.o s ·1 r, com 
as m 1di!l.c:tções crJrresp:.~il.Jent ·s :i nova condição 
dos tt·ab".lh.,dJres 1 . 

Manoel Gomes de Mattos. 
Jovino Cesar Paes Barreto. 
Dr. Antoni • Joayuiru de Bar;·os Sobri11ho. 
João Barha.lho Uchôa Cavalcanti. 
Annib:al Fttlcão. 
Ur . .J.>iio Ca;>istJ·ano Bandaira de M llo. 
Antonio daS rnza Pinto. 
Lui:.~ Emy~dio l{odrigues Vianna • 
Joii., ele O li vei:-a. -
Joaquim Felippt' la· Cósta. 
.Oscar ~'alk ·ispn. 
Bel11·rnino Cai'OLlit•o. 
João D 1art' Pilho. 
81•az l<'lo1·entino H. ch Souza.. 
Dr .. J. A. de B ~t·rog Guimarães. 
.Josr~ Do:ning-o-; d:~ Costa . 
Dr. Gracilin.no do Panla !apti;;t:~. 
Or .. lo •O Tbo.ue rh gilva. 
Dr. Tobia~ lhr;·eto de ~len'zes. 
Henri rUO d'\ Sih•a Fel'l'eir·a. 
José l\1at•iannci Ca•·n ·~iro da Cunha. 
U1·. H. ·lyutunl0 B:\ ·1Je1ra. 
Jo-e .lo:trplÍIII tlia1:1 Foro:\nd s. 
0;•. Mala 1uias :\n1onio Gonçah·cs. 
Peltppe de Fig-ueit•ô:\ r\trin.. · 
.Josú de Vn. con ellos. 
Ctorlido .log~ Lisbo:t. · 
D1· .. losci Aust1· -g-esillo Horlrig-uos Lima. · 
Dr Joio Bastos de \lello Gome;;. · 
Antonio arlo'! Ferrei1·a da Silva. 
Jo< ·Í l7.ruom l\hz·tins J>1nior. 
ArÜuu· 1 l;•iár~do da :Stlva. 
\nto ilio GonBs de l\lattos. 
De ,jo o~·e Ay ui no FonsrJci. 
Joio Jo é Roldguea ~·bndes. 

A O;umissão es?orça ··-;e-i·intimamenh p:tr:l Jo;é Jo:tr]:iim \ lor ira 
dar aos iiltr!idos, aos qu~ são victimas do ve- Jo\quiut Oliuto Bastos. 
lhos pt·econc ·• itos ou d L COlhpiração de\ c :1- Francisco c. l{; C~mpello ·. 
ln~uia, ;L. nitiia cons .;encia ~os perig?s, que Atfo:Jso Octaviano p. Guimarães. 
de l_ncon~t·le:·ad:l e t :unultuar1a opposl•;iio po-
d.ct'la ad., ·rú sa hdrda I.Fazil·ira. CUJ. s seu- Arg:.em .roAlvP.s ,)_:ox::t. 

1 José Jacintho Borg-L~s Diniz. 
tlm~ntos_ em pN da re:uissio dos c.aptrvos- é Antonio c. F d~ Lr!Z. 
:fl.ccessar . ., •hzel-o lll!litas _vcze;;- jâ uão é IJOS· · C 1 · d R · Alb 
s 1tcl liUtl'vcar. U:~rto. ava. :n>1t: o_ "ego · uqttcro{llc. 

. . . · Fr.anc1sco lgnacw Puno. . 
PodJiíl, po1,, o; s~Iiho·.·O> de r:!~ertt'\'os dot•mir · Antonio Josó dn C03t:i.lUb~iró, 
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REPRRSE~"l'~ÇÃO l>A CO>r>USSÂO CENTRAL El>UN• Abol\ção immediata. OU g'adual, prazo f'atal 
C[P..\001\Ã. DO MU~ICiPIO DO RECJFil OU-Oiltró melhor 1llVitre, a. tt.Ugusta c.:.u:D..ar a. tem 

- todos os râquisitas neces!ia.:rios pa.ra. p rocurar e 
Augu~tos e digni~simos Srs~ rep"!"e~enlantes· achar 0 melhor meio de. dar salie.f~çiio aos de-

da nação. sejos da nação e ::to:; ·r(~clamos dn justi'}a, h:J..r ... 
A comwiss.lio centJ'a.l emancipadora llO rnu- 1uo.ni.sanJo quanto fõr pos~iv+el o dir eito dos 

nicipio do Roeife, orn cumprimento rle seo:s de.. opprimidos com os inte1•esses Ja ordem sociat 
VérBs, v~m concit.aro·patriotismodB-ts a.ugus:a Bm nom~ porém doa infel~:.~e!l, vietim::~s da. 
camara m l'rol dos mis,~ro-s escr:n'<.tS, actu-,ü. iniq:ü:lnde legal, i.~rn nome dos brios do l mpel'io, 
mrm\e e:tisteute.s no lmiJerio. c ms:purcados pela perm·m~ncia J.e uma in.e ti ... 

Si ha. uma vet·d-lde reeonh,~c:ftla p:Jr todos,~ toição immora!, em nome da." pr-;·speri~lade da 
sem a menor dlscrc pancia, ê q uc a csc:oa vidã•J nay}o, que só progred.irà com o t.raba.tho livre, 
é uro mal e é urn c.rime, o que o p'liz a~:;pír:t P.-m nome fin:1lmente dos aenboreg da escravos, 
com anch, a Yer.;.se livre, qu~nto antes, d-est~ qu~ temlo-=os comprado de boa fé sob a pro
mal que o aL.rophia, e deste .crime que o de~.. tee~5o da lei não podem sem se ·arr..lína.remâe-
hon!·a. cla.ral-os livres, a com m-issão c·entr.'ll emanei-

Não :~a~ to.., porém., que: de todos os bdos irror.o- pilodOrCÍ. do municl pio do Recife pede á aug-u~ ta. 
p~;t.ro. em pel't"eito ac.cõrdo Gs:se~ vch.c~ment ~ de- earoara c\os Sr'i. d~pubdog u.ma soluçQ:o garal 
s:jo.s ~ n<'Io b·1sta que ae conf...!s:::e qu 11 !l:ab~~ição da que:sCàlJ. 
du. as:cravid:io6 uma· r.spit·ação do pn.iz inteiro. Si l.JOt'éro~ augu~tt)e: G dignis9.irn.os, Srs~ re-
c que, feli-zmer1.te p!trc-. nos,.,oa bl"ios, _jã nã-:) ha pre~ent1.1-ntes da nação, utn!l. :-iOltiÇflo gel"1}l fót 
qu~lll queira. a esccõjvidão; por isto m ':-.sr.no que ··oos·idcrad ... um imp-ossível actLut.lroc.n. to, por 
o accórdo ã ge:•n.l, qne a co!!fissãa ó eompl---'t.a, um pretendido r ece o de so!fr~guidào, i njo:~to, 
é neccss:\riiJ d11r tlm pa.s~~o .:l .frente, trt.duzin lo par.~ Ur3 ouuea é cedo de mais pü•a. repara:r urila. 
em facto a a.:;~piraç-.<lo do pJ.iz, dant!o effeito.s j-1- inja.stiça; si. nhda. temos dC' ser constran3'idos 

.. ridicos :i COl1fiss~to (!O cátne. r.ar tr.mpO indete1·minad0 :l "conserVS\f-nCS d6 
A.lei de 28 de Setembro d~ i871 j:i u:Io satis- CJ.beça bú:-ta entre as nações civilisadll s pela. 

Í~\ Z_:-LÓiJini.io publica. dil-o cloquentemr~nt ~ efiSn pc.-m3nenci~ Je uma ins titttiç.!in que nos a.vi!ta; 
ancia qu · ~e :-:onte em toda a par1e, po,· urna si pt•ete!lsr,s r<.tzõ"es d 1 Est·~do det~rminn.rn 
!Solução d;) terrivcl pro blema.; di l-o a.lnd • c-om :-pH~ n~ s;oluçã.o do prr"Jblem<'L poli ti co~ soeial e 

_ mais eloquenda. o ingente es:f'orçQ d -: ·hiciativ~ ·econom-ico d:·~ e t13.11cipn.ção do'l e~crn.v:o~~o se deve 
particular," lí1Jertan..1o 60~0HiJ · ~cra\'liS nes•e al~e.ndar mai~ ã substi-tuiçio c.lo trab d3o livre, 
pai."iodo de 1.2 annoo~ em quq o fundo de í:ma.n- :o qn.a mesmo :l•)xt~ni'Çfi:J dã e~cra.~id~o.a. com
ej pa<.;.ã.o por (•lla cre:tdo .ap~nas conseguiu a. tuissã:o, c~mveneida de ljue. 110r se não po:!er fa
litnrchd · de 11.000. ·co"r "tudo.uão deve deixar do:;. fazer alg;una cou:;,a, 

Ma ;nificn em s.e:1 tom por p~oficna em gi-un- propot·i. uma ·ser i e ~e roadid::;:s~cujos fins nãn sã.() 
des resultados, n:To f~ , nem podi-t ssr oon}iide- a11tros: scw:to t:natnr Q.('onm:..líca.mente o tl·a..ba
rada eumo llOicJ c uhirna palavra s·,brê o ::1.s- lllo ascrnvo, tormmdo-o caro. proJudícü.l e r~
&umtlto~ e est<l hoje rnuüo áqn~m do; desej s pugn~ nte1 pro~·~géra trabJ.Ulo Jlvn!, mais .u til, 
da n3.ç1io, claram .. nt' manifestados por toJos fecundo e prod'.•Ct•vo o aag .uentar .a lifi.coí-iação 
-os meios. ele publicidade. ' { Sradu.:1l . _ L • 

A auren. lei~ a ... utlituc crenção de Rio Bt~aneo \ A_s l cls nãa p.odmn certnur'nte cre:lr ou pl'O
libertan tlo o ~· entre- c ennsid ·rJ.n1o o cacravo du~tt' ri·rnezv.~, rnn.s po"dêm erçar obstaeulos ou 
umn p~rscna.l·dade juridka., cteou tHn . TIO\ta ; far.ilidades. n:t ap:1lic.ação da. intelli;en c.ia. ás 
OL'flern d · cou.sao. e ph~ntou no amagtl do co- t1·ansfol'UJ~çóes dn. ms.teda-~ 
ração dos infeliz,~s a es.pcrança da que ll!ll. dia, ProduÚl' o pL•o luzir L.nuito, r is a dbrist1. ele 
mais cerio ou rna.js t:l.rde, raiaria pnra cll s a to~o :-Lqu'3Ue qne quizer l'Oncorrer p.al'n.o en
susp1r:t · a ]jbe1·dnde! . gr:1ndechte!lto de seu pliz , mas Cr> lrl!l produzir 

Seri · ÍilZCr attoz injuria ~o..<oJ gran ~ks home ns muil.o com o escr:1vo, e~Si e m'1tor anitna-lo , que 
dn 1871 &t.rp;>nr que <H·:!an in n.) liberdn..l:• d 11 s n1io pos.su1 b •~.< tan t·3 intüli-.:-eucia, -ra.?.ã<.l ~ 
n :tscituro.s ~_ pret ·nri r. rão f cb,1r a s porV1.s du fa- ESaher para. f_~z:e.r a.pplier.çào dns descobm·ta.:! 
turo a.os qll'a nascor tm s.ntoB d:l. lei, só lho:. pe~- ;CÍ~ntifie s ás ne. C'.es~id:1. os d:~. vi •. l p~'At~ca ? 
m ttin ~tl a po sibilirJa :e .:fe s · t•liví'es · Cin libe- A serie de mcdicbs que~ CO!nmi ~:'!:lo _ ccntrs.l 
r nlid 1 ~a pubLic\ 01.1 ;ao.rtH::.u!a ·\ ou pc"'.b .. murto. _e:rnancip,do:·:\ do munieipio o Recife pl'0%0 

Onde ~r~ viu qna a. l ib ~rt;tçflo cl n·vcntr~. só a (!S ta ang llst:J. cnroara. ê um pi· ojec~o de lei 
por ~i. fV '"S:" utua eoluçf!o da. <-1uesLão? - com '"~ S seguintes l)a.- es : 

A histnri11. lW>st-•o. ,, fnlsldado dess · aon~~e~ t·) Probibiç:'io do tra.ns: ferericia do d Clminio do 
e a ~·ã.zão Q r -::'pelle como t.ma. cl.uuot·os3. injus-· escr:tvo·: sob qu•llquer ti tulo , zs:.th•o succ:.-'isil:o 
tiça. neecssnrh (com a llbcrlaçãa ·de l<m dec:imo do 

Sí o rcconh"c i ~ nento do mal ou a ccnfi.ssã·) nuroei"O dns. (Hcravos) o [oc...'l.lisaçüo ch. c·scra\PO 
rlo crime (Jrorluz.-~ u. a (bc l ar.a~ão do que eram •lo mun_icipio do sen;lO!", sendo declarado3livres 
lin·e s os que llM'erin:u do_ na. F:~~t·, como ~ão os-que l~or ord~m de~.;; t? !Orem ~ransp.-Jr~ndos d9 
tra.lat d::l 1'ep1r ~ ç.lio nacs:.;sat•ra .. pn.ra co:n um para outr.J mun'~Clplo. · 
ítquP-Ilcs que j.:i r xíRt.J.Io, n gt.ll) só t"t nh:ua P1~ohibi~io d·-!- CêlS;:L.:: de deposito pnr:.. aluguel 
evntra si os <Jnuos: de s::rvlços·, que h uvi1m p:'e- d • es ·ra.vos o do trabalho escravo nas obrn.s pu-
stado 1 · blíe>s ou portioubres. subsirlia•las pelo Estado, 

A ~oron\\&~5.0 não l-M'\ ~ -~l'~t~n~ão u~ f.~r~- ~em eoro.o do _""'"XGT-ti e:i.o db pr-ofi. S})Bri libel'nllllp 
sent:>r a.•àt~ ~~gti•t:t. ç~ oi,:u•~. ~.melhor sol11~ào .

1 
~udo .;tiléT:irll!loo. livres os <J~O M e~orccrollt 

uo prdUIG<th1 qil~ d tc)doi! in!dt~lft!a.. éol!l eólitélllitii~ntõ dõ ~tls ~énllórcs\ 
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Revisão <h m.'trieola d oJ& osemvoo pnra plena ' Fol~o de t·cconh.ecor q uo o uob:•o c olleg:>.· 
~Ioeução da lei d o 7 de Novembro de i83i- e a migo fez <>ata rselomnção no i n taito. do 

Obr igaloriedade do trabal no e re1is~o dl1JI pru tar um serd;;o a r.ona q"e roprcseHl>, e 
l eis de lo"-'Çào de oe n•iÇ<>. . · I Dos lo~mos os mois dolica.dos. 
a,,.~o do rcgula.llle~to das cl•••i1i.,ções"c o Sn. So.••ms:'-~ã~ tive i:M Dçii' dJ cen~ 

deelo.raç:ao de que :l.S JUnl:ts do ebruniic .. ç;~.o sur o.r 0 pre;;d.en~). 
pa.r3. :~Horria de esCI'"' ' OS s'lj:lm com;>osms, nos 
logaros onde houYer sociedades abolicionistas, O Sn. 1IA1~!A 1hcHAUo:-~ J'acJoh~co me;;
de membros desl:IJI s ociedades, p:·e•ididas por mo qu·> o •~obro ~eputado n_uo tcYa mtonç:to 
um. jui2 d~ di1·eito. . de coosurar o p:-c.ndenle, qmz: .:a.pena.~ ~ha.rn11.1' 

Lib~rtoyão paro. os cscrM·os llla1ores de 50 " ~ua s~t&n~3o pua o o~st~ de 1\i m no, que 
~ anno} e par.l. !l.q iJ Clles cuj os s~n)'wras Lâa ta- s.- E1:. ttO dLgna:n ~nte :rep r.~SGnta, qua téndo 
nham pag-o as tnxa• r espcctivM cotrospondenl<JS ~1do . no <1 nno J!:l.~sa?o fhgellado. por gr~nde3 
a cinco exercícios íins.neeiro.s. 1nundo.çõss, 11t o h oje oe III:t-les causados JlitO 
Pe~misJão para q uo os e scr :wos possam de .. ' P':l-lllrl rn ser ~tahn ·!~ lo . reparados pela a1mi-

positt.r suas econoruias nas caixas e ~ouv~ieas . m!tt.t~~o t-Htbhc_a. . . 
Ang-mento do fuado <!e emanei~oçful éotn as . Tc:1t01 do o~ct1gu~r Sl d~ f~eto o nobre pre· 

segu in te.,; yer bas :-Imposto sobra !~ terias- s;dentc da M1nas t tnhn cle.,ado ~.'!' ou~ •luto 
P reecripyão do5 1lrcmios nitJ reclamadas :ten~r.; de a.~ tcndcr e~ te neg_Q?:o, e vonOqu~.a. <lU~ 
de seis u1ozes- Mul taa esta·:cle·l idas p<lT I ai .o e ll~ nã? a~ndonara o3 lDt9rõSS>S dos!:\ ?otb 
que forem pag-a~ em viNude de te~t ~nç.a cr1- da. p r OVI.OCLa. _ 
minai ou de acto admioistratiYo por inf~acçiio A utoma<lo pel o art. 3• ~a le1 de o:•ç •mon
do regulamento do goverilO-.Jlultas em q:10 to V!g"Gnte, ma ndon proce.~or n. dn·er BOi r~
in cot·re rem. os empreitei?os de obras, a s compa- }lD.T05 nas ·CstradJs e pontes d·3 OG~ ~ ' do !lh
nb.ias 011- en1prG ~t.\rioe do scr\"i~os contratn.do~ ~us;, montnnclo_ a!'l c!esp~~ za~, "()gu~.do e.!tO"J. 
com o governo por infro.cç!lo <los dauscllas cle tnforru tdo, o. e.'~co.co~tos e tanto . I:, ·vet·d.td' 
sau:l contriltos. que a íl o ::~. ch a. e tn5 tgn1fie~n~e. e cre10 JUils:no 

ProductO dos bono elo ovcnto e clu horanç•• qu• b '"'com 100 o" 20D:C()IJ$ não iojn (JO<ai
,,..lgas, qne n ão ro:-em rech.matb s den~ro d!! v.el r~al lz:~. ~·se toda.;; as obras qut! se tornnm in-
pnzo log:1l. d cspcn!lnYCl$ . 

Abolição do fõro domicíli:trio do seohor ?as O p~a.;icl ento. co:r.o ~iss~ o 1\C·b :·e deputai{!), 
questões cle l.i berJade, c da _:)~na <l~ aço~;e tm.- estavn. aulorizado a~ a fazer opcraç-.õ::s do e~e .. 
p~sLa ao.1 r e .s e3{:r.u.-.,s p ~la b g isb-\.a.O e:-1· dito; pn:-a occo·n~r a. c;t:\..~ d~pJ~fls · :L :: ~~em· 
minai. . . • .., . blóa pl'OVincial , coJ.vcncià a. da uec.c! tsitb.do <1'3 

Augustos_ G dtg n1SI!lln.os t:: r;;. repre!onla!l.. soceOr!'Gr ofllcnzmentc ~ osl::~o p a~~' d::. provin 
t~i da nnçao, ~ _c~mnus~:to . .. central em.an.. c!a de ?tlino.s, fl.UC fú1·a ·c!."t!el!ncnto fb gel;..(J;\. 
C!pa.dol'"~ do mnc1c~p10 dt> RlilclW. apres:-nt·w do peio. in.un lo.ç.:lo, nu !n rLzo~ pelo meMi\0 c.rt . 3> o 
es ta. serl·J do medt<l:•s, quo podam fn_cilrnent·= gorer n.o c. fazor op~t·~r;.<íc ·_;, de ct'e;.li to, cnso :~.n 
ser ada})~ilcl;ls , em f.-tlt3. do \l lll:t s!>lu ç:\O S'·Hill , ~!J.-as tln., cli!l'urcates verbas do Ol".~ ~tn enlo 
nlo.,.tem·.outro·intaito ~Set: ~~) apr:s-~'!l' a re:-•E- t r 3 11$:"LC:o ro S·~m. insuffic i~ntc~. Or~1 , ·o prasi-
29.\.3..0 àesta. g~nd'o nspu·nçn~ n'lclon~ll, e:n fa., or d;;;ue tl c!~oa dn ntil i !t.'L r- s~ (hsb autorb:a~fio, e 
?a. 9.aal devem Lrab~l~ar, philO?<! !l~ 1 0~~ pohtieo.~ , eu aercdi:o r1oe o nobre .l.::!p:J\:ldo r~co:)heec, 
JUnse~nsu~os, rehg :oMs. e pmla !ltbro(l08 - a como nó!, q ue nas nc tua.es c i r~Jumstunci"ls n:io 
Otn:lnc1p~çao dos esera.11 os e con.seg u1ntementc dero ser cens urado nquell'! qu~ pro~nu fAz.ar 
n c:nane•p •çl:o tlo 11·.:bAiho. e conomias co. dinheiro• publi<O$, o lo~>Máate 

Rcc~fet 20 d1 Ju1ho fi e ~833 .-Dr •. A!ltoaio os aset·up,;los d ;) prcii , lt-n ~c do :\l i tl~$, ~nc pol• 
.loaqn~m .. de U:trro.s ~ob!l l\~\?t J)t93tdr-n lo d.n si sú el:pHc:~.m o f .tcto d!l n :to t·.·r quct'i(.i.tJ ~ot· .. 
coin;mss:w.- Joft:a :..:h N.1luo l~ eho:l C tv~ lc·;_ntl, vh•-s ~ doss:L o.utorizn~.J\.1 que lhe conc~do .:1 loi.. 
! • sccrcbrio.-José l:nm:lt • Linhorcs de Albu- , . , 
querqtle. 2-l s~cl·ctario -\1.,:1 :,.~ C'J. j\i~Lr.1nl1 J:nn- O Si\. So.u\r. !3 :-h lllll p'3·fu:,no el•cd ~~.o . 
doi1':>. <lo Mcilo.-~!n tl oel C:omco <h Mal\·) <. - O S n. MA!l:.~ 1\bo:lAoo :-Es!~u m esmo con. 

· J_~ão Du~rlo l~ilho. -~u~:t F.. n,yg<Ho l_lo{lris-ncs \'Oncido do t/?e, si :1c~so cs~:\s oUl·.:t.~· r~ü. t> pudus .. 
Yl lnna..-.J::rfio d!) Ohnw•., .- An tmuo GtY nC! s som ,;e ~· M uv.lu, o pre.slélonto toru\ l~ llÇ:':.d:> 
do Mattos.-O!'!nr F,dka iaGn . -.T~a1nÍm Pi uto mão da a utoa·i:t:<lçãoda leL .• 
Bas.tos. -:-Atl~ onio C:trlos Ferrc:i:a c!"A Silv:1. - 0 Sn. SrJAn~:s :-Srio urgentic:sim:~s. 
Jooc ,(, h•coneell os.-Jo~o J . n. Mendes .- . . _ 
Joao José Dins Fornnn1es.- B elarmino c.... O Sn. F.ELICIO nos S.tNTo.•: - Os m:a~.r,s nao 
nei~o .-Joso Joatpim ~loreir~.-Ur . Raymtm· 8aLUID uaar essn. verba- Soc co!'l'os pubh ços. 
do Ban teira. .-J·wino Ccs~r P.l Cs Bari'at.o.- O Sn . M ATTA ~fACJUDo:- E!la é u :lltt q::o;-
Jo-aquim Fclipp'J d:A. Cost."'\, li\o 1'-l !li•uonte intorcss~nto . Em g.ars.l, o.~ 3dlni-

~ R'. r o:netti-ia á conlnl i:Ssao do justi-;a clvll. nistr~tdoro ; da Jlrov!n!i_l de Minas não 81') ser
veta da 'lúrlJa.-SoCcorro~ p ribliccs . p~ra. o.nX.i-

0 Sr. ~.latta l\laol~nclo:- Ha H..r '" pro...:ne:~ q llando c fiagdlad" por ~"·''· 
~tlg1tns dtas o nobre de?Ut.:ldo, o Sr. So~re,, qn~r dos!&5lm los n· turaes. ~:\b J -&e <JUO :tinda 
oc~:u?0 11 ;t i!-ttenç.ão d·t c&!. a nos. tr.es prim. eiras I este annrro .Dol•ts de M.tn:~.a fot victlana dp u.tll:t. 
qu~r.o!. de hot•a, f.\...:en:lo o.1gum:~.s queb:.as rt1... crig; ' :-.HmGnticia t;o~nVH':Ida. 1 ·'G n.rl o n;a cnnela. 
IU!tnmen\c ,; od.nini • tr•ç~o do ~residonLo do qu~ se tcn~a tr O:t1do d<! ausili'r a s popub çõo> 
.li!Jn~~. no 0. ''"- d: z rospe1to a mt•rosscs do n~"olladàs. Ent,·ct.an to à cris3 é roa l.ntG!ilb 
d1stne to q~· ee(a no~r~ ~cpul~do rcpre5M\~ séria, pol'<luo· ·M~\·ivor Óa: v3 cn ·alii iiílingl~ái . 
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-preçosfabllb:os1 devi.do isso a 11ma. pra.~1-, cJ.ja 
e:dstenci·.J. t 1lvcz não sej:~. oonh.~cid:.\ po.r mlli ... 
trH do~ nCibl•cs dcpu.tadçs,;J. prnga.dos ratos q,~o 
di;;t:·llh'um as pl:mtações e paióe~. · 

Mn.s os nossos presiden ~es são em g~rill muito 
e.~Cl'llputo:sos <fuaud:J se Lrata. de extg-.r do go .. 
v orno geral. auxilias para. os ca'o)OS 'd~ ca.lãmi .. 
.:!ades pulüica.3. 1:\ào se t1•ata, poróm, da. vet·b.t 
-Socco:-ros pub1ic;Js,- t!'a.ta .. se de uma. auto
I'Ísa.ção de cred1to da.lo no p esident~.,. a.nto'ris3r
ção de. que clic não u.sau por esctllpl!.lus que 
o~ louvo G q•>e nib pod~o> sec· ~ondomnados 
p~~o nobr .:. d!3put tdo. 

Aprovaito a opportunid~~e, j.â qu -: estou na 
t~·it:J~tnu, para.ligeh•a.mente es:plica: o que dis~e 
pm·a.~l te es~a. ca!!ln.rn quando falla1. s obra a. J n .. 
M.allaç.io da O;r!!i-c-mblea p1·ovincial de :Min::~.s. 
DB>t!', u~~()i-10 G!U info~·ma~Ões;. fUedigna~, 
qu~ Jnd!t. Dltm~l'O leg.'l1 de dcputadoa qu::m1o 
~e eif•)cbou o i!lstn.lltiç&, da o.ssemUlGa, por
qu.n.r.to -hil.Yiatn na. capital e t~nlJa:::n eompare
.;;:ilo na ~:~~são propa.t·~toria de 1•) àc :\so~\o 25 
momill·.os d!lqu~lh respeita v e! corporsçiio, dos 
quae~ eral!l !6 libcMes ~ 9 coos~rvodores. 

I\bi5 til.rd() li. nlg:1ns n..rLig-o~ da i!np-r2!l5i\ 

oppo~icioni~ta do Out·o I,)c~ to c GX:tl·nc~03 de 
n;,:n di~cur.;o de c~:n·to d ;.:putl.dO proúncial, que-, 
co~n bem. panca.. d~lic.n.dez:o., a.ooüna de fo.i
s-ts ns inform1.~Õrl~ q;11 prestei U!} pula .. 
meilto. 

Ora., ~ Y3l'lb.:le que qu~ndo pe-llí a palavJ•a 
p:n~ cr.p1il'~l' o c-aso. n::to tinha oLl tra.~ infa:·m:~..
çí5a.3 D.lém da-s quo me t.illhn.m .sido foruocidDs 
po: U1U telegrn..!llma, quê 1n~ hrw1a sido onct~
rcç ldO =~ot· Uill di~tin.;tu c.-1.'-.ri.l.liHúro~ IHJ'\ seguin-
tes terrllos: · 

-« NO dia 1° rie A~·o ;to eoropa.rocal'am à ses ... 
s~o pt•cpara~oria 25 dopo~odos e foi m~t·cado o 
üi:1 s P..!Jui.nto pa r5 a alu~rtunt da assemllJéa. )o 

Affirm.i, po•· consequenci~. que a assomhlé> 
tinha si ~lo abel't"' com num~I'O bgaL do Jcpu..--
ta.dos, p1·cs1ntes. llt). capital da provil1cia. 

E a não me. reco;oJay.\ qn:! o rogimentiJ do 
~ssautUêJ. provincüd d9 ~lin~s ox.ige para. a 
iust~l•;ão •olmnne mohd,, mais um 'los ,:epu-
ta. ~o:s pr ·aenLe;;s á. s"!s.,.ão. · 

Só mais t~r :o soube dos pormonot•cs do f•cto 
e ti\rQ couh.ecimento dass:"' tliSptJ5iç;r-:J ragilaeu
tai. quo ni<o tom razão do ser, qu3 deve. ser rc!"or· 
:rr,acla e .naturalrnonte o s •ri pelo:; d1gnos l'e
pl"esenta<Jtes daq•wlla provinéi>. (rlpai'leS.) 

O regimento cani.mum do nosso p :.r1ament~ 
não e i.ige numero d~ senado a•es e deputados 
p:ll'.l\ n .:soss:io soll)mne d~ nbe.rtuN, o q11e é 
m:tito natural, poil nesse :Ha não so deliberat e a 
m~~mn. .!isp:oslyã:o fie encontra no reg imento de 
var1a s pl'OVInCl iHI . 

O Sn. 0LVMPIO VALL.<DÃO ;-ht~ pouco im~ 
pol'b :desde. que o regimento eD.g:), deviS ser 
CtHllpddo. . 

O Sn . 1\-L, TTA ~IACIUDO :-B' VBrdade ,que o 
rcgi_rncut() o:tigo a. prci'Jonça dD. m~io1·i~ parn a 
instalaçl10 aolomoo rln tt!ISCillblé.l. ; mas o facto 
deu-so de t:1.l modo, toes cir\:<lrnatn.nci:!.i ho:~vo~ 
quo j•Htifienm perofai~~ün .. n to , não o :t.ctn 
do' prosid•mto da provlncí• qno nnda tem quo 
ver com o .ro!rlmonto i111Alrno d10 All~m~lea, 

• p1:1.~ o proce!Umonto 4o vonerant!o prui:lonte 

da assemblóa, o S.1·. Barão de Corornaudel, e da 
maiol.'ia. hb:~ràl que concordou eom o. delil.>era .... 
ção tomv.da. por· S. Ex. · 

Explicarei o fae..t1. 
No dia. i~ Je AgGst.o c."lmparece:-'9.m á. se-~B-E'O 

preparat.'Jria 25 depu!:a.dos~ 16 da. maioria e nove 
da. ·m\n .. oria.. . · 

Em COllsequ~ncia de :tcOO!"dO com a. dispos:i-. 
çã() dD regimento, o: .secreta.rb d" a.sse_ubléa. 
o!ficiõu- ao preiid~ute- t[a proõli..n-c ia~ a!lnun
cillnd:> que s:: a.;;bav~t na. ca.pittl nurue:o lega.l 
de doputado> para a instalação solemnc da as· 
.se mblEu, o e 111 vi;; t!l. .desta communicaçilo o pL'e ~ 
.s~dl)nta deu as neccs::arin.s yr.J\•idonó.as pa.l'a. 
.~C! etrectua.r a ~mhs::~. dG ~~spi.ri.to-Santo, . e n o 
dia sJguinfct d:;poi.s desta soletnnidade, o mes ... 
mo presidente con1 tojo o fuucciona lit5mO d i
rijiu-so par:1. o edifi.cio (b ~s;;embló:1~· onda só t'i 
a.chs.vnm os. me:nbi·cs da 1ua.ioria, porque e lltão 
os n1.etubros d:l nü:...~orLa.. d~í.X:lra.m -:.I c· oorup ::\~· e-

O ~n.. !G~ACIO 1\L;, n:rr~n' :- Fí.i:era:::n p!.l.r.:d~-
0 SR. i\L~1'1'A. ~{.lC!U.u::>: - . . . s~ru CJ.UG n in .. 

gu~ru jj;JuUí!~l:!i.!- prúvi<.u.'nnte dcstu rid:culo 
plano fizeram p~!"cde e nõo f o raw para o re· 
cinto da ~• '•mb!ô•. 

O pr~.'3idento da. a.ss~mbléü, o digllo Sr. Ba.!"ã:o 
de Col·ornan,\el~ em Yista dest~ f:·lcto virgem, 
oe1ja legítltn dado n~o póde s'r sustentada pelos 
qli•' o p1•omoveram, porqu:nlo, si a uma oppo
s.·:çio liberal nM íic~a v::s. be.w. pi·oeede r <le3sO. 
mud.o, procaüm~nto que n.ão mít•ara senc:1o o 
despr3~tig-b do pl"indpio Ja. :ttltor:dade r 3p rê• 
san t~,r.to pe19 .~)rcsidonte da pl'OV inda, p3!o 
fticcÍOJ?.~lisulo que se prepa1·au p1ra a!Si~tti: á 
sol~mni~l~d.e. ..• 

O SJ.t. ~IAC·DO\VELL d:i um porte . 
o.sn. MATU M.!.CE.<Do:- • • . àesprostigio do 

twincipib da .att toriO.ndA que não podia. B9r pr o• 
voc:n.clo pela. nriaoria constJryadora, qoe deve 
sel" a t.a. :::t. raspei ~al -o si quer '.ser fiel ao pro .. 
g..-amm.a do 'S~ 'J. p:lrüdo .•• 

O SP~. Ot.nrPro Y.nt...ADÃo :-!tlenos pela m t .. 
noda libei·~l da o'Scmblé> J>roviucinl Jo Rio de 
JanGh·a. quo ost!\. t:l.nlbGID f:t..ztl rHlo p~redQ>~ 
(:1p:liwl os c 1üZ!.I apota•}os . Oj· u.:~tm ... se outrO$ 
a~'jct;'l~JS 1 c f.l S;•_ Ji"i"C.lirl e,~ le 1'Ccl(T;ma 'l lt!!ll çclo . ) 

O Sn. liLHu ~hcn.\oo: - .• . no•to.~ ci<
c.urnstaneias o pro.;identa, o Sr. Bat·ã'o do Co· 
l'{lilla!l.d ,], declal"OU a asse;nblÓl qao. a pozat• de 
seT cí.lnLrn adig-o c:qlresso do reg-imento\ jul
ga.v.J"'se com o direito, om visto. da i nexpiica:v~l 
procediment~ d;;. miMria:, para evitar mal maior, 
de rozeber o pre.side!l te da Frovinci.a, qua .vi• 
nha ler n sua {alia . •• 

O SR. OL"iMPlO V.n.LADÃO :-Não tinh~ esse 
direito. - · · 

O Sa. MAr TA .1\hcHAo·o :- .•. ·é ,na s.cl1.• la-. 
vrada com toda. a IGa.l&l.de , fez d~cls;rnr o facto, 
protcsiondo contra o p)'ocedimonto doa -de~nta
dos d" minoría 9 ue estavam em. uma eMa fro~
teira á. assémblca pilota i.lpreciar. os resultados 
da seu pL~oce .limento, isto e, p<tra gozarem do 
be iJo Mpactaeulo qs ,·olt~r o presidente •em ~~'"
lido o ralatorio 1 . 

Abri~-se por co:t~aaquenei~ a assem bléa ne~~ 
~Ç(!QiliÇÕ68 •• , ' " · . ' ' . 



Cànara dos Oepli:ados +Impresso em 03/02/2015 16:05+ Página 20 de 52 

3i2 Sessuo eln 28 de Agosto de 1883 

O Sa. OLY:tlPro V,I.LL.\DÃ.o~- E' um facto vir- r nio tem tomg.do nenhumt\. providonci" nestõ 
gem na. provioei!:t.dõ Minz,_<; (fia outros apart~:s, s.onti.lo.:. 
e o Sr.p,·ealdellte ?'ec!ama attençao.) · 0 act. 3• § 3• da !'lido orçamentopro;-inci:<l 

O Síl~ M.A.TT.!. ~lA.CIU.Do:- Ora, na. scs.qão · de Afinas di:.:: o seguinte (t~): 
d~ inst~lb1..~.ão não h~ diilibera.ç~o alguma _a · « § 3.o A png!l.l', dQntrG do es::el"cicio éOr
to.rnar, o apan~ um acto coromonws:o... rente, com. .n.s sotn·as da re3pectiva. lei do or

O Sa. C.U\NE!Ro n., CusR~:- Nilo so podia çnmento, •• de>pezas que se fizerem com • 
abriL~ a. assemblêa prov.lncia.l sem ntlmet'o legal. 1\ exec;.uQtlo' das obra!ii co. n.tL·at::l.das nos Gxereicioa 

0 s M u . N- d' ant.efior~s, e be-m aa:sim a. im{.lortancia da. 
• D;-· 6 

A-r;.t L\.1.-l.CH.\DO:- ao- se. po l~ · .c.nnstru~ç.ão e recon~tru.cção d.as pontes e es-
ab~Ir~ diz 0 no?r2 depu~i\diJ.,_ mas no dta se-. tradas ,-los municipiõs d~ Tnmandui

1 
Formiga~ 

~u1nte il oppos1ça.o conhnua.r~a. na.~urahnentc a Piumhy 8 Sa:l!O Antonio do Monte
1 

q_ue fo: am. 
b.z.~r a s~a. pa-·ede. · · (-;1.poaad~s e a.pfl.t'les) ~rruinaJo.s pelas ultimas inund-3.ÇÕ~,S1 e queji 

Sr .. prenadonte~ ea. d·~SeJO terr!nna.t par~ d~l- forAm Q~n_da.s pelo cn.;;cnh.eiro rlo distric to_ 
4~1' o ternpo a._on~ra nobre depnta.do •• Cre1o ter No casod,~-iis.ãffi.Ci~ntra. das obra-.;, 0 -0 governo 
fcltO o ml!u pra.te~o em· termas ~1a.ts col'tez r~s w.llis autorizado a. Í<~Z!H' operaçõeS de cre.dit.o 
c:ontra as .apr-ec1:s-~o~s que foram f.::!Las _em cert?s para occorre·r a estas daspel.as. » 
JOrn.~e~.da prov:nc!O e na proprla as~e~lblca Oc•a, cotondo S. E:~. oulori.ado por e.tc.n>
prO\lD,lOlde 11!nas .• · - . tigo a mnnd!lr reporar &•jue llas obras, o qua 

o Sn.. EsciUG~OCL~ TAUN.u-:-V. Ex. podia póde custa' i50:000S. i60: 000$; estando -au
t:unbem informar si !'!m Minas estó. feito recru.. todz,Jdo tamhem 3 r;z2r _o}era~õcs de c1·eàito, e 
tadoi" um c:\pelliiet do e:L.ercito. (Riso.) pod~ndo fa.zal-~simmediatamente, pergu~to eu~ 

O SR. i\1o~.nA M.tcaaoo:-Acredi to ter e.:-- por que não mandou já fn•er esses ro~oro• ? 
plieado os fà-!to~. Não contin·ua.rci, mo~mo por- ~is aqui o ponto p!tra o q~&l cba.m. r:1 .n. ~ tten
quG acho-me rcnlmonte inCOillmol'>do. Os apor- ~.ão de S. E:.:., e apt·ove: to a occaslíio para 
tes violentOs m~ Lêtn t.cnndo muito LClll.JO e llle cb.ams.l-'\ dJ) noYo. S. E:t.. g,ue eump~., o§ 3c do 
tCm desviadn muito do <:!a.rninho quo ()n querÚl &1"~.: 3° Uo Orll~me:J.to provlne~a.l: r~.;. as ope
S1gllil."' nesta explicaç.:to~· que G!tper;.;.\~a at2 ssr raçiJOS ,Je ?l'edJ.to e maode .r~ c_on~ lrtn: as po&
mnito mo.ie rcslllUida~· {.:ipa.,·tes. ) tG.>!, C.ip9el~1~enh no L4~ d•stncto, 'll.lJa~ o ::an. s. _ 

._ O SR.- Pi~sm:!!NTE:-Attenc~io! P~ço aos são ur.;entJSSl~as. 
nobr~s deputaios que não_ i~terrLlmpnm cou- Te:.o.h.a concludo. 
sta.ntemeu~e o ot•adol'. o SR. EscaAG:•mi.LE r .\:!Is.l y :-E mande de-

o So.. MATTA M.<cs.mo:-Port.tn~o. Sr. p1·e- mittil' o tal cap~llão-recru!adm·. (R iso.) 
si1~n~e, terilliuo p:·ot•:.st::l.n.lo cont1•.a. os senho- O Sa.~ P.aE:iiDl;,q-TJ!l:-Eu- en tendo que os 
res que não me deixam fa.Uar: hoarando--!lla Srs _ deptüados

9 
que pe:.i.e1n a palavro sobre o 

p<>r '<iem1is com seu:\ ap:t.;tes. (Jle~ ito b.tui, expediente. p1·opoam-.)eruand :1. r jÍ mesa nlgurnn. 
·muít·o bem.) rGpresantag!iO, d~ que os encãl'l'~,q"ararn ,· OU 

O SR. So.t.rtES pede a. p;~.bv.r.l para uma ex- olfe rece r r~qJieri.mentl)s ou projectos ; e ne:s trJ 
vlicaçiló pe,.,o•l. sentido é que lhes lenho d~do n pnlovra- Moa, 

d·~sc1e q11e alguns nobre.:. deputl).dos não t~m 
O Sn. PRESIDI::~'I'E dt.!chra. que está. te:rmi- &s.osim r.ntendido. decla.t-o que d'or3. em diante 

nalo o t-3mpo~ c que vai en ~r ar n<~. ordem do não d1.rei a palavra. &"não com este unico fim 
dia; inas. tendo o nobre depncado pedid' n pa- (ap o ·a,zo,), no iutuito de n õ:o prejudicar a.quel
hvra pora u:rla e'plieaçio pessoal, lh'a dará~ les St·s. deputados <JUO, em virtude do accordo 
obs:er~tanJ.o, en~rebmto1 q llC S. E :c. dev-c-~13 da ca m!tl'a., se insc;·evern p!tr ~ fal lo.r nos tres 
restringil· a essa. e~q>l'icaçao. prilJ?.eiros qna.r t~s d e hora . (.,.1po i adas; m.u i-

0 Sr. Soares: -Sr. pl•esidcn.te, o t o 00"' ·) 
mGu nobre eollag-n, que a e a.bs. de fal!a.r1 race- O Sn.. PnxsiDEXTlil declo.:ra qce se va.i o:fficiar 
beu nm teleg'ramma .do pregid.Bnee de Mln::tst a.ll g-overno, poro interme:l -.o do nobre ministro 
quci:\a.ndo~~H dt3 'iile eu 'row.pi em opposicãa do im11erlo, para. saber o àià~ hora ê log--..1 r em 
contra a Si.la pe>~sQ.:l. No dis~nl"so que e'u tiYe a quo Sua. \-!a.ges~ade o Im pernd~r se dignará. en
hom·a. de prof(3rir n Gsta casa em 24 desc~ mez, cerrar a. pre3ente sessão legiSlativa., e nomeia 
nfio fi.: a.bsolut;un~nte censu1•a n enhum.:\. ao a s-~gLiiute 

preúdente d~ llllnas. Doputação q_ne. tom <lo saber de Sua :Ma.gcs-
0 Sa~ E e:on.lGN'OLL:U TA.UNAY: - Pois del'e · tade o [mpe:nrlot• o dia. •. h nra 1:! Joga r dtt 

faze.-. (Riso .) sessão solcmne do encerramento da 3• se.;.>:o 
O SR. PRB:3IDI!KrE :-Attençfío ~ da. 181 logjs]a.tura: 
O Sa. SúARE'S ~ - Pe :•dão ; JU:\S não n. fiz . :1. • Pra.Jo. P 1 mente!. 

Quanio ou julgar Oj_Jportuno.fuzel' oppodç-ão a 2. Barão dn. E.staneiB.. 
S. Ex. , vi.-ei a. es:La. tl"ibuna c a. furei co;u Loda. 3. Adriano Pim~ntcl. 
" indep~naGncia _(a]loiados) ; :nas não quero 4o Moc-Dowoll. 
qu~ se me a;ttriiJua mn facto que nio se deu. 5. Gorucs J~ Castro. 
(.4.po ·,dos.) 6. Vianna VM. 

As p:1la. .. Tas que proferi em rela(}:i.O a S. E:~. 7·. F1'&nldin Dnria.. 
foram estas r[ead,,): · Até l1oj e , porem, o pre- 8. Ratiobona. 
si!Gnto d1 pro-;·!ncin., cuj::ts intén~.ões re9peito, 9. B:1rã:Q de Ca.nind6. · 
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!0. Tarquinio do Souza. 
U. A. Carneiro da Cunho . 
i 2. Sou~ C;~. rva!ho. 
i 3. Per~ui. 
14. Alcofo~ado. 
! 5. A. de Siqnoir:>. 
i (). Glyeses Via n na. 
t7. Esrind la. 
!S. Theophilo. 
!~ . llhfonoo d' Arauj~ . 
20. Al(<·ado Cilo.vcs. 
2 1. F: Bolisorio. 
22. Mo:Jtandon. 
23. Po.ula Sotl7.a. 
24. Barão da L?opoldin~ . 

Continúa a 3• dücuss~o do orçamento d~ 
guorra. 

Sôi.o envildas a m"s1, lidai, apoiadas e posta& 
em ~lseussão conjuntamente com o projecto, as 
segu1ntes 

:El iEND.lS 

F~cs. o go\•erno autoriz~do â crear·urna escola 
tactica c <lo tiro na provinci~ :o R!o Grande do 
Sul. organiz>da soh "' bosc~ (h recente lei quo 
re.forulOU 3. eBcob d ~ tiro do Campo GJ.";\nde, 
nesta CÓI'tê. 

S:>.l~ das se,ücs, 28 de Aõo;to ·le 1883. -
Aatunu R'bas. . 

Augmcnl<>-53 a v>rba destinndn a. - Obroa 
militare• - eom a quantia d,. 30:000~ p••• 
conelu,ão d' e'trada do rodag~m e linh• telo
gr•p'h iea. que deve liga.t· a cid•de da Ct·uz Alta 
,; coloni3. d> Alto Urugua.y, no Rio Grando do 
Sul. 

. Salà das •••!llíes, 28 de Ag<lsto do !883. -
Antu>lCS .Ribas. 

O• ""'~n•ó• do gucr~a do Impcrio &cr.io cl••· 
sificado~i em tras ordens: 

O do cõrte sc' á do t• ord 1m ; 
O do lUa Gronde do Sul do 2> ; 
Oe das outr .. provindas de 3.' 
O rJgulnmento ~m '1iS'nt• continnnrá. a r&

gular os voncimen tos do~ ompNgados dos ar
senaes de { o. e S• ard·Hu, o qu ~\nlo nos vcnc1 .. 
menlos do-, omp!'egndoa dos arsenttcs de 2;) 
ordem 81 obs~rvarã. o se~uin t e: 

Direclor .•. • .. .. .. . . .. 4:000$000 
Ajud mla.. . ..... . . .... 2: 40:!$000 
Secre tar io . •• . ·.... ..... 2:400$000 
Official do socrctario.... l :500SOOO 
Am~nuensos.. . .. .. . . .. 1 :200SOOiJ 
Escrevente d~ i • classe.. 8005000 
Dito de 2• idem. . . . . • . • 6W.;-ooo 
Almo~arifo. . .... . . . ... 2 40~"000 
Fie 1 • .. . .. . . • .. • .. .. .. i : úOJ:~ .o o 
Escrivão... .. .......... i :800$!l'JO 
Guard·,o.... ... . ....... 6003'100 
E.crh·õo·do ojudanlo.... . !:200~0 
Pe h gozo . .. . . .. • . . • .. ·I : 200S'l00 
.Ajudnnt> do dito.... ... 720$000 
Professor do goome Ir ia .. · i :000$000 
·Mestre do musica.. .... 800$000 
Dito de 8)'mn&sticn .• . : 720$000 
V. IV.-40 

P rofessor do i" le ltru ~. 
Enfermeiro .. ... ...... . 
Ajudante do di to . ..... . 
Coadjuvante do profeaso~ 
.\pont><dor ........... .. 
Porteiro . ............ .. 
Ajudante do dito .. .. . . :, 

!:200$000 
600$000 
450$000 
600$iJ0) 
&'10$000 
n~ooo 
6~1}:>0 

. Oa Y~ncimentos a.s~!'n d~ firi.idns ni(.J preju· 
diC'!;'[O o soMo dos fu Dcc lon.;:,.rios que forem 
miHtttre:s. 

S. 11.-Salosdus se;sões em 'Zl de Agosto 
de !833.- .{,.ttmes R iOas. 

Fie"lm equiparados os vencimentos dos em.· 
pro;ados c ivis do• a r ;e naos de guerra de Per-

; . _ os-
empregados do igual ca tegori" do ar.enol uo 
guerra ua côrtn, ' 

Sala dM ses>õoa, 28 do Agosto d~ 1833. -
Jose Ma ·ianno. 

.São apoiadas e entram ·coojuo.ta.mtJnte em 
di.\CuSsào Cflm o projccto. · 

O ~n . U LYSSES V1.1NSA (pela ord~m•) r~qoer 
o eucerramcnto da disc~. 

Posto a votos o reque•imcnto, é appro•ado . 
P rocede-s; a votoçllo do or~amento do mi

nist ·rio da guer1•at e daili suas emendas, o qual 
6 ~PFr:J"\'":Ldo con\ a. emen~b do St·, Riba.s, rolo.
'lva á -creação de uma e.scola de tiro na fil\, ... 
vinei• da Rio_ Grnnde do Sul, o remettido á 
commissM de r<ldacç.'lo. 

Cont! nua a. discus•llo do cr~ito ao ministorio 
do :1gricultora. 

S§o lidos, :>.poiodo.• e enlrnm conjunt~m~nte 
em d iseussão as s~guintea 

Eme>~~as 

Acrasconte-se no Jogar competente :' · 
!Jn 200:0JO$ por:>. o MntinnRçill d•s ohl'a.• tle 

de.c.bs\rucção das corredeira• do r io S. Frao. 
etqco. · 

Sab dns sos•iíes, 2.~ do Agosto do !883.
Jiat·a MaclUJ. clo.- A•'istirlc: Spinola.- Ju-
11C"cio Alv::s .- ,\ffo>UG Co&so Ju,íor.-RII
dYi!Jt••• Lima. 

Acr.oscente .. .ae : 
Do 5'J:GOD$ par& o. eon tinuaç5o do prolonga

mento da linh:l telog raph icn na proVÍI!ci• dQ 
P!\ranã. 

Sah das se .. iles, 28 ~e Agoot<l de i883. 
AI• o• de A•·a.,;'o.-Generoso Harq,.es.-C'an
rlido do Oliwira. 
· Offereço como add[tivos· os .projectos ns. iOI$ 
e !07, desLo linno. 

O i• elova , · 33:000$ o credito de 18:000$, 
ao rni ni s t.~ rio alo i:nperio, par& medição e tt.m~ 
b' mento de torras: deatinad.aa ~ patrimoni.o 
dotal de. Sua< All"zss a Prineer.a Imperial o 
sea. 39guato espo:Jo.. · · 

O z· credito supplement:u' de 9Z:032$~3S ao 
ministerio do imperio. para a rubtica - Obras 
- do exercicio de {882- 1883. · 

Sala. das sessões, 28. de Agosto de 1883•
Condido de OUo.eira. 
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Otf.~re.;:,.')f co:a.) àdditivo. o pL"oj!cto n. 45, de t'ar!o s2 sup)rirnl3" a.Rr.gnnda. rlisc:ussito de dua.g 
i8t:Ji:J; propo!5L<.t::::1 di.scU!:I_.:fi.o, _(}U~~ peb :tua na ture:ta, 

Cr.editos supple:.n~ntire&, na importa.nc:1a do 
561 :3l4$cl89, para. dospezas eow as v e roas -
Sub.~irlio dos s~nador.·s- e outras no exerci ·io 
de 1B:l2-1B83, e cow a. verba -Melhorame nto 
elo o.5Ita:do s~nita.riO- no e~ercic:b de 1~S3-
i884- -

8•1• das sessões, 28 de Agosto <le IS83.-
CancJido lia Oiiv•ir«. _ -

pelos precOO.~nt~s Q por disposi:;ãG Glii.p .-essa. do 
ragimento, B mai::ã ampla t.i.o q ue a t·3rcúj r:l.~ 
~1\ss~·rn que n:1. ~Scgnl'd·~\ düscn~são d2 ered i to~ r e.
lati vos a '·seniga.i do míniste.río do imperio éra 
pormittida a. dl sr.u~ ãa sobre a politica geral do 
paiz, ao pa.sso que em d s ~ussilo d.-:s emenda.s 
apre.õleLt<l(hs ao crr~dito do ulini'j.terio da ~gr-i.
cuJtul'"!l·~- jâ em t erceira dis~us'i~O, sJmelha llLe 
d bãta n:lo C p~&:nitli:lo. Basta atlender a qu3 

O Sr .. ÂI~d.-ade F~rrei1•a co- não é p0ssi'r"el eJ!l~Ú et·a1· d~st.acadaw.eute cada 
meçLdizendo que a sua inten:ção e ro:~o rc-spo .t- urna. d;.i.S propos-tas om 3a. d!:3CUH!51o, que. é reB
der â3 honros.s iwpu.gn-'l.çõe.s que o illush·e. re- t1·ict~., te~n pra:~.:o íix11do pelo regi.mau.to ê póie. 
pt>e~en~nt() pela. pt·ovincia do Amazonas oppn de Utn mome!ltO plra. oatro s-e1~ ence~.·rada; e rn
--ãs-otlse~Çôes eum qu~ o o~·ador G:a.v1a iin_:u. ··qu!!.nt \que, -:Zdls as d·.\as <Ü~c.uss.u-es, \"<?.sp~l
.gna.io em um·t d!cl.s ultimas sessOe-s. O crelito ti\..-la.s o:s dous tut110.s da. J:sct:esão que o r.·gi-
pedido tHLI'a a continuação dos estllUos d:t. e~- mento ma.t'('a,os me.im de debil.\ :;, se.ria.:m mais 
trad~ de ferro J\IaJeira o :Mamoré. lndepen- ampl S"P>'' conse,uenc :aaf.sc"liM~ãopoderia 
dent~m~ntey porém., dê ... te. propos;ito, o ol•adrw exerc~.r-so com m .is etlicaeia. • 
.não podia. gua.rd.·u· silonci-1 em vista do prece... F~ito este prot~s~o, o otador 'ai -tomar en1 
dente que o Sr. presidente act~.ba. de admitti!' .. J?Onsii:leraçio a imp:l;;n<:ção que o ill us ~ h~ re .. 
o de converter em e:nendas a uma proposJa elo present~nte •h P''"Vlnc'" uo Amazonas se s er
gover-no jã. em ·31 dL9Cll~::ào .iutlS Olllras pro- via S;•PC)I'-lha •. Nà.o tem o o:a dor exp1•cssões 
J?OS:t:u; do me-smo governo. EstG procad&nte não ~o:n que p-:1ss~ a.g-t·adec3L• n f:;. Ex . os ct>nceit09o 
e regular, nem em f• ce da cous~ttuição. qua h.anL·oso.s co..n que ~e lh~ didgi.u. 
foi l\Ssa• caulelosa ao design~r o proeo!sso p~ra o SR. M.\C·DoweLL:-Muito merecidos. 
as dlsc:.:zssõ')S q 'O e <le·,·e~u ter a.s pl'Opostas do 
goye.r-no,ne.m em fac6 de. regifllent.o, ti\l() m~rc& 
<ls dous t11rno.s l"egalares de díscnssSio para ns 
rue~aus propostas. 

O Sa. MATn_ MACHADO :- Mas não pr<>
:hibe que sej01.m ap::-e~entados C01u0 additívo. 

O Sn.. 11:-IORAI>ll FJGUl!:UtA entende qLte, 
de!d~ quo a constito.icão 0. o J"egimento marcam 
a fôrma de p1·ocesso das discus,ões, é fór~ dd 
duvid1 que prohibem ipw-facto que se si~a 
marcha diffilronte, A camara hn rle J•ecor
dar-se de que no anno findo passou pelo dGs
gosL<> de ve:- urn proc6dimBolo H ·ntico omen· 
dado pelo eenado, o qual, diante Je du~• 
praposts.s do go11erno, convertid 1 uma em 
e~end.a. da. <aut1•a, to v e de s ~pa.ra.l-:1!!. afim d·~ 
as C:ln~idr.:rar isolad~m ·~nte. 

O Sa. liiATT.t l>ücH-<M: - 0 prcjocto o a 
Amenda. to!rão dé ser :;!)parados em Pl'ójMt.o::; 
dilfereule~ ~ara serem reme ttidos ao ~ena~lu. 

O Sn. A"Dt\ADll FtGUllll\A. n~t• que o as
sumpto alE e•a idanti 'o ; tt•ata\·a-se de desp •zaa 
com ll mesmo .ser v~ ço, i;~to ó, a obserl'"âç?io da 
passa;teiL d J Venus pelo di<co sola!'; e hoje 
n.sm at> manos a c dli. a.s.La identidade do s.c:.rviços, 
porque o iJlu.str~ a.u to r d:ts emeudns, cons-ide
randrl a.s propostas como adJitivos não atten leu 
que se trata. de-11m c.redi t.o para o mi nlste:-io da 
agi: cultura. <.~O p;s-so que as propostas do po ler 
C!i:Cctlt.~vo, qu'3 S. Ex. c onverte em emenlas 
:i.quello credit(),- são relativ<s a serviços muito 
di1o'etliOS do miui:st~l"Í'} ;Je> imp~rio ; da maneh·a 
que,O,) ~erva o ci":dor,v!o s~ eons:idera.r propostas 
f~itas 1~ elo poder C'l:ecutivo para s01viço d~ 
mini.,l;erio d() imperio ~m uma un.ica. disco.ss;1t>, 
e come em-co nJas a um c:ocdito p3r~ o t.ain:.s tet•io 
da a;l'"icultur3. jà ew 3• discussllo. 

Este procedime nto nfio é r'gular, c tend ' a 
p4!!rtut-bar a. c\i.s~J.s:s-a'J. e vot·lçlo n~ cam.~ra, 
princi _palro ente q u-;uào se attendc a q ~e a,,s-

O Sn. A~D!lA.D"'r.l', FrG:tEill. A. estes conc~ilo's 
só po.Jia.m ser dc~ermino.1o3 p::la. benevol encia 
do ea1·~elct <hquollc nobt·o dc~uLodo e pelo. com
munh:!.o de s:ntimantos politicos quo ·f~lizm~n .. 
ta o3 une. 

lttfelizlll·,nlc, porém, o nobre deputado col
locou o dcbH9 em <:Jll terreno tal, que m a io so 
dis"'nci> as opio.oõos ji ru~n i fe. tadao pelo ora
dor. Assim que aoo mo ti v os jã produ á l os p elo 
oi•a. ·or pa.-~·a. UC~àr o ::H.Itl voto ao c r"di to+ral~t ttvo 
á continu;)..ç~-ro do3 esl11lo3'da. rstr:1.da d1 fe1•ro 
do M:tdeira ao ~brnorá, S . Ex.· veio accres
ccnlar OlLtros !ll.•.Hivos n ovos, e 6 ll!H'a. e~JGrnal
os q~1e u·u Ua p~hvra. 

Dis"ut'ndo o crodito, o orador ha~ia pondera. 
do- qa.e os est·1dos. ence\a. !os G quê ae preten de 
pt'Jiongar eram inutci~ c csCtl.ta.dos; in.uteia por
qu~ j ã haviam sido tlj i.tos e.st u io$ por um';. pd-
1u1ira. cOlUpallh..ia, o GU~ po1• dua.-; ve r. es. Olllpra .. 
h~nrl•r:l m h'.lb:Ilho:. e por dans. Vf'!7.êS. tive 1-:l d~ 
intel•1·ompel-o.s. es tudos ess~s qu e devGln e:xis
til· nilsecte t."'1r~a d:t ag:-ict1ltura . visto quel por 
Jou~ Jec.1•Ctos impel"iaes, foram expedidos pat•a 
n iuiela ~fi::> do~ trA-balhos e pos toríor-m2nb pa. ;a. 
n Co~s .lrva~ã.o d~ .g"'H <l nt;n nddicional qu:! o Br:!..
zil couc·~dett; us::u2ado3 lY.Jrque es:--es f SLudus 
for.1m ju.lgados :iiUffi~ ~ eutas, o ai nda a gora. U:l 
t.rnbtl.lh.o~ d:J. co.:.mniss.-Tc. actJn1 ca tem confit lll!l
do l!m todí\-.. :ma plen.itud·:::: . 

Os trabalhos nlo for~m por dian te, não por 
bl~a<l · e.ot t~dos, m·ts pn cmbaraç:)s muito co~ 

.n h'9cido~. grn ~primeiro Jogar pot• emhar9::Ç-03; 
íhHtlC: ,h·os! :1ue s:obrevie,·:.Hll na praça. da· Lêm 
·dres., e tn ~e.g-unda Log,.1•, po ~ ~mbaraço nB. exe
cuçio, e m cons·Jquencia ela grande mortali<hdo) 
do pessJal eu1pre.:;n~o nos LOC~Dl08 trabalhos. 

O Sn . .Auu.4..x~_PI~raNrEt: ~ - Os estud.os s5o 
co.npbt09 ate Ja cy l'araná. 

o Sa • . A~nr,_w.. FtGUEl~,, obo:r<a que "" 
\rabalh~s nã~ p,'(lS )g uiram, não por .fal:a de e•-
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tu1o~~ porque os que ox.istefl!~ n0 c lnceito do 
frO\·ern::>~ fo:oail} j lllg:dof; suffi.ciente~. mas ps ... 
la• e~usas q:to :ioíxcu \ndicoo,\s , Con,ido•·~ inu
teio os estudoi5 qu.-, se Bt.iio f~7.0n to porque e.lte-i 
nia- ~odem ser immedinh1nentc segoido'3 dR ex!:
cuçã:o dil ob1·a. Ta-J;s etud03 nZio c:I.~ta.rilm sím
plesmGnte o• :{()O:OOO$que se dão por despendi
do~, ou 450:()'JQ~ inclu.Ua a im·port:.mcia. to e.n~
dito pedido; a des?c;a. irá alem, não pOde mes~ 
mo ser c:--llcalarlil-, e c a propDsta da govei~no que 
assim. a. d~cla.ra qat\ndo dit, qoe niio é po..s
sivel preYer Cl:aC.Lamente a. lnlportanci3. d.'s
sGs estudos porqm~ clh~s v~rsanl.. sobre ter
remos inteira!lr~nte rl~sconhe:::idos. Si por 

~l:tdo--o . · •-
fica::.5o, por oatra- a concesi.!ã'l do el·edito jru:. 
pot·~ uma. despa.m inulil. porque o.s. estu to~ 
não são feitos n• proúrnid.:do ,,~ épooa e111 que 
zse tem h; iniciar os t.rélbalhos. 

As cha.v::t.s lo:•renCi<l"'S~ a vagetar:..:1o vigorosa, 
a 1uudança ntó do curso d:~.s a·guas. !oi h esta-{ 
cil•cLuus~ancia9 loca ~.s s·To tl.'io notor a11:, q ué 
9nal!}uer estnd~ feito com g-r.:nde antecipação, 
::~cr;í int~irilmea.te i:mtil. 
Teromo~ as.sitn 1 di;,. o o:--.udor, seganda edição 

de- e.stud ::.-;~ qu:1n·lo hoi_IVCrmo-~ d~ d :"!Crata.r . a 
ob··a. . ô te~·cdl".l qtJ<la:Io tíy.)r:no1 do ex.cc,ltal·a. 

O Sn.. Acau.N·l Pr~Hi~Tr.r. ~ -As recti:fi~açOe" 
foihs nof) ·estudos primltivo1, estão respon
dendo a V. E:s:. 

O Sn. . .A;:o!U.t>R FtGUEUl.-\. ponJe;or..que es.!J- s 
rectifi~:-u;:õe"S -silo feihs no pR-p""ll. Os ~n.genh~~i
ros reconhece::n. qun o~ es~tlrlo;; foram ,~egulat·e~ i 
mns n~o tom encon tr~do \'e . .;t igios no terreno. 
apeu•• trilhos completamente OlyJados. 

· O Sn. AontA:<~ Pm•su:L :-0 troçado é p2r
_ !oito ató Jaey Paronâ. 

O Sn. A~on ,\DE Fni-UEtn.l. re~ord:1. q u~ foram 
~SSLS M o\l•Ol'Vll.ÇÕO"' q tlol f· •z p !\1":'1 COillh~tor :\ 
proposta do gove:·no nesto pat·te. O nob ·o ~epll· 
ta lo :'L qne~u ros potvlc~ o Sr. Pa.s!:.Ol Mtrnn.da, 
con~·ol'.lou ce>m '-'S -p:'lntl.,rnçü:!s do ('rRdOI' o. se
mclbtlnto rt·apcHo. :3. E::.ot. ;~c~IO"tt ílllc c1·nm d:ti
p~mrwo·s os o.st:,dos, \' ~ ~llitntb _fo i:>~~ln naees
~~~·io ~, d~Vê l•i:!,."m se:· fclt, ,s n Hl:l.l~ ~~lprosiln.n
ila.msnt() \Klssivel da. t>On,:r<~c·~.ã.o d·\ linhl\. G n.""io 
com longo int·•l'vnH<J. 

abõrta para oo pro:lucto> da !lolivia, assi m de 
expo1·ta.ção como ~10 importaç.âo. Co~siderau o a 
questão tiob es:.a face, o orn.dor não _aco_mpanb.a 
o uobre dOpntado r~'o i" distrieto do Am"::1zonas, 
pelo eo-:1Lrario vê novo .'I-· motivo:) p::wa. recuza.t· 
s~n TOto' .n. OJl::e aug-m--·:nto de despeza, já. teve 
oeea-s.ião do ob"crva.r, qu~ noc.red ito .vota.no ha 
quantia basLa.uto -pa.t~' lev~;~.r a re~..:t ific.1.~ão dos 
estudo• foi tos a gtãndo pa.rte da linha já e<LU· 
dada; por ~on~cgulnte! si'"hc. ut_ilidnde nesses 
eatud(n, q:Ues não 1ic1lrão p··rd.iJos por fulln. do 
credito lo quo se·occ~pa! E' passivo! qne esta 
r~ctif\caçãu de estudos niio cil•gue so pont o 
terminal d;1 J:nha, tuas muito adiantar á, e 
moqne pOde; aUIOI'lz~r 0-.JU.IZ:Ó dê que óS es

tudoJ oitos peb.· co:np~nbia crnm sufficien ~es 
pJI"a Q~ fa:" lunr id.Ja appi'o.dma.dn da dir~cçt)o 

da obm e su~ BXecuçâO; U~O C trgbl\ho intei
rrunc ~tto p~rdiclo, eo:no se JÜ~. 

Nii:l "é, porém. ahj qu c o o1·ildor vê o grande 
~r:go. S~g-nnr1o as infonna.ç?i.-:s do engenheiro 
chefe d.:1 connni~sio eucnreg-:d~ d queHe set•
YÍço, e conforlne o que d-B'H~ o no re ministro 
d!\ agr:ctlltut"a, ciio e pos~ivcl pr~ve:· a som ma. 
pt•·ociqa. pn.r-J. ta~~ esLLH[Os~·eomo uã_. é ro.r;si,el 
cslc.ul:ti" o t!ns:to definitivo da. obra. 

As_ dillieuldod··s silo taos qae n om so pód• 
prever n irnpol'tanda em que pod-3m iico t• os 
proprios es~11do~ p-reEmint~ses. H:lst1. e~ts. in
fot·m:ua:ão do a.uto.ridnle eompetllnt.~ ~ aftto :A que 
a cam.o.ra. n~o c·aneedn. o crddit·J peji.Jo~ o que 
será. iu~uffiei.entc. pnra a conelut:~ã.o doa tra ... 
balhos. 

Si, di1. o ora.Jo;·, no~ é dado prever até onile 
rorlem cheg':t.l• !L~ d -:.spe:z-as. COUt OS caa.ludo& pre

li cuinare3 ; si as diiliculdades pn.ra esses esto
Jos sxo t~es, que l! Jnbum calculo é po>Sivel 
fazer. é ovidente qne n1io podemos TVL;:t.r 
11m nug-cncnto cio cr~·dilo com a. iÇJ.Leira. con
fi>uço. de <l'l'l n <lua"nlia da 450:000$ será $uffi
cientc. 

Refel'ir.t aindn uma difficulJado que avolto. 
nn tt-o Ol1 t~·ns f'l m l"eln.y~o nos h•:t.bnlhos d e!ltn. 
linha f,! l'I'C~ . tanto para. oe esLudos como r-a1•a 
n. exoeu~.:"io d-n. (Jbt•a. i 6 mister farç.:l nr_madt\ quo. 
pl'l'ltt\jn. O!l: tr:1.b:-alhn.drwes o B p~~e~ t so ainll:' 
lcvai~JS c om a. l),ptLd;lo n~ce:s a.J' l :\ d" o•J\ras 
i'cg-iUca, porqon :"L ~d~n da a:tla.rio d:-: qn<- 11 e f'!Uil 
1111d'.'m ,c:;ct" enrontrHlos no log-ar, t •)Tnan\ muito 

Esp~l"::t.\·&. o or.l. ~cn·- rp1o S. Rx., concor~~nclo, d1flp~ndLo~~ to.lo'3 oe tra.bo. lhot q\1c. ~e ~ul.
. qu:mto aos :undnmenLo~ cb condu~~o qlt: tir·~n. p--oh"!- il re r.)m. 
cOn<.'Ol\h~.s., qu3nto :li) y;•to ncg-;ttlvo, orn rcl.-1- H.tvcrà, porta:J.to, du,. s orllen~ elo dcsoe.t.l. 
ç1i.r'l-'<\O cro.rlito que se r! Isente; CtttJ·.~t·mto. n D[)oo l·cp;·oduzida.. .... · 
IJ~e dcputad ·, llClr liL:)tivo.• rpt() íl~~~~ti_t~~ Ti":p_u .... l Q~tal n v·;lntagem im~edinta •ptc se póde da .. 
<l~on a cnnclusi:to d:HJ pt'\11n!S '3::lS qm; •1_:.1-vl a. a~m t- ' a.rar.. ll\:S~r. cs~~·ada., p.a.ra. fa~cr face~ \.les pe.~(l t 
tido e fó;·ça n o~nõor a collocnr a d :sr;nssiio em o a·t:nto da obra. iuntil e c-al~u l al-o . A com
te\'l'eno po_uco d;vcr~o. d:iqa3Hc em que a co~_- p~nbia em p·: e 7.ada j 1tlgara qu<! con1 W.OU~:OOG$ 
loc:tr.\ . 1 uan rlo~ .. :rRh prt:ur.qrn. \'91., ~.ove Lt bnnra podia c0n9tt·uh· a li nb:t. o Meim. ·-lb pediU nos 
d:)·dirigir~se !i cain:~.;·.a, ):iobro o nssnmpto . · ~ po-l~res lJUblic-, ,:; cb. _Bolh·ia. gsrantiR p:~o~a um. 

S .. Ex ~ cnx .... rga ~'l'::!U les y:\n~1.g~ns n~ con- c.a.p1 ~al de GUO~OOq )11)r.1s, ... uo:J. dJ:o ~i':\Zd ~a.
struc.v[(o d()stn !in h~ P " l':l ~UJ ; ,r_oy1ncu1s d.o A!:tHI.- r~ntn J;UI"J. tun c:1_pttal le 400;01}0~ -~OJe , por~m, 
:t:onJ.s_o Ps.ri; enx~; .. g-:ut roncCutra.~.ão;na.·;u~lln :dlz-~e n es'·"s banc~(l?~ qu ~ s arao pr~~e: a.o !l; 
vh, de tndo 0 et'Jmmr.~c\o da llolhia. 1 o gr an- {6.0d0_-~:X.):], e , nn o;nomo do cmg~l~he~l·o cll.~f9 
d;~·s rcb~6~r; n.bcrtn3- com o mcrcll!lo do Ama.to- q:~e_ dq•tg.l os ~r~bal~os d~ comm.r..,~ao br~u ... 
nas) n, ilói-·hibrm ~dio t.:t:9tc, C?tu os lUCt'~~dos htt;')., ·n:nhu.m .1~1~0 e. '?!l ""fu\'el ~nut1 ~:- a. sc_~c.
esL.ran.;roiros; Cll.'il'l;"g'.ll urn m(H"J d ·~ colarnzar I Jh::~.ntc L 'Sl>!Hto •. como ~-- tgaaltn~n tO: tmpOs·t~cl 
nãasã t1. t'~giito de:; ,._rt~, qu1 tl!m de ~~r corta la · fu.zd~.., a r espetto da !Ul p~rta.~lc~a. dos cs~u(l s .. 
Jlcla linha. rc1·r :n. '"~nl() 0 prDprio -vn.UC) do Am~-l .. ltet~!l•_ ~o1•h.~nto~ .-~ m:nor .l~c--~ r-toz~. c nesta 

' zM~s:__;.~m:Grga nMlme11l~ arut. coucurrene1à • s•l1lo~no noo n. pn~a•~Ol contmu1r o ~~~~do !l. 
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· f LZer desp.azas o:ttraordinarias, embora por pa· da linha projeetad:>. . Ora, que popula;ão tom 
qu~na.s pa.rcellas. O anno passa.do ·votara.m·se essa l·egião para. off~rccer ao Brazíl a·.; vantà. · 
l50:0003 para dO'JS GX•)rciciOS; CStG nnno V<la' geiiS qne OS nobres dep•;Ita·lo• tem apN:;oado! 

, ~ vOtar mais i5Q:000~ pnt'l\ UOl 3° e,._ercicio, 0 Orado!' tc:n \'isto 05 d:1.d~,:s aproii!Ut dos n e1te. 
com ·rocul<:lado d) so ga~t!llem as só bras do eama:-a o no sondo; o uoico dado officiàl que 
cre lho ult:.mo no 4:\~e:-oci_cio seguint.e ; para o eo!lh<.o.ee ó o rolntorio diJ eonsul br:1ziloiro, 
anno te~ã o parlameo.to de votar nova.s qtt!lntias. quo residiu }"'Ol" largos ·a n uos orn Snnta Cruz de 
N~o p~rc~n quo nosim se dospeude,.; pouoo com I• Sicrr~, t•clatorio que foi publicl\do o te mpos e 
os. Gstudos; dl3sda qutH!~ tem o. cerler.~ de que r1ue CiJn tém iuf~x·maçõc.;; pr~a isna sobra as di 
'ello• não podom Mr cl\culados do ante;n[o, ó vct·sas zouo, daqudle r» i< e- nomeadamente 
c~·lr~ .que se dev~ e'Jnta.r CO!n de:~-pozas G:s.tra.ol._, aobre cs~o departamento t)UO con 5.na. com A 
duumas. zona o o~plorM pol.\ vi~ ptOJcct'lda. 

O nobro deputado p•lo AmMona• decl3rou Se;undo osdod:>a d'l'S1 re l:ttorio, c•se do-
'!nG a estroda é d~•tinada n attrahir e ""- ptu· t~.:nento t'm uma JlO? "hção àppro•imarla ,lo 

..;>oi!t:Lr~'lr;xi ~,cçi) d1 n_..li vin o or:do .. ~t!'.s almi).!l: õ'llóm de 4 O't{) jmEa:t 
uâ:o concorda com S. Ex. , e:·rantos, q'1e po.rece ser modl. na. Boiivia com .. 

Baatt\.l::mçn.r o; olho-; p1rtt. o nupp:l. gco- [\tt tnr nn popul~Ção, oomr) ent1•e nós S3 f"z no 
gr&phieo daqtt~llo. republicai»l'O\ couhecer que ult imo recoos~roeuto. Hn. alli i n~'o• rn•nsos 
con;t.a. ella dll t ,.&ll aa~ões ou pOl"\'Õ&s do ter- c indios crri.'Lntes, nu~ é a estea que o unLdor 
ritorio muito d istinctaa : a r Jg1li0 norte, qao se refere. · 
comrnunica. c.::nu. O!i tribLtta.rios do Ama~onas ; Es~ regiao, po:·êm, ó. :1.ind~ tribut.."'.ri~ da. 
o re2'ião st~ l, ele a.ui.tltde mais eleva·Ja~ que linha. r)l'oJ~ctada, n1tVJ sómento ns duas prJ 
pertanc~ nã.lUi"n.hnente ao estnario do Rio da \'i nc~as ~e Mojos o do. s~car ;)S, "'Ç'i~to qu i3 n 
P 1•a. ta., por'luo a ~sue o carso da.s a.guaB que provincb cb .Magd:1~cna fica muit? ao sul. 
para alli. se dir ig~m; 1i11almente, !\ r_agião dr:>s Ora, !l popul::!.~tiio que ÍIC:\ _ pnrs ES3as 'du:u 
An1es, qne n :ta rnlme:>ta pe:tooce acs porto• provincias niio c:<ce(b do 10. 000 alm"', 12.000 
do !"acilico, de que se t~m sorvido. M6 hoje. contando com os indioo. Ora, uma popalaçi o 

Orn~ desde qui sl conhecem osta.s diffcr::n tcs .1Gs.9a. ordGm, sem gr!'!.ndes n :.JCG ·JJid u.tes , por 
bacias, dcs!a que se pódo a.j L1iza~ dos dist•n"ias que ell• é pJbto, n~o !)<lo e con~ummir gr~nd1 
ontro a~ parte.~ · produ.ctivf.3 dell{'l!!! e os port:;s somm9. d~ o.r~igos cstl'a11,gci 1·os, nGm pó:i_, La.m .. 

. de quAse pode1n servir, não é li.o i ~o rna.nt01• a l>cni f::.~r.et• g randes cx· ~prhç~es1 porque n~o 
"lllu~ão de que toda a produc\'lío dA Bolivia cor- sóLnent3 terii de ex :;otb.t• geuoros similares .ao~ 
:rcrà. iorçoga ~ n~Lturalmente par~ 0 v:..lle do d:::. Amuoon11! rosi n:\.s, gomm3 cla.sLit:l, quin'u, 
Amazonas. . . ipecaeaanha, o'ú •etos ~il~estres, omtim. q no CD.• 

0 Sn.. P.\s909:"11{rn..-tNn.\.:- Não disse Í'ito : C:t:l trMll simllar '!s em regi\hs.tnuitu mai~ prori
!OrlS: dos po1•to~, ~ms.'3 aind:\ pnrq,ao t~râ de lultÚ.• 

·di•so g t•a.ndo parto d • prolucç;:o . corn g t-andes om~araços. . 
O SR. A NDnADE F!GOEnU. S<S\Gut" que, pel o A'l uolh l'B~·iito d \ Bolivi9 p~<l ece infd iz-

oon~r a.ri o., g(<\n~t .:.~ pa.rtoJ da. pr(ldUc~ão di.S pl'O• mtlnt ~ do m""~s:nl) d!feito dOS! r ios t t ibulat"'iOS !LO 
vincias m~is importnnt~s do sul, aquella• qug Amuoo :\S, ondJ pret •nd~:ilos esta)elece~ agora 
tic.:1:n n~:ut e:m tra·,ortontGs dos And os , pr~cur:n~ Q. Cdmmunicnção . P R.rLo do ~nuo,.d ·ade o m1t 
na.tur:.Llmento o ostu.ui > d·> Pn.t:l~ de que ell:u d~ Novcm.!>t"O n.Ló o mi3J:r.: de 1\ bril, )t'lueUa ro~ 
fica.rn mais pros:lrno.{. assim com•) que 3. parte giiio ftc01. domll\:da pchs a.z:.!~9 i o~ rws: f:1.1 •rn 
ma.is \"isinh~ d lH And;s pri)CIJrlri 03 LJO: tos 3lli a.vult •r o \.'Q l nnu d:1 .;t g"U.~ p~r t~\l10t'.n!l, 
do Pa.e~ fico. qne cha;:1:n a ll ~1· dm· o.s Seu ' e:une.~ n1 t.ur le:;, 

E m ro~?osb n u !'n Dpar~o., diz o O:o.ld.)l", que o ;\ di fficult:\r u.&sl tu , i Hl :WS ·ibtlll.,:u- mui~as \'e· 
hoje nio clio a1_ uelles poi"tús pi"o~ut&"itJS pelos zes, ~\ m'!sm.~ ~:wega>,® por ca.nÔ'-9, o quo d li 
producto! da B!>li.vb. em virtu:le da. g u:\ r í"lL us , :n. Dara.nte o ro;.~ d·> :.\111\0 , d! Abr il atG 
entra o Chile e o Perú; rnA.S esta. guarr.1 niio / unho, aqu~ll~ r.;giiio fian irtt~ir<\n>enta e~
s~r:l eterna., b:t. de a.c1ba.~: feHtmiJn~e plra a posta. ao;; t•a.io:l Sl)h\rc9, offere,: :;u.rlo vait!l!; IHl
ha.rna.nidade, e no dia em qall t~rmina1•, a ~arlio ics d~ da ta·ict.o~ V:B .~eta es a r~ 1timaest ~u
Bolh·h toron'l rJi. 3 pro~u:oar taGJ portol. J3:tni :l pu ~r.;!!fn efíol, qa.J n,turn1meute ori;i-

.Mt A ha. ain:la uma. . qnestio capital a. con- nl m ~s fobrJ3 mjl''to.\Cllllli ~.ou':lee i·.t :n . 
sidera r . Si hoJe a n:l\'eg .•9ào do Paeifioo 0 E! te ph~nomgno bn d3 11ro<luzit dous resul· 
mais difli,) t em. eonsequeocia d:l. longa. via- tad s: o pri n1oir.,, ài:lic •Jlt.'\t ortortoeme!lt3 a 
gem pela •X tremida ~e sal r}') COtltinente :tme- e~~CilÇi~ d.\5 Ob;:~ .\1. pal"t9 O:n 100. V.\m~ r.on
l"iCI!tDO e em vist& ,}a~ perlg\J:s dos mares ~llS· a~ru.ir n l.iJt'l ·1. ; o acgun lo, difS.eultt~.r a. pi·otluc-
traos, ~ prcci•o attenlor "' qu~ ee tr.>t• d·, çlt·J ctoquoll~ ro.!jião. qu~ <l~mro ch Llma ·part~ 

. abrir- o isthmo do Paoa.:ná. qno, antes df~ c on .. do a.nno c~~-~ r:i drtbaixo Q ':;~.(; ll:l; soU tJ. in~l· t.cn~la 
str tl.irl:l a vln--forrao. projcc ta.J "l est.Rrâ. aberto, 1te ll:n Y~õ"'l.bdeia"' 111'-1" d~ aguJ dO"·O ~ o dur11nt~ 
e então a co~tnun!c:~. t}io da Bo ivin l'-Orn 0 9 1~.,... outr•J. p:~.r tn do nn!lO eJt~r.i o~p:>~:\ à3 fe !)t.)) 
todos Unidos e com ô\ Europa I)O Catá nac3s ;.'\.. in~~rmit\~n t'lst qua :tlli :3io cnd l mican. 
ri.~monto l'Cho ~ortos do Pacifico o não com o M:'.s n!io ó só is to; a lt'>Sla lir1ho!~~rcr. uãol 
Am.a?.ouag; ·de m'noii•a. qn~ nã.o t'\)I~J.tà •lJ. ll .1li.. !JtHo ter a. lntLtonci:J., quo H8 nobrOS·dcautn.doY 
' 'in scnito a<se dovart3monto de Bort\ (>to! o ~p1 ia- . h o <lltl•ibn lm SO~J'G a pro luc~n:o da B olivi•, 
elos), que.. nio esta na P"t' ~(t,.., os li n~ p~rt• p1la •imples consid · r><;i •J <1 ' que vai apeu~s 
b:Lixa .e ~ tà em naei~s· ve rt~nte:~o 3' ·osse deoa.r:a... rastabolc ~er o. OOm•.nUnicaç.!io ~ntra doas "tre
'fliEintd uni~~;co:xlp~lo d:i3 ii'es p~oviiléiu·d,-Moo ehos na'i~gnai9 de ·um rio, à zona dr~, inihten· 
jos, S~lli'es c :llr.!!'-IOI.eua, <j!le ha. o!'l g~~vit-s~ eh, ~ a. acçío ·hs!' <j:,\t.l::h t~l aor dômína~& 
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pelo· •eu pOnw terminal. Ora.. ó e:.b;d o (\De .o. da nos"" cultura nacional' Vêm,pois, os nobros 
aeçtio ou influencia à:l. T.ont de u:ua estação deputados c! u.e ai ba. esse grande.excesso de 
de linh1- {~rroa não_ põdo t.ero alCdncc, qn~ exporlaçiio eom que se c.::uLa, b\!m longe de 
01 nobres deputados lhe qucren1 cb.r~ 1\ã'J pód~. h:wcr ,-anLag::u.o h:t.vcr;l perigo . 
a i.J ra.ngor to i t a. e,;:fc!lsã~ supa••fiei:l t jt\ do um ... ·~. A estrada do forro ir i fu.vo reccr gru.nd()mcn(e 
t ,)pUiJ!ica como a Boli,•üt. liruit~-r-s!-:1 natural- a. Buli via; ella q·Je não te:n hoj~ m ·i(ls; d!l 
mon\e a'"" peque,to espaço . · transpoc·tc p>~·a ! -te g'aneN,_l~i'á •ssim eahid~ 

Raspon1endu a. a1~n1·tcn. dir. o Oí'~do:- 1 qne n. pa. r&_ a.11rovoi to.r ns: n.o :!::m.s riqu2z.as i nex.plo .. 
navGgaçii.o flu·Jiat p~lo:ii r ios d!l. Bolivb vai t•ave;s. · 
achnt·..sa aujeit~ â 8- ruas~U,J.-o; difficu\d3.des , qUo J.rg u:uont:1r.l, porém, e1'1m as informações 
at<l a·~ui a tem embarac~rto. Com ns chuv.s qM rleu llontom o illustre dopntndo. A con. 
torrénci:\o~, ~ue mud!Ul ate os leil03 êo-; rios r.urrencia, d!z S. E -.: ., não soti unicamente ele 
tri t)uta. rios, n :tO ó possi.xal conto.r com um~ na.- prodllctoe, &erá t:l:hbo:n. de colonisação. Esln 
vo""çi\o rr•gnlar ~ v~por . linh~ •em )!eslocOI' a popalaç:io da B l ivh 
~1 st•guncJo Ioga r~ e_dwn:L.:4'-'roiC•aJ'U:C"'""-1SS--- - - - ---

·eurso; llara :~.brir :t. soa sahida pu :."L o oceê!ano, E ' uma. illu~ão perfoit!\ em que se o.eha. o 
par:.. eon,kuir ~a~a estraia do Madeira c Ma· illcsLre dcpu.tt1do. . 
moré. niu to1·ã bmbam recurso, pnl"n. c::!tabc.- S. Ex. noJ affirm'l ~ue esh> facto jà. corue\.OU 
Ieee r a_ na.ve.;~cão em IJCtt ~ riO i , t1. navcg.lção . s. op:~:ra.r-se, po~quo j:~. unu1. g ra n.d.o parte da
regular desses rios 0:\:igc obras hydra.uliCAi. de j q_uellas re,slões aa Bolivin rnudou-.s.e pa.ra. o 
eleyado valor. Amazon~s. 

Ml\~ a proluc ii <'b d::quell.\ J'Ggia:) so~·~\ t<t- C.once 1.le hoje calo fae to BCI)110 mico, a chn.·o 
m1uha~ q no tJJs.~ a. dar pal'a o (':as~ob da. E nha muito natura..!, e si continuar trancada a ca
pr.ojecW"tdl e ps.rn t1:1g~l" O:i jnr:>; o P.mot•Litn~do ch oair J. entre n S$.ttto Antonio a Jng-1.1m·ó.
.:to c ~~}) i tal ern:we;a.dc>? O ora.<lor ~ " p::md.~ron mh•hn o ftã.C' o lt:\ do . eontlnuar a acc <:!ntu~r-st~; 
q1ie a )":t )~ll cr.pio da Bolh•io. não poclia vh· to<h nlít. ;; S. Ex . nlimont:l um~\. ehim.o~. soppo1\do 
p·lr l\ C~Sa. li ~dl:~ , <JUO a,enas um:J ter~a f .r..!"tG (}nC. [)OI' lermoS tr:-.n~porlo bl.tato pàta t1 Bol:
poclGrti. \•ir! G a. produ~çso d~q_u~ll:~. T ~.Shlo que ''ia.~ eHa tem ln L ~rc:sse em mudiar-::e p:lro o 
fica. sob a RCÇii"J rl!l -tO:l:l d:\ Huhn.. Qu:1.n:lo, An'l:aon:.\~ para ir e~plQrnr a.~i o~ mesmos pro
porém, •• ti\'esse de dee~:pbr cso;a p:-oducção âucoos simllilrCS, que nomld:>.m em seu pai>.. 
uma. oa Cu!\~ ve1.~, cll~ a in ia n«o sori.t suffi- No dia em. qnc fi z: ~rmos e3Lr"-i::a do f:;r ro p:trn 
clonto p.lra o custeio ;J muito mon:)s p~rA. O$ a. B.aliYia, a populn~~o tthi pcrnl<'H'l ~'t!.'ci, porc1uo 
jarvs o ounorti"!a.t;Jo docapit.o.l emprega 11) . Dlsl.<:l. ficar á ·Se[vid l ó. noss1 c~.: sta, :.e 1neios t!e trans
aU~ndC!r .. se ã !lSp2cig dos proiu.tt·:l l}UO têm ,fc 1'0l'tO; h:a. dl fo.z.CI' O.OnCurrenÇ;ia. nos prodf.let('IS 
r;·~ t· tnmsportn.do~, ln.s.til attr:mder--sa i concur ... si aliJares do noss l vnllc do Arr.nzon3s, e~ :t!sim, 
rcnei:1. quo clbs eneontr~un na \'a lle do Ama- n:\o immigr:irà p~ro. o Brazil. 
r.onl\s o . b:~.s ta, por ultitno, a"lt~?od~r·s~ a qua a V:\Í ~tton::lo1· ~g"Cil.'i\ á 2a 1>arte do diloma1a. do 
import~ç 1ío .i nn·li; poder a M\Uinil· as PI'Opor· nou:e do pu lado. .. 
çõos quo os nobres deputados ÍCilaginorn. S .- r. •. di;oo <[M A producçl[o não ocrri 
(Apar l ,s.) lomonbn qm prejudiqt10 ~ onormo o focun<l• · 

O 01'1\dot e."!!t~bel ~c:cr.:i um dile:.ll rnl, qnn p:-c- p1·o•luc\:.o."t? do nlto Am:u.onn3. 
judor.ar.\ N n g r•and> ?•rtc ~ argu10oota9ão do Mas si a p:-odac)<lo boliviano n'iio hn do ser 
nob1"C d:•pul!\ o pt'lo Amazl)nns : o·1 ess..'\ • · :o;.po~- nli:l es.tc~g:-~ comn so diz, n eousequene·o. C quo 
t :lÇà) $C~ l~tn!Lnha. q 'lO ·.~ô l""rao cu steio dn. n e~tr:ulti. de fer t•D nlio terd recurso$ n o:}m par:\ 
li:lhl\ o por:> os juros c runorliznç>o du cr.pitnl o seu custeio. Assim ou :. ptoduc~õ·• é tnnunha 
C lllt>re~alo; o·.t m:sa protlucÇilo :\ ~' :..:portal' trio q11_0 vai pr&jll(lica:- tos [lr .. 'fhctcJs n:teionlCs. o 
chog.tri o toes p:ojlor.,-<íos. Si ,. etpartor;-loda nós n:io t ' mos o dir·eit~ d" foz~l-o, cu·· a pro
l~olivi~ Msami:o LD.e:s.-pt"'pO rt;.Õ~:!1 C:S!tl e st rada. ducçic. não ;serti t!.l qual ~e ~figu :-a :1c.s nobre:-; 
de for•o. ~~m hnge <h ser um ~ordço ao 13ra- deputados, c a eonsequcnci~ ó quG A Jinh 1 niio 
l.il e, o~pécial lll.~n ta, ás d 1.1:t~ provino~ 11 ri boi- tcr i o trafego noo· sao.t•Io ?:\rn. o seu ·custoio. 
rinb~s do Amazon:l"l, ó a') c:cntrsrlo u.u gran~n Ora, se 1•i lus~o r:tUG o Imporia f,""' eaerificio.~ 
cl. :l s~J.,rviço. ((Jontcs 'aç õci) tão <l.Yll it.'ià,Os com:> este, P•'r~ Gxd usi;r3. utili ... 

O nobre dopotnd~ Pelo Am~zon 1s a:fih·mo:1 .. aGe rb Bol"t:Vi~ :'!0.\l <}UG ,m:1a I·.~pll !Jlk.n.. con• 
h_ont~m qne a snperior!d \de d?s prothtct!)s <l oa~ • c. t ra ~ N,io a JUSto, não e mesmo pohttcol o 
AlS proYlneiRs consiatio. exac~modo no ~ono- ; infdizm·:mtc. acresccnlf\1'~\ quo n.cm é p~t - co, 
pul:o que exercem uoo m r e.<trlos do con;n:no, ! 110-~n é po .. siVcl, porque as nossas ctrcmu ... 
i :s~o é ,ciue a gomm::1 clacs~ica. prodozid~ pele sl3ncias finncccii"a:s não o pcr1nitt13m. 
A•m?.Oll~S bl'!\zileiro geyz" do um vc!'<lud, iro . A priroei:·a e1npr~'"'• 3 coma ta. o •abe, fundou· 
pr :vil gifJ nos mer-cados 'h' c .-.n·sumodo mun~a . · ,;o com c:tiJit..'\cS boli \'ianoa, isto é-, t~- rep :.11Jli~a 

Po:!l lJem, {~J:7.Cndo.sc es~a cstr3cb tie fcrr.>~ d1 Bolivia com;1ro:u·· Ltoa·s~ por umn. somma 
$;i h'luver a""cc r.cutrénein. da P'•}mm 1 ei:J.sliea da uã:o po 1uona.~ que t hcgou a le't"_ant.a.r na 'J}raça. 
lh livia.;cot;lO os- nobres _dep:li:al')os itu lg-ina.u1. d1} Londrês . O govc:l\0 do Braúl, 4.\ltcmde~vio 
a con~rruoneia. é :\c:J.h."'l· este ;nl)nnp"J:l io o o::lG 1 n que csh. oslt•ad:\ tCt'l <l da cle.sen,·alv~r-so ror 

.. s-onoro t\ 1) J?~r~ c .A-Ilo /~.m:'\Z'lnas "to r:.:i de ba.iisr tc <"!'itori·o· i(CU. ~ . :vltlilou ."".· ~. :\l'~.n tia ~lo·G •lo :_ sohr" 
de preço ronstdorav•,lmente. . 400.000 ji: p.rn o cnplt.rl que _\11'l)8so· de ser 
. O l'D, aeri p:• triotico ümo• _<lpsp~ !!iel' ··:· •.•• ~l>~p_re.oM.l na cons.trncç~o da li!':·,n. . . 

.. iü.~)OQ:UtlO$ nas a pcl"la-l•s c1tcum:l afL!IOS ~· j . lia1>•, .. por~m, a ca.mal'IL que nao 1!6lllcnl1l por 
. l'lYJÇeitJs~g pai~ P* pro'l'(l_:a.r~a_s'o~ettr~~'l~.\ll -~~:tli,~J:~ ~de.tpt;.a.u~t!a;< 'l.~"~cr.an:!a~!'~:a 
d'e )telltTtn! -.i~ilnl'll'I! ~Mf~llgeti't>ft, ril : proj"ftif'O - P"''~flt~lll ,_;;'!ll!eq~•11'l'tl\ "'' •o•~nl!hav>l•,"" 
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.1ib1·a~ sterlinas, m:.s ai.ndà das d11Íiculd:là ·s q 11 'J l p1·o~isso pod~ri'R minora r po.ssos :s:a.cr :ücit..~s, mps 
assalta~am os h·iibdha.Jarea ;.rela gr 'mde ruo:-la.· J não·.osjuatiti;a nn quadra nctual; e ó e~te um 
lilad' que alli aolf,·er~lll •lur:>otc as du!lil veze.•l ponto d~ vista. ímpo,•tonle :'e lo q ual o orailor 
quo se íu.i.ciaram a3 tt-lb;lhog~ cs;Jech.l:uenta pí'ls~a a considerar e.~te ~m-prehc.n .. dn..~en t•). 
ü:a. ultima vez, d ~-·cmproz~ Collins, a obra. não "Não compreh.ende o.o1•adrJr o pragramma do 
foi por ãia.nte. gov-erno qnaato à despeza publh:a. ·Ao pa.~so 

A conaequencia. é que o projecto ficou pre- qu~ o nob:o ministro da agl'icultll t~a. a.ffirma'1a 
judicl\do e n:lG sc:·h•.•tJu .uu.is <.loHe. Renova-ae quo :tsituãçiio 'fina~c.o.ira. dG Impel'io era tal 
hob ao h o pt".atei~to d3 quG nO-> ur~e ch.n.m·J.r a_ que imp~!nha :10 govarno a m:~ior reserva~ em 
nós. todn. a producçã:o J.a BGlivia c dispu,~!-~ decretar despeza, novas o dizia que devia haver 
ao ~staarlo do Pr:l.~a.. e d3hi o e:1tltusia 'lliO ao ãa. pn.rt~~ do gov,~rno a m9.io-r ·prudenda ... e can
fuLuro com ·:j_U~ se pro::ura ro~ar o ci"e i i Lo p:Ãra tel.:t.·eln de c r ~ta.r de.s :•CZ~!\ que n ão fo··scm iu ... 
os estudos e da [IOis :;o pl·OcUMl"Ú \-"'Ot'.\1." o ct·õ.,ito pres"!indivGÍfll o ins.ditl.vois, o or ador v é r esus.c.í
pa:ra aa obt-.ls..:: O or.:1dOI.' ji a;u•2:cio 1 :lS vanta..- Lar- est~ l'lrojecto que vai obrigar o E..;toulo . <t 
g-ens desta estra.d.a·pelo lado econo1nicG; com uma dos •oza. que n~;n no -m·no~ se pó le tJL'C-

---v.al~SS9: pt'é:laqãeJ ~ar~r~ci - , urqu~ffl'pi''lo ch,f:eâ:t.· -ea:nuH!!S30 dp 
por cu.Lr~ fj,ce ta...ub~m econamlc.:". engenlleiros decl tl'a que nem m,~mo o cus to 

O• nobr ·• deputa·ios cou~aw com gt•ande co:u- dos estudos pód·1 set• pro fi~sdo. Sar:i a 
met'C'.i.o c.í\al~ Bolivia, ~o.:u gl..,li"J.des interpoa~'3 si~ll'3ÇãO fina.nc.eira do Imr.u~rio tal qa"EE poss:1. 
uo Á JU&:t.ÜlUL"'·, em Bel •m o 1\lau:i.o'J ; roa~ é pc;-mittiL· que O 11ai1. v_3. ampreh~n lBI- urna Ue! .. 
uma. iUuDJ!o per:'eit~. AlJerta co.:..u.o 'Sl~í. a. "Q-a.- ::eza. d ·sconh·~<:ida ~ Bastl. apl)e-lbr p1ra a m~-
vegaçã.o do Am1.zon -~s e seus affi..JP.nt·'S e 1ll\ rooria da ca.m.ara.. . • 
todas as na.çÕ-!3, f:\cultn.da. a nave !'tt.çcio do rio . O or.~do.r reaJr.la á .('a,m.:\r,, q ·1e a. i.n:In ha 
~ladeira L:. Bolivia ... como, se ttC.h"l pO't" mn tl'A-- pnur..os dias o nobt'·::! mlJiis :.:ro da !l:!"ricultut•n. 
ta :o~ a consequ ·ud~ será. lJUe a. Boli.Yia e5ta.... di.ssc neste recintD que a l'e .. ponsõl.!.t iiiJa.Je do 
beleceri na"·e~aoy;io dh•edro, não sóm nlo co1n govo1'no para fi.lr~ntias ;le j u~·o.3 mon ~ava a. 
o:s mercad03 d(n E~t~\clo~ Unido~, sc~ãr.> t•tm~ ,.,u~ntia eupetior 3. 2-10. 000_00{).~, .affi:rmaçKo 
b~w. com o 1 mei·cs..dos J.3- E.uro? 1. Q;·::~ c1u pr ·~ c~~a que o o1·ZLd.Or l)recís:1 l'~cti!ica.r -P~\ra. não 
seuça d·~i3tas OOl.lUUimieo;~.çõr:-s c\ir~ct!1S, line v:1.n- fic\r d~:~irtJenti.do cic uma as.ii r~\'eraçiio um p:meo 
tagens t·~rão as duns P:'O'Iincias dr> Alllii7.0in.') d.iíf..n·ou~e qu~ emiUiu. Im t r: llu:oa. A L·c::q~Oilsa
e P•r:i co:n o simples tr cn;ito .,e !l"'Yios c mer- bili~ .• de-do thesouro pOl' g"•l'l\ntias de jutos G 
cadodas est1·augeiras ~ E:i~C tra.n-s~lOt'tC Sl fa;râ. Uluito su~erio-r :iqadl3. cifr;r.; ~a que inJicJ. 
por aguas e n~v-ios da. Boiivia c nl':o deixA··ão um Jocamcntr) official-as du:1s tabe:Has nnnc
nt'mh1llll luero n~m ~ Behm nt?;m n i\-1anS.o.9; xns a.o z•ebtv.~io do m lniskr;.l _d a. agricuU tH'a. 
s.e1•â. a. pena~ tr:m.sito. O ora or entl)n(le, poi!!!. d .st'l aDn·) ... 
que não ê p::>s.sivol cotltâl' co:.n e!lt~s v~ntagons C-om excepçãn da dnas em prezas cujo ca
~a:n~<frcln..,~ q·~ o aos nolml$ defH\~aios S6 an- piU1-nã.b foi :fix.udo, como ~ n.o OlS da Victor.ia 1\ 

tolharll cvirlent ~s e Iaauife ~ t~ls. E"S!lS mar('a- Nativ ;dade e de C~ceqai a Bag~, a. ~ara-ntla. Jo, 
do~·lo.s -~Ô ~-3-;.ta.cilin::t.t"!io em lnea.lirbd \ g bi.':t.zi- E 3tado por ca.?ital empreJZ:J.,:Io a;.n cou ,;t.ru~e1ão 

la iras parn. CO:lrct..'l.!" .algam oontr;llJH!1"1o C{LLojà o v in.s fr.rreas · o cngcabos cenL~;.tt:S é 
]wje coi.ll~~~a c de ql.l~ a5 r·':p;t~:·~it;::3cs fl-.ca.c:s 24i .O'l0;000$DOO. 
dar1u">:lln.~ 1lrGvincias j:\ dão notici<" ; e n~o Arr~s-·o~tnndo :t isto o dispen"lio eom aqucl
h:LYe!•â fis:caHsa~.:1o pos9Í\•cl~ lJOr.)UO a cem.- las rlu1s liuhas~ cqjL> c 1p!ta l n:lG foi fixa. lo~ c o 
s~roc.~li.o la linha f(l rr_r:o\. Mlg"!ll.t~ lllnt•d. con~i.d.,_ .li it!lr!Jl·lill po1• crmb da constrúcçfi Ô d(_ls lin1HlS 

. ravelnwnto o co!lte~u~n .. lo , ao eontr:wio rio que do 13 <t~do, . prolongounen to ~•a e~tradas de for•· o 
os nobres deput"dos p'lo Parã e A,a~zonas •!u- O. f>e ·lro li. l:lahia o Pernatn!>uco, esta· res
te~de!ll.. pon·;;n.bilid:via calcuL o or$ lor quo :'lii.O pod~ru. 

MM, C'ntinth o oralor, si o )?o~crno Mtá nunoase:•ílx•d• e:n menos rlo ~00. 000:000.$~00. 
tKo en.thusia.s •na.ào cOi"l.l. a. can~Lrllcy·io dc~tt..\ li... Dia.nta <1o~tf\ reSfJOn~~bilid rle p rguD ia. no 
nh·%, p::1~· '-lu 1 r :'I.T. io n ~o o:o cnton le _com u go- nobre ministro s.i Sl ·ri prud~nte compt•omc.tte t" 
veroo dil Bol! Yh~ afi1n de f.1.ZC~ p~rtic=p:rr o Esta.!oem no-vas rcsp,os.:..b lidad r ~s , se 11 urna 
atpLelh repul~lica d.~s <I.ea )e:t.13 <i} C;) net"l"J·:~ão n c~~ ~~ ~rladc cvidetl t ·, soín u:.,a ro.tO. ·~ \lo E~taclo, 
J.es~\ linhn.,1u': lhe v~': nprovcil:tr m:ús rl:1 quo- · sup ·l'l,o:·, sem uma r .. .zão ~conomica rl.e S;~h':t(}l1D. 
::1.0 Braz.il, ou -~elu m~m•:os, p:l~a obtGr :t !.:'ar ~nt.i.a. que ;)I'JSs:t· estaL' Iigad:1. a. 11ma ~1.o p1' er.a - dll.cla.-? 
de q_tt·...' u;n r!Ia o B;TI?.il pos3l se r intie:noiz::ado ·A l'O:s pvs L:l. pa u. o orado~· 0 m tl to f~ciL 
da'3 despez.'ls qn~ v<1.i faze:- c··1~1 cs ~a. const1·oc- Entende q~1c nrro é: po ·shel co;npromo:tc: 
çlo ~ Si :.. re;n~blicu d;'l. BDli"lia. não se a.cha m~is o p:d :r. . FelitGB ser mos si ~ Providencia 
h oje habilit~\da~ nem n f:t~e!" a ol.Jr 1. , ·ne ·~1 :'1. ~'t- no;; :tjuda r :t {n.bn.r a L'estlons~bili bà.1 .do t;~
r:mtir o capill, ., hom j>O " i v oi q·.1e por" o f 1-, t d" , ctU ::enh d> no,sas 3()1).0 JO:OJG$ om que o 
üno M.n a proJ:,a .. id<\..le q_Lv~ Jhe y ... mns prop')r- govarniJ a. _ci'l.lcttln. nG miu imo. 
eic na-r e com oatm~ Ú\:!tos ::t.LI!O-'Pi ~iogas •1n : o A empr·•za de ,1~·~ -.:e trata urro esbi no "cils J 

()\'ad.or Ue c +rí~Çr'l;) I:le do.s~jJ, e:Ha po3Sn. ia- de BCr consi'.hr:"r.-j'l, e.->mo u rua. me n~h lt~·, B:li~i!.
rlemnt7~u· o nr~z.u llO cli..;.pG !Idi-::l quo 110J ~ v:ti fa- çi:o p l.rl\ o E~L'\d•), sob qn~lquer ponto c]g \"isl·'· 
mr. Pot'V{!Utllr:1. eogi\ou o go·,·crno d 7 • .:sta ponto f1 · Pnra confi 1•m_ar esta npin ião nã

4
9 _tem mo.is do 

cntendcn-se eom o .~over~o cla q~tc.lle p.ü·t.. per- qu~ ·r,!z. er u~n np;)cUo M'l que atlvOgam tl. r:on-~ 
gunt:~. o ortdar '~ Bstas riue. ~I.Qe'l! eio rnttito tll:- s:true\.ãO de;::s;l linlt~. .... . : 
gen~es~ ia.~\) co~o os ~1ltudos. pllrqU·1 . c~\o_s jà. · . .AinJ;Í. q uo olb, [asEC co-nSlrillt1:J. l lio (lC.\H"oC !:S-:\ 
f:u~m p::.~~o -1·:} dtspendto da qn~ :Lq11nlln. rCJpu• como dsscjam os ~1ua 11 =~e foJI11'Íe iU~ não dat ia. no 
l>lica nos tsri!ldo indcmniz~r. Semelhante colll· l·p~il!~ipio rMur~o,, .j~ nao·dit 11arn o.· custeio 
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mas nem mesl!lO para pagar <>juro d<> capital 
s~rnntid<>. . . . 

a cad"' um; d·ahi vem ta.lfo)t O descuid., ne5t.&S 
questões. · 

O Sl\. P•ssosMrllAI>'DA: -N~o podemos di•er 
isso. -

· Out . o erro ~pitA!, que lhe parece a inda será 
reproduzirl9. Suppi.le' qae o góve l'll!l 'Vai cons
,t-ruir e! ta linha. ma~ não,por meio d~ eropr~za. 

O Sa. ANoa.~t.ox Fl:-Gu.s:nu. inaiatindo na sua e eeri' Z~u~peiL~ to.io o emprez:..rio que so-quiter 
sffirrnativa., empregará um argumento do ma'ior encarregar d3Ha,- PO:rllUe ó especula~ão quo sô 
p•ra o meno.·. A pcpulaçlo d0s•a parte da Bo- se póde verifica~ con ta ndo com a :iarantia da 
liv iD., com que contA o nvbro deputado !'a.ra en- Est~do. (Apa .-tes .) 
riquecer o tra.fegc da estrada .U~ ÍêrL"O, nlio 0 Obs~r,•a q tl , 0 Estado t~m pa.go M·mpre uma. 
m1ia d9ns~ do que a da provineia de Mato garontia du_-1& • . As estl,.das de Pernambnoo , 
OrO!SI). Bahia e .n. f ::a aec9lo da. D. Pe:Jro 11, fora.m· foi tas 

F~.a,~e uma estrada p>ra. Mnto Grosso ; po- ooru capilaes estrangeiros e oustararn o dobro 
c!orà S. E~- Contar com producç»:<> auffi.cianle do q_uo poderiam cu!lnr, i3LO é, pAg"âJDQ.s 7•/o 
para Nruanerar o capital em[lreg .. do n~ssa omas podemos uizer ,1u.c p~gàmos i4 •j,. (.4poia-
obp1 · ~---

. Ab-olut&menta não; eo':"o não tem sido sutil- • Eis a 1-..zã.o por 'l"" ha poucos iliao contestou 
c•ento a pro luoção das " '"'".e popul?sas pro- o noore depnlndo por Minas, o Sr. Fetic io dQS 
vinoio.e C:o Pcrnâmbaeo, Bahll'l é U·oaa pars. Santos. Nno ha lllliz·;dit o oraJo_r, que tenb.a. 
r.>!llunG'or o oap1 ta! empregado nas suas es- 1 pago tão caro oa a~&s linhas forre as como o 
\t·ad .. de fe rro. (.-l.parle•.) · J>os,o . 
• A" ~·La re•peito, rli1. o orador; temos cxpe- o nob~o ·deput1do invocou, é verd~de, o 

rtenc1n de casa. A respeüo·da. co.nstrucç~o de uornplo de uro paiz. cujo nome o ot·ador nilo so 
lnhas fe•·r~':·· dev_,. apro-:_c:tar-nos (> cxp•- recot·da, donde -a s~runti~ ue 9 ,,, para. a con
MO!lClJ. d~ 25 annoH· H a. 2i) B.n,tlns qua ter(los st.ruc9ão ·d·'· 1.1 ;u.:\ vu~ · fa,·re:l; m[)s no a temos 
eotrad1• do ferro~ e .á oxcepç~o da ''" S.ntos a pa~o 12 e 14. 
Jun lió~y. quo esti cm eondiç~c• OSI ceia•$, por "' . . . 
ser o priuc.ip•l sscoadouro doa productos de um~ o Sn_. F~LICtO DOS s.~TOS:-NA Rcpubllca 
import.anle :·rovínc;a., ·nenhuma. ·oulra tem Ns- ~gnnhna. Elles t.am\>om fi.zoram ,com capLl!LeS 
thuido llO Batado o jllro garn.nli<iO :!Õ 8o.."\U e3.· ms-Iezes. 
pita!. · · ' O Sa; ANUAt>B F1ooetu diz que deveria 

Ess& >Ms=. cstro.da ha poucos a nuos ,; que haver alli outra flsc"lisaçã<> q ue não ~ouve 
eo.m~ro~ o tro.b:tlho da res~i t ui~3o, e om ne- eoLr•~ uó~. : . 
n~uma outra pro,·inch esse· facto Sl tem dalo. Reo;,oudcndo ~um apnr.o do Sr. Cood1do de 
Não é porque falte p roducç.lio 0 popula')iiO nos Ohv e ir~. observn_q"o ae n[ o deve meno;;pre!'ar 
}>tCl\inci:l:J de Pernambuco e Minas. a org~nlz~~~ão . ~~q\lolh Est;Mio~ - que a mmloJJ 

· 1·~spc: to:::s o ma.;s rGg.ular do que a no~sa. Nã~ 
O Sa .. CA"Nprno nE Or.tv:m". :-Al:;~u"s os- eontesma quo so l~n9asss milo da garanti& d<i 

tradas to~ d1apens•do ga,anttr. do J_Uios, como jo1·os para animar a construcç.ão d6 estrJd!lS, 
n L\lojlOldm&. 1nao a ucnh~m p>i>. a a:<poriencío. tem ea•tado 

O SR. AimaAnE J?rGUEtnA reconbeco que tanto co:no ao noas~. · . · 
Ol.i"L6!U algumas e5tra.d.lls que tém diapsnaaclo lnteHt.olont3 os.'in Gxporicncia. nB.da. tom 
gal-nutla. do ju1-oJ o outra& q1~G so lêun eonst.rui- a.pro·t·n tadn. Ainds bft poueo garanLiu·sO ó cs
do aem conll!r com osso. g:~ro.nlh; mas •• t:adn do . .Minaa e Ri<> do Joneiro um <>Jlit&l de 
li , hae farrou " quo o.lludo o·nobra doputado ~uo olla n>o.=oei,. l""' fazer- se. 
o•t«o em condições mnito • •poeiMs, silo li !lhas A ostrodi. de ferro D. Pedro ll havia m l ll • 
qM prolong&IU outl'i•• e01ntruid." <O;Q. c>pit~l <lado csl\ld•r o.guolb zonr~ p•rLindo da. e&tlll;ii<> 
gar.nti<l<l polo Esl tdo; quo tolm, port~uto, todo d , Luvrinhu '"" lo ~té à eonnuenci ,, do Río 
o Ir~ fo go do tronco construido pelo Eot:ulo ; oito \'crdo com o $op\l-c>by. · 
Iinlu.s ~u• ~o desen•olyam 0111 pequon"s zonns, Essoo ea•··-J~;'ôr~o. ram em menos de 14 mil 
so~l grnndos obr.s d'•rl~ e com produo·çao ga- conto<,s"f<-o.do sa và do reiatorio do eng~
rant!Ja; mas silo el.oijpQ5 o, quo n~o podem nhe.ir,J '1U • ·a ell os l"'ooedeu·, rela t01·io ~nne>O 
aer in,·ooadas; quando so lr>h do o~jcctar • ao do mini~torio da agi-icultura de 1883 . Poill 
eon.tr.1c;llo do linhu pelo .Est1do e qua ndo bem : contra tou· • • · eom o. eouLpanhia inglota, 
temos a cxperiencia. da "l'inte e cinco annos, não pela quanlia por que bavi" siclo orço.h :j, · 
durante os q üaes ,.. linhos construidos n no llnha pelo• engenheiros da estrada de ferrG 
dão ronia sujlic;en te para .. .garanlil' o j u ro D. Pedro Jl, m s "por"·IG mil contos ; não pela 
do e&FiW emprego-do.. · extensõ.<>. quo Jmvi:l.~id,o •• tu.:!ada po-. nquollos 

Respou lendo a algnD.l apartes em que so e!'genhclro•, m!I.S 12_ 13~u''" ~enos; n~o poi:L 
atll"ibue n r~azão . que dá 0 ors.dor 4 outros buola la!'ga, q •t~ a G-traJ~ ~~rl& ~mo prolon.g:l
mot.ivos, como, por o~emPI~, ~ adoplâr-s~ no m_ enl? 4a P·. PeJro IJ, mss. por_ bit~la: e~trat~ . 
pr ,Jong•rnento .da l inho. D. Pedro _11 a b;toh .. Ah1 c:.Wo, porl<>nto,

0
a& dttfcreD~-"" qn,nto. a. . 

brg~ . ob•en.,.· quo em toJos o_:< pon~,s ~- expe - unola, -quaulo " · e:u. no:to e ato _quan\o a 
;·ien~il< não ·n()l \em aprov'1t~do . . 0• erro• preQo. . .. .. - . . 
cornin<iítilos b 30 anno• ·oind& s!o. hoje r e- . Es~' fad! . vom po:e?tcar que- a e:.:penon
patitlo3, C, . nO- canéaito do o~~dOI\ têm_ co~-· ClB nao nos·ta!h :aproveitado . . . ~ . - . . 
c)l'i'ido I'""" P ' rpotual-os . a . e.o~cessii<> do E o governo poderá prosegu 1r nesse~· er~·as .• 
garanti:~. drl .j u:'Cis~ porquê ~. prBJlUZO é. rep~r- c~~triltar .. ~~ · U~3 empre~a estrangetra. me.
t ido par 10 !Qilhõe ; de bablta!J.!Cs, .toca poue} ohanteeondLçaea·. t!io oner~•~• como as <l,1l~ 9 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 0310212015 16:05- Pàglna 28 de 52 

320 s~suo em 2S de Ago3to de 1883 

Cl'ador acaba de eitar ! Tod •via, si n~o o fite 1·, 
será o :,)l•i.q-;~.do !\. eon~trllir :"L linha por a.d:nini~
tra~ão . (Nilo ap;io.dos.) 

E, pet";;unb o or ado: : nõi :> asrá temi):> de 
::lrripiai c.1rreir:l , ~h :\cab:tr o .gJvoru o com 
est') papot•)U.~ aa circnfushncias :ltÓ cort'l tam
po lU e im:puurl)ro d& - C<Jn.it<uctor a ompro:h 
rio de estJ.•;ldU t As circumstanclas fin ne.3i
ras do pn:z pBrmiUe::n.l:fl>6 Continu.e o governo 
naii~a. vere.la t,n·tuos .... ?j · 

Ao or ·d\Jl' t ~:u cn.l>ido nG.:i ta. ca.mn:·a a. tristJ 
mis~iío de pó;• agtl!l. na. fet•vru A d::> ~:Hhlulasmo 
d& seu; colleg•s. Roco1·da-s• d:> anthnsi••m~ 
<rue houve n·• caml ra. qu~odo se tratou do de.o;. 
onvolvimonto do cstrad,, do fere<> D. Pe:lro 11 
P""' o-intorior do Minas . -Em tbese o orador 
votan pelo des~n\•oh•im•nto da'luolh linha 
fet•rM, e nio só por uma linha , mai po:.- du:ls, 
porque a.q•Jel!a província tem uma tOM t~o 
os.tons:l. quo um~ aõ lic.lÍt~ não ~er~ a. sufl"J.cieutG, 
a.tten !eria. só!llente n umn pa.rte3, Lalvez {l 
menor. 

E::5se des1nvolv:moq~o não foi YOtad~>, C:lm:> o 
nollre.depaW!o por Minas sopp~>. sob~ !ldmi
ni~traq.io do emhtl)nte estadi.<i!t, o Sr. ViseonJe 
dll Rio Br:tn~o ; roa.c: anlo.a~ om i8i0t 501;) a. D-i-· 
D>;nistra·~ão do illu•tre Visoondo d > l l!lbot·n ~y, 
assim cOrul) fora.m votadoJ m.ui to~ o·1tros tnC!lho
n:nentos que se ocl\~m aind• hoje em yu de 
execuc;ã'>. 

&• verdudo 'lua o ONt.dol'. com'ootoa a. dir~c
~ão 'lue se dsu pola. Taip>< e pol• Se"ra <Ls 
Vertentt;os, 'alve-t n manos ace:.-trula das diNe-
~es qae se p~deria dor a uma cstt~<l• pare. o 
interior de Mio u ('<p3iados). e J>ugnou pelo 
do':ienvolviruento d:t cstr~da seguin.-to o valle 
do Rio Granda a. ~p:>nh<tr. as c~bG~ •s do rio 
S. Ft·nncia:~o , indieou nind:1. a. 'dh·~ c~§:o dJ S.l.
pucs.by, idén. esh n.prove i~ :\cln. pouco d )pois 
pela C3tt•:ldo o!a tel·ro d~ Lenpol<lin~. Ucn dos 
d:.scttr.:=os q:ta entãQ pro:tuncíou o or<l.d::>r :lvh:t• 
.SI) impres-;o no !I tuna.es. 

Nessa occ..,.iao • d~p 11 ·~ão de Miu:\S ~ch:tm
so unila .. o ae:-:. lh por as1o clt!J~ n..,olvi:ne:\to 
IHll"Q. ~ S~rrn. 1hs Tn.i j~:\S o VorbntBs o llleJJ~"'lJ 
onthuoia•mo qu·> o• nobroo doputados pGlo Par:i 
o pelo Aru3~ont\• sa111e:u l'''" ~•Irada tio ~h
d~ira e llfanlOI'tÍ. 

O ora'lor comh:-atcu t~unb=·m1 o lHOlong.:un~nto 
dn cst.c:S.dilo d ,~ f~rr<> ti:\ ih hia p:wu o S. Fran
tisco. I~nl~ndianl C'J~ nolu·~;; r~p~gssnbntes da
' iuella lliO>;Íite:ia que. s~m cho,3'8.r a ~tr.\da. ao 
,·alle d!\:,uclle rio, :\ p :-oyinci.a d \ Bahia não 
linha !nlvoç,lo pouiveL O orador teve o grande 
dP.!QDSt'J de c.;,mln.t ~ r G l !i!L ~spiraçio que em 
se':.l c.onci!ito ia e:>mprom3tto3 r, corno Lern cOll!
prome}tido, ·~ lia de coO>~ro:n~lt~r a f>rtuna do 
l•npeno. · 
.. lm~ugn~u tn,m~.nm o pteJÚn.g.l tnent.o da. cs.

tr.a.dl do forL'O do Pe :o n"\m~n·..::O '(l!lra o S. 1< .. \ -an
eis.eo. F~liuonnte· a exp~rie::J.c! a. fall.o:J. b~m 
aho~ c no ~cn tido e:n que Sl tiuhu. pronun
eis.!l.o, rl~lveu·s~ niin pi"OloJ~gar aquoHa. es
trada u'" dtr~~~~ do S . L~rn.ncrsco. 

O 01"3-Jor pa. ' S!\d. a eoTJ.sid'3rar algumas p~ · 
poli~'s co:n qu> o nob ' e cloplllado pó' MtniS 
6nra.e::; .julgou d~TOr OMUl)ar a attenQlíO da 
~mara a 'a•!'~ito ~· mataria i dcntiea. V~i 

flz~l-o com ~lguma imporlinsncia, poqne o 
~sa:u~upto pr~sta-3e. · 

O o:·ado' praciso dohnder o p•pGI que tom 
rep,esaulado nest ' cam1ta do refrear o ent hu
s ia.smo p:1r G8~es rra~lho-:-am3ntos de fu tu.:-o ... q11e 
os r\!cur$0s do p!tit u·.io comportam. E' verdade 
q ue' por e5te m·lt iro o n ·tb re d 'lpoLalo con5i
d~rou-·)-lai tro da. !ocomotivtJ. do p rogresso, 
inc ql)Z de tir igil-a.. potq u~ a fari l llarar pua 
caleula:r :'!. dosp13za f e i ta. com o ca l'Vii·>. 
· O o:·ador co:ap~hen:le e escuen. o. acc nsa~ão, · 
porq~e S. Ex. d~c l a.ro:.t ai) mesolo t9rnpv qu~ 
m r.m.lav:\. o. mneb:inn. do oppo .. tuui..: mo, e. por
t.an to, não l1Ól9, eomo o orador, olb., para ·O 
JX'SH !o, póde at>en•• . explorar o presente e o 
( u tur.:>. · 

E" soa miss5o. E", p')i;;, nlltarn.l que conii~ 
d·Jre ratlrd~t~l'b o orador, qt~e; ent · vista do 
seu d 3ver, é otn·ig-a.d') a refroar enthusiasroo.s 
puut.:o j~::tictcudos . 

0· nobD d oput~dG d;;s•, qu~renào torn•r 
odioso o orador. que nio CL'a ~lesses h:"bei.s que 
sabem f>tt.Cr b:ms n~g.Jcios. qu~ o orildor t.inb3. 
êscolbi lo o mor•tento psychologico par:~ !"l ~c!:li-
taç'io das sun• d~utria:u;, . 

Qua.ud? ouviu o nobre depubdo quei:x-at-3e ia 
não s'r um dos 1nais babei5, pi:lrCCCI.l ao or ado!." 
qui! haviil m()l.lestia da. parta d~ S. E.:t . i ~lls 
d~poi•do rooulbdo do sua intorpollação, com
pr ·h~ndeu que S. Ex. era jus~o em ter-1e por 
iuíoliz. Com e!fei to, o nobre deput.a;lo não pro
curou o momento psychologioo pa.r~ Ll~'r vin
gar o oou projecto, e â. prova é q uo esse pra
jecto s>mpre foi '·m•nlitlo n:> ordem do dia o 
doll& foi reti r.1do dcsds q"" S. Ex. failou. O 
o:ador o.st~ria di•posto a !a•er tudo par~ conso
br o nobre depu todo dG resultl).dO negativo que 
colheu a sun in:o,pelloção; mas niiG põdo .ir 

· at~ ao p:>nto da eonsi Jeral" .. ~e lu.bi!, e muitJ me
nos di! em:·Jeoh.ar-.n ~om o nobro min;st-ro da. 
agr ice~lmtJ, para obtar •1uillo C[U ~ S . . Ex. re
cusou. ao aob:·o dopc.t;"~do, ~\0 ó. par.1 empenlt:~r 
a inti~en1i& do guvorno :>.fim de qll3 O projGctO 
oii') fo;:s, retiradodl. ordem do dia.. ~ 

•) oro dor >llo ó habil, nunca· f•Jr. ll9g ocio al
~um, S. Ex . deve saber. N~o acrõdito. que 
::;. Ex. lhl qui<c>s>dirigh·alguma. insinuaçlo, 
porquo o orador nunoa foz com o p>litit o. ne
gocio do ospeeiQ nlg 11m'l. 

.o orador appcllo mesmo p~ra os soa' maiores 
a.dvar.adoo. · Aind~ me•mo que cllo quiraso 
faz~r nogoeios n& politict., não to ria gcito para 
isto: fari~ um triste i>•pol. não colb.er ia •• 
suh ,.,lo. ~{&~ to.:nb'm não poderia servir de em
ponho .iunlo do nobre ministro, porque,. si o 
nobre· dei)ata.:.!o, c ajo voto é certo paL·a. o go
vernô,. · não pO 1a abt~r a. anriaen::.ia dee~·· , 
COffiO podo;o.ia obtel- 3. O orador, (:ujo VO!O e Selll.,. 
p rc mu ito ineer to para o me~n1o gvve.:.p.o ~ 

c.·ê o o,ador quo o n obre deputado não es
co1h~tl momento psyo!holog!co. S.lh:.tem raziQ,' 
m:tS clle l~mbo;u n!!o o e.9COlheu. Esta mo<:~ , 
que osti hoje dcfenden<lo, que tem sempre d~
fendido no;ta trib:.n~ • que lho custou as objur
ga.toria. :; do :b.obre deputado no;s& !tess.ro. é um 
s~prcmo d3vor. 

O nobre deputado julgGu que wn~ equaçlo 
pono1l do to;npcrttmonto dÇ C?rador, d:o. qu-
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edueaçlo ou do• aeua habito• , \aml><!m ooneor-
ria para isto. · · 
· Ora.t o orador resped~ .muito os: collegas para 

inferir •~• opiniões da_e_qWLç§o peJJso&l dos 
· seus b.a.bitos t da au:a.· eduea.ç!o e do aau te mpe
ramentO ; e si a.pptieasso eate proceeso às: 
doutrina• q ue o nobre deputado expendeu, po
deria: tir"t conclusões qu não a gradassem a 
S.Ex. ·. 

Aceita, · ,por&m~ a. applica~io que o nobre 
deputado Jez em rels çlto a ·~ pessoa, o dira o. 
S. E:<:. que t"llnde lodos os dt(IS graças á Pro
v idencia por h~vel-o d<t.ado des se temper...: 
me~to.. e !-08 ijens pa.ia por o .terem eotUirmado 
pela educ•çlo q"e lhe deram. Sim, dá grAçls 
a .Deus--que o seu- temperamanto, --que .. a sua 
educoção nio dê para dela~llnr os se us recur
sos, <OlllO nio dô par .. d elapidar os recnrsos do 
Est&do con li&dos á •u• gu•rda. (Apoiador.) 

l>r~, poré m, escusado invoear o n~re dap••
t•do ossa equação pessoal, aiod"' menos invocor 
odiosidàdeo sobr.~. o• possuidores da apoliceo 
que, fiado• nos 6·•j, que e llas lhe• r endem, nio 
querem ou rir fallar em eooversão de j uros. O 
nobre deputado erroa o s eu alm: o orador t~m 
o grande de•goslo de p~r~icipar-lhe quo ni>o 
pó .. ae ~ma só apolice. (Ri: o.) . 

,Aceresce quo ~ oi alguem nesta eaaa bem avon
tado a convotaào dos tituloc dL divida publica, é 
o orad<il'. q ue disso não s e tem esquecido, Sêm
pre 'lne oo tom proutu>ciado .5Dbre M :modidu 
:linaneeirM a tomar' (A.poiadoa.) · 
··O orador níi~ tem c:apitaes. Si os tivasse, de

cl• ro. ao nobre deputado quo talvez oc empre· 
gll8Se M esLrad~ de Cara.vellas, aillda sem ga• 
r&ntia. 

O n.obre deputado f~z sind& ao orador "!'m• 
muito grave >Djnotiça, que este não póde do,xar 
de repellir; nl!o por amor do aen nome, que póde 
oer d03mor&liudo (mio a{Jili ado•), porque nlto 
tem ambições e nada pretende, ma.s ll!l• &~or 
da caaoa publiM, que doíoudo da tr.bn11a. O 
nobre deputado pretendeu torna.r o or~1or odio
so (nl!o apoiaclo ·do ~r.· Felic•o dos Sa,.tos) 
por ad•ogar um programrna utraito, me•~ui· 
nbc por fa zer o papel -do foto arboreaeonle, 
quo' naiiC ' U oob a aombr<> da -~GVM> do Yi~· 
conde do. R io Branco, -por .er lll~llll/!'O da '"'
ciativa individual, 'luerondo pr&Jndtoal-o.. 

Qualquer outro mcrubro ds maioria poderia 
fazer e>\a accu!açio, mas ja.tnt.ia o nobre depu
tado por Miõ&S, qa~ é mal. corcunda do que o 
orador. S. El.. __ em relig\il> ê oltr&~on ~ 
(r\:o), em econoini& poJiiÍC& e prolee<:lOUISl&, 
e a2ctario das ompre•as .polo E•tado .• · .•~ p_elo 
Eeta..do, nnnc~ pm partic !1lares, ~or In1e1atlva 
i ndi-vidual, nem pelas podorea locaes -< e & prova 
é a. a1gainte . , . • 

. o_ nobre d·ep":t.o:<i". ea leauo .que o ·oradO<" ':'' 
projudiear a mlcia.t~va , porqu~_ ·n ega gar~ntta 
dê juros para cap1ta.es p~t1eU:lare1, mesmo· 
para aque \lao empr"""" que ·~em stdo·lev:\ntodao 
eó>l ••~ eapitaes e que;ehegadas a cer l.\ 
aliUla, jalganl p~ ,. Prote.:çõo do Botado. 
Ora é esta uma; a>ag ular m&netra de entender 

. a. in
9

ieiative. indíviduat! Não e segu:r~mente a. 
liçio doda pela escola d <)S Estados Un:d?":· . 

Naque\le pois entend~·se _ qu& a. tn \CUI.\l'v:a 
individual conoiste, nio sómenle .e m ·aufertr 

v. rv.-41 

lucro da• ompreu • boas 'l.ae oe· ·fá,;eUJ, ·maa 
t~bêm em oupportar o p reJuízo das em~rezao 
mb, em que s. i.niciativ& se envOlve : e1s ahi 
a edueação_._ O que . porém, o nobl'ê deJ?Uiado 
q uer ó que a inieia.tiva en Lr& nó! lance os aeua 
vm : se ãentil'--ae bem, inter 'ad a.ltra; ma.s, 
se sentir-se mal , qne tenha a garantia do Rs
tado..-õ uma- espeeie de bal!ío preso pela ga.:. 
n.n\ia do Esta.io. _ 

Ora, isLo é matar a inicia tiva, nio 6 doa~ina 
liberal : é um.o. doutrina inteira mente corcunda, 
e o nobre dêpat&do, que a p~fêSsa, é ma4 
corcu nda do que o or&dor . · 
· Mo.s a doutnna .. do nobr~ dopata:!o vai oté ao 
ponto de querer aer mais realista do que o rei, 
-do-que a iniciativa-individu&l;·· S ;·E:r.·declarou 
que a e mpr eza de C.ravellaa não pedia. garai>.tià 
al~um&, Dão pedia !a.vor do Estado : olla. en 
au ou a aua inieiAti.vo. e pretendo le"'f"al-a avante, 
construindo aquella. estrada. En tretanto o no
bre deputado vem aqui quebrar lança• para 
aniquilar "' iniciativa de~~S& empreza ~ · 
· Pois q uando a i niciativa "tem récursos. tem 
meios po.ra-oxpo.nmr--so, o nobre deput&do quer 
auiqnilal-s por main da gar&ntia da juros'{ E• 
oa não S. Ex. mais core anda. do que o ora.dor t 

O SR. Pusro~:..n: :-MAS V. Ex. nlo acha 
que isso não tern applieo.çito a o objeoto om de-
bate I · · . 

· O Sn . A.-.,DI\AliE · FtGUIUIU.. r es pon:le que 
t em toda o.applicaQão e que o honrado Sr. prMi· 
dente o vai ver ! Estó..d>teadendo uma dou trina 
lib eral~qne foi atacada qu&a to á o1trad• do 
Madeira o M.a more . · 

Mas nio é só ia to. A em preza & que o nobre 
deputado ae refer iu, aaim como esta do Mo.. 
de1ra. e Mamoré. é ernpreza. local, i-8 to é, 
emprer.a quo nito deve oor levada avante 
polo Estado, -.. ~o e ostr&d~ de .feu o oatra
~egica. nem p&r.r. commllllica9lo geral do 
lmperio. 

E1m1 dt101 e1lradas tiobD.m gan.utiao de 
jlll'oiprovinciaeo, e o nobro doputad? quo •• 
iiiz liueral, que dove sor oe ctario do a eto aldi· 
.Olioaal, e, llOrlanto, apreciar el!ta g arsntia, 
quer burll.r 01 eofo~ daa ~11u proyiucios e 
ao.bitituir u anbven~ prov1neta01, 'lu o u oo
trad&B tinbD.m, por gMa.alias do E•ta~o. E', o o 
olo iato um coreun<li•mo d• parte do nobre 
deputado~ 

Declua qno· o illuotre deputado foi injusto 
p!l.ra·-eom o orador, a quem eonaidi!iroa. eom.o 
um ínaroo no. c~mara, desde que n ella tem 
aõs eut.o, e <J"" acensa do ter diri~ido ap""" 
tropb.os ao illustro Visconde do Rio- Branc o 
para que elle fechasse o livro das despezao 
publie:>s." . · 

o orador dill86, e mais de uma ....... ao illuatre 
Visconde do R io Branco, que era preeiso fa
clie.r o. livrG · ds divida pnl>liea, ·e Dia •• ar
repende ·de o ter feito .. . . · . 
.o . S11. FMa~nu. Ywm_.. :o: otrraoa SRs . Dli

PIIT.lDOS :-Apoiado. 
0 Sa.: ANDIU.i>J: Ftauii:au:. . • porque o 

nobre dop11t&do .tem · violo quol tem oido a. 
eonaequencia; e S. E~. que ta nto elamo11 
eontra oa possuidores _de apolices; ·era o mell.OB 
proprio . p&n. fozer-lha·._ao~le ce U \lr&. 
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_Ânt~s, foréllÍ; d.e ir adio.n~e: do claro. que o tt.bo.n.don.nrt:un 01 aeu$ l:C.~lhoramentos matetiaos 
nobra depntado,qna mostrou_ tão gra.ndeenthu-~1 p(!:r amor exclusivo desta politica. financeira.~. 
liemo pelo programma. do Sr .. Vl!lconde do Rio ·A França acabava de aahir tambem de uma. 
Branco, foi a.l.ii.!-i contra.ditorio; po.rqlle ao passo luta trB.IIledda, e teve do pagar com os prvprios. 
que dizil. q 11~ se· deviam exec~t::1~ as obras que recllmos uma eontriblliQiiO: de guer ra. para & 

ae ba.via.m. décr_etai3o, como s. estrada. de ferro qua.l sa.pp11nha. n:io e~atir nuw&ra.rio auffi.
do R.ío Grande, o proillngamento da estrada. da ciente na Europa intêira ; a França. debatia-se 
Bahia, de Santl< Ce.tharina e tant ... outras, de- eolào nas difficuldlldes d:L sua reorganização, 
elaroU. pouco depois que a conticus.ção destas mas ·~rmguó.nto prevaleceu alli a prudencia de 
obras era inconveniente, c poriSnto não polia thiers e dos grandes estadistas, não .eó niW se 
a~ra.r o progra.m.IIla. que a.s: deo.retou. dcseursara.m os in~lhõramentos materiaes como 

Paroco qne o intnitll do illustre deputado, tambem a !lituação finanoeira daquella Repu-
elogiando o finado Visoon le do Rio Branco, foi bli.ca. _ .. 
querer dep_rimir o orador_ e o sya~ma que se- S." Ex. e)tou o e::s:emplo do plano de _F_royoi
guiu na trtbuna contra o Jllnetre finado ; . maa net ; ma• esse plano eateve sompre suJeito :la 

--s:-·Er.~---a ---el!tte -re.speito--està~eq-u.ivaea-d.o;-porque~ ~criticas roa_!s · vahe-m-entes~;--.--e· a.inda.-hoje--homen~

oillustre Vi&-"<Jnde,quesustentoucontr., aoppo- aomo Leon Say, Loroy 1)9aulieu e outros o cri
&tçã.o conservadora õ 1La.lhaa ingentes nesL& ca- ticlt.m. Mall, por:ventura. a. F r ança. se enthu-
. mar a a reap:úLo da dcape:za. publie.a, _mostrou-se si:t.sm:>u !1 ponto d~ ~ e~ecu.~r esse -plano na sua 
convencido de que. o orador c os s•3us •migos, integridade ? Que responda o p rojecto ul tima
membros da dessidencia, tinham razão contrs: mente approv.a.do em Fra.nça., pa.ra. e:xecoç.ão 

' S. Ex. . desse plano ; o governo recuou dian.to da des-
. Para provai-o não invocará eonversaa parti.. peza a. faz13r ·e chegou ~ c:w. accôrdo com. to_dae aa 
e11lares, maa um doeum•nto oflicial, um l11<ni- companbi\8 de eatradaa de ferro, aeeôrdo pelo 
no.ro1o pal"~cer da cornmissão do orçamento dD qunl as compânhias vão _eonst ruir .. não toda. a 
sona.do, a.preseutado em 1877, em que o illu'- extec.sil:o kilometriea das linhas planeadas por.· 
tre finado m•rchou ll;"' agllall da díscidencia, Freyeinot, maa apenas 9.1'l00 kilometros e em 
opr.•guan·lo as econom1aS pelas ques tem sem• iO annos. · 
pr-e pug--n;:1.d~. E o fez em termos. os mais h.on- Eis a.h!: o proble-ma que "gita.va o mundo in .... 
rosos ps.r1r o ora..dor e os _seus s.mi gos, quê sem- teiro _ ·::>so eonsel"vad.ol"es dissidt:~ntes db:i a.m ao 
pre·tinham apr~goado l.aes ida.... · \ nobre Visoonde de ltaborahy que fize ooet os IIlB-

Deve agora exeliear á cama-ra o terreno em lhoramentos coropativeis com as cÍtêUW.iilanciaa 
que a diacaosõo com o finado vrsconde se esta- . do lmperio, que attendesse pira a situação 
belcce11 neGta casa.. financeira.. Acabava. a guer ra. elo Para.guay 

Declara entlio te'r sustent&do na camara ba- deisa!ldG-nOII ruita divida avultada ; devia imi
talhao ao mai• -honro~,.. em favor dos melhora- tar-se, port1n1o, o systeina dos Estado• Unidos 
mentos mnteriaes do paiz com o mioisterio glo- e a l?olitica ingleza, pois ambos esses paizes, 
rioso ·lo finado \'iaconde de ltnboraby. (Mil., tos dépots das grandes gnerl'BII que tiveram, pl'O
apoiados.) E aí eillaatre dep11todo quizer veri- curaramamorti .. t •• grande• dividas prove
ficai-o, pddo recorrer~ OlllloeQão das lei• , e ahi niGntoa deat&o gne-8, 
ver6. ~no os melhoram~ntos mais imporbntes O orador nlo é. o m~i• proprio para fazer & 
for11m tnicinioa ou coneluidoo por esse giLbinete. criltca politica desse illualre eatadiota, ja pelo 

Era.m, pOl'tanto. o orarlo.r e .seuiJ amiJ)OB ini50.!S• roapeito D. s11a memorin.1 já. pelaain.oatidade com 
peÍio• qaando diziam ao illu•tre Visconde do que 11011nlthnooann01 da eua vida elle reconhe
Rio Brnn.co que ara.. pl'àciso fec.lu.r o liVro da. e&u q11e havia ma,1•cha.do ma.i• aooelara.da.m.enta 
diyida pu?liea. Ma~ refarinm-s•J ás despslllll de do que o paiz permitlia. · 
caracter tmproduettvo. e ~ ~tas empre•as q~o o re•ull!ldo dessa _POiitica, porém, ahi eot& 
os nobre• d~puts.~s vom hoJe eondemnu, cli- no relatorio do mim•terio da fu.zenda , n eaao 
zendo qu • ~ proeuo fazel-a1 oeaoar, porque nlo grito de alarlll9.; eatã 110 programwa minis
silo p;oduetivu. . teri•l, em q_uo o nobre presidente -do conselho 

Ag1ta.va-1!a nntio nii.o só no B1•azll,. ma~_ no disso, com 1nte;ra v"rdade. que 06 EJmb tU"a.çol 
ru.undo a mBBm' -J.'lC!til.o. Oa E&tados Y!!l-los da oituaçiD financeira do Imp.orio pro\'lnham, 
aca.bar-:un de term1nnr a aaa .g~erra. ctvll. e principahnente. do afan·com que noa atira mos 
e.doptat"~lll o mesmo plan~ ~obr1o a prudent3 a melhora.men~o!l materiaes nikl es:tlld.ad.Oe n em 
de 'l.ae a Inglatern lhe t1nh~ dado o e~e~p~o senÍpl'9 perfeita.monLe justinca.dos ! 
d.9txJlB da sua. g-uert-a. b.omeru~a. da p:r1netpro . _ • _ 
deste seeulo. · . , . Re·spond mdo a ?m &par!• do Sr. Felie~o dos 

Oe Esta·los Unidoa, que tinham feito a guerl"~ Santo~. que attr.tbue .a srLua.~o fina.nc~nra a_o 
de seccessa:o por meio de omissões suce~ssivas e:xc-:rclt.o do f~.~.ncc~.nlll'lO'l pu.bhcos q?-e o I~razil 
de - papel-rnoeda e empreatimos auccessivc13 por tem, ~ ~rol.dor nao _. can:-prehe nde eomo e que 
t&xas a.s maia exn.gerad&S iniciaram a politi.ca S. Ex. :ucda ha d1as m.c.repa.va. o orador por 
ir.:-g-leza. .Jo ·resg&te do papei-moeda, da eonyer- i:tã o ter cortado ns.da no orça.manto. 
são _do typo dejat'Os d~ sua divida, da elevação E, alludindo ainda ao discurso do s , E>: .. , o 
d> ""!''""'" para eon•egair este grande desi- oràdor diz qu'' a unica verdade qne o nobre 
der a tum. deputado oxLcrnou n... questões em q 11e se 
~oderâ o Ut)!>!"e depo.tado dizsr qn& o& Estados referia a elle, or•1d.or, foi .,.ta-que s.eria pa.ra 

Uni<k• devél'la'-" s~gui• oota politica, por_que o paiz =· cdau:idado· coll:l<l a. da. p••te oa · 
e.Ues. ~.em I{lelb.ora.~entc& d~ toda.._ ordem; mas da. guerr-2., &e!' ehamado o· o~ador 1:\ min~tro da· 
não e eucto, porqus os Eatados Unidos. não I fazenda. (Não apoüu!.os.) 
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· Esta foi a uniea verdade1u11 S. Ex. di.aae ; Em .. um mom~lfto de "leitura detida parecell 
mas, nesse caso, o nobre. doput&do den de~te ao orador que tinha havi~ muito aço.tamento 
pai.!; um tris~ conceito, po-rqo1 &o mesmo na 'distribuição d•quella verba. 
tempo qtn enoneiou que •••• supposta eLmt9ão Sai>e <l.UG se tinha distribuído com eooas con·-
do orador a ministro da fazenda· esria uma signaçõo• _pareif.oa, Dlaio do que o ete_dito tol~ 
CiJ.la'm;da.de publica igual à da. peste oo da da ver~a destinada t1. obta.s po.hlicaa. · 
gnerra, S, Ex. fez- ao. orad-ór a. graça d~ con- Man-~ou destacar &s verbu para conhecer a 
ceder-lhe ta.lento c probldado. Ora, llm um im.porta.uc:ia. dos serviços auto .. :izadoe, &' o re
paiz em que a él~"'a.Qã:o de um homem d;:, tal~nto sulbio correapo:tdell. ao s·eu desejo. isto é. 
e probidade é_ uma. caln.~idade publica •. é um reeonhêeeu-se que a. despe1.a- ma.ndada a.ppli
paiz perdido·. . cal" em obras determinadas importavâ. em mais 

O Sa. FEL!CIO DOS S..Ll\70S.-:....;. Não apoi~do; 400:000$, quati-io o credito M al da l ei era de 
é.praci•oquo 0 cidaJàO ni!D oommetta ""'" pal-, 320:000$000. Fioo~ j~•tifieada a •ua raso-
mares de .dministração. - .. lução. 

E~ ediu um~ pa~taria. ·:noJtra.ndD Os irl0on-
-I}-Sit7"""ANDJI:xDJ: · FrGo E!llD'epé je qne"o""n""'r"ec+v-e""'n"'i"e"'n"'te"'•'-u;'a~a'pplicaçlio determinada pe la as

deputado disse com o.quellas palal"ras nma oembléa, e re,ervand~ o direi to de fazer 
l!n!ide verd•de._ R•nlmento a sua elevoção ao aqllelbs obras que fossem mais uigentes. 
poder BBl'ia uma c.alalllida.de, prim6int.w ~a~e Agora 1·~invindica para. sua a.dministraçlio~ n·ão 

·para.- Si 9 depois pâra O' paiz (não apoiados) i dir:.l umã· gloria, IlUlS um ·s,cto de justh;~: O 
mas-n.::lo ó pelõ.\- razão qué dec. o nobre depu- orador gaatO!l alguma. co<.tSa com obL"aS, mas a 
tado; ·não ó porque aa idéaodo orndor sejam mo- receita da provincia f,]izmente foi,nee<e tempo, 
nnpolio seu. O or.tdor não fez mais do _que abundante pela .al~a. n.o preço do café. · 
beber suas ·idóa.s _na es'co13. do Vr3nerando Vis... ·O modó de a:rreC'JI.Aaçã•lJ palo qna.l o orador
con :e de ILa.bora.hy, n.U: oseola. de Eusebio -de se int.a:ressç.u, n!Io poii:a..d<~ix.ar de '?oucorrer 
Q!leiroz , do Vis:conti') .. dê Muritib:\, dQ Visconde tambe:n, como concorreu, para. essa a.ugmento 
de Urng-u!\.y'; Tod )!l · eet~s gra.nde.!! e"tadi.sta!t. G.á l'eeeit<l . . O fac.to ê que o ·orador gas tou 
~êm representa.ãon~Bta Ciunara oprineipio con- 300':0QO$ com: obras, e deixrlu nos eof'Na di. 
serralor em toda a sua integridade; e <i o que província-não 500:0:JO$, como disse o nobre fie
o ora lor protondc ~oprc•ontor .; o si a oua n.s- putado, =• ()()0: 000$000. 
censão ao poder ropresentava a a""ensão deosaa 0 , Sa. Joio I'EN.OO: -Que for= dApoi, diési-
idóa.st o ll~h n~o ~~ria semio que ~pplaudir-s1. pa.dos. 
Entretanto aena 1sso uma cala.rmda.d.e, po'l'qne 
então deroon,traria que o paiz . já n~o tinha· O Sa. ÁNDaADE FtGDElBA <liz que a culpa nio 
pessoal habilitado para tiio alto cai•go ._ (Não é sua. 
apoiod~s .) O Sn. C,u;nwo nt!l O~tvzru :-Foi do seu 

Disse o nobr-1 deput-1).10 qne os min9iros. co-- p.&rlido. 

=~:~~a~ ~~~:r~~·~~'\:; voesrd:J~;i~o~ o~t,o~ O Ss. A"DBADE F!Gczru diz q11e põd~ oer 
~onheoem d' sfavoravelmente. (.!poiad>< da ele- qne fosse da assembléa, que era toda liberal. 
puraç zo mi~eira.) (Riso.) · ' _ 

. O ora~or suppõe gue o seu }emperam~nt?, oo b Sa. FELrcro no• SANTOO:- A asoembléa 
seU-3 hahl.tos são m3.1s do agrado dos mmo1r9s, que succed.eu foi emiuea.tem~nte conservadora.. 
cujos h abitas pareimonioilos silo muito eonhe- o Sa. ANDRADB 'FrGUElR-' insiste na declara
oidos, do quo a.• idâoo da nobre depata!o. Não çllo de que a asBembléa. era liberal e estava, 
foram500:00()$, como dieee o nobre depo~ado •eg-undo lhe parece, no primeiro anno da lo-
por MinM, que o orador deixou 2m cofre quando gislatura. (.4pa•·tes.) . 

. : lorg-~n a pre.;idoneia daquolla provinoia :· f6- Julga justificado· o ••u prooodtmento como 
ram 600:000$!)00. presidente de Minas. O nobre deputado uio o 

Quanto, porém, a acoruaçi!D de nâú ter deixado pôde aeeusar de retardatario ; buta ler o seu 
um :XIlmo de estra.·la., o orador confe~aa 'riu~ é relatori'1t qlla.ndo -preaidouta· de Min:ts, para 
vérfulde: ma8. á. porque, eomo pr.-~t.!::id,ente de oonvoneer-se do cnntral'io. Nu.ncâ t~vê s pr&
Mi}la.s, resl)eiLou~ como.Jespeitará. sempre em ténção de lla.ssar-poi- grande di;s-eon"Sad~r: d.o 
toda a pa.de, o cr&dito do partido con:(ervador,~ melhoramento~ ~ Jll&teriaes 1 e ·nem 0: e!iilta c seo. 
a como adrninistrg.dot" ríão tinha .a direito de forfa ma.s- dei:s:oa consignadas i;Jéas quo. ai. 
ga&ti\l" (Ún :real s~m lei q_ue? e.utori 7.P.S~l); . tive!J;em rido adopta.da.s, a provili<:ia de ltlina, 

Ora; a assem '•lea· provmci>l era toda liberal, nio estaria d~vonda-4.000:000$ e estar ia dotada 
e para. recus!l.r :a tt.dmi~is,ri..ção todos os re~. d.e im~rtant~S melbora.meutos ma.teriaea. 
coroos, o peia.~lhe todos O< movime ntos, &,as-'" Deixou indicada a neeeaailade de uma estrada 
sernbléa. tinha dispoato da q nantis de 320:000$ .de ferro 'I ue devia lov•• á de ~edro U,_ n o seu 
qlle d~atl ni.ra. pa.r-.1 obras r;ublieaA, d.:1 seguin~ -desenVotnmento pare. O· interl()~- de.Mi~s, a 
íórm• ~ 200$000 ·pau. um andilime na fregue-:: s. Jolo d"El-Rei, Oli~eira •- Tam•ndoà, pro~ 
~io tal; 50()$000 para a matciz; tar; 300$000 ·our.ndo o planalto do S. Francisco, aprovei· 
patd a ponlol 'de tal. t,n1o a municipíoe importàntes . o pr1moiro 
· Ora doia r&a.lmente ao orador t•r do ga•n r dos ttnaeo jà ••tá l~gado por uma linha rem ... 
ninb.oiro a•aim, tj r de gaotor' 5()0$~ pa•-a (AP•i!ui•• ) ·. .. - .. . . ' . 
principiar uma obra· orçad"' em {(f ou t~:OOO$, Dotxo": 1ndte<>la ,. nee_emd.•d~ dA um~ &stra
por-\u. e a maior verba votada foi de. 2:000_ $para j "da, quc, liga.sae o ramal1nfer•or; como então os 
nm~ .obra orçada em 30:000$000 .. · • · cbarn wa e. ~ aoaçllo da otl!ad• D. Pedro li, 
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que eom certo curso fosse 11 regi!io do Rio Doce, a pena• que não ha. via direito .paro. ··•cas r eela-
necosoi<.lade gu e fui ""t.isf&ita pel,. linha . da waç<les. • 
Laopoldiu; Indicou 1ambeo1 as vontage1111 quo Eolan lo adiantada a b.on para entrar-se na 

. se poderi•w encontrar no valle do Rio Doce, 2• partG da .ord<!m do dia, na o deseja prejudicar 
Sapuca.by, etc., verdadeiras ideas praticas que a m&rcha do< trab .. lho' 
lhe foram saggeridas pela leitura de velho• a i- Recor.lando-oe do qu_e o nob.e deputado o . 
fa.rrauios que lá encontrou. F e~ tambem o seu Sr. Fe licio dos Santos alludiu r. proce!30a que 
roma.nc.e (riso); doix:ou toda!J 0900.& uO:eos•i-· o orador mandara. in.sLaura.r contra.' libJttaes, 
da1es indicadas no reb.torio, o agora serve-lho dar-lh<>-h• n!lla respos~a perernptoria e i S. Ex. 
para provar ao nobre depntado q11~ n!o foi i~i- oxiS'fl. · 
migo dos melhoramentos dé sua província. Si e oma ·presid3nle da provineia mandou 
Pôde econowioar em i O mezes 600:000.$, e dn- fuzer algum processo ·contra o -no)Jre deputado, 
ranle "'•& te:npo, e!ll que não era. perlllittido G porqn• S. llx. fe z aJ.~~~m~ eouoa .·(2liso . ) 
fazer obras por ser a eat'-\'iio das agu .. , eon- o Sa .. Fr.ttcro nos SANTOS: - P roe<lsso pura. 

-ses~~~~.~~a~d1iv~id;,a~· m;r.i·~-mem· ~·túo~po~l~ittii~--------~--------------neira, para que sehou dia. marc~o. A !lua 
minist~"aÇão, 0 orador lii<Jnge i~se de dizel-o, O SR. ANna;,nJ: FIGUEIRA. diz que tae• pro- . 
tornou-se muito popular em Minae e ap_reciada, cessos nílo silo feitos p ela. auroridado adminia
e 0 n~bre d@.plltarlO ·4i o I'rimeiro mi nairn que tra&iva, mas 5Ím p:>los juizes :de direi&o, que 
lhe faz eosa critica. · reaern.ndo-lhe talvez lou- ·então eram tod011 l ib 'raes, e o j uiz de direito 
vares si po"aa.tura esbanjasse 08 dhiheiroa da. eoma.rc& em que regidia o nobre detlUhdo era 
p ublieoa. seu amigo e COD>.ensale crê o orador, que até 

As ec:onomias que fe•, fie&'I'Bm pa.ra. ou~ros pArent e. 
•.sbanjar.>m. O oi-odor aeria inCApa~ de md- O Sa. Fr.ucro nos S..l<l'Os i - N""ao tenho pa· 
bari<br os dinheiros public~, n em !.lo pouco rent:e _juiz de direito. V. Ex. o !l~ queria era 
faria a d~5p- que . ul limamenl! , lb.e consta, a. mtnlia sus~ensão para tfll' muorJ.a no eon
fe•·•• na iaiportaneia de 600:000$ com fe•· selbo municip•l de recurso. 
tejos a Sua lb geet&de o Imperador. (Àó'bia- O Sa. A.Noa.>..n:~: FtGU!<IR.I.. agora ó quo aabe 
dO$.) que· o nob:·e deputado ero vereador. N!io tem 

O Sa. C.\NDIDQ Dlll OLtvrmu:-400:000$000. ro.zlio para ~ccuaar o orador pelo desejo de que
O se.. ANDRADE FrGi1l!:nu diz que preferia rer sol!]iender a camara de Diamantina. O nobre 

abandonar a administração à praticar B>me·- deputado ha de recordar-se de um facto quo ae 
lhantea a c tos, deu G quo prova a sinceridade do programma 

o nobre deputado no programma de cbamar do justiça e economia 9ua o orador levo.u para. 
• o:liosidade par" o oractor (n!fo a~ 'oclo do " adminiatr~~ da ptOVlllcia • 

. Sr. Fe!ici 0 aos Santos) f,,. . a critica· do que · Citará o facto que oceorreu. c om um secre-
disse o orador em relação aoe credoreo do Es- tario oon• ~l'l'•dor. · 
hdo, mas do maneira pouco exacta , 0 que E sse · funccioriario esta Ta c:oni licen9a sem 
S. Ex. dioeo nliío 4'oi procieamente o qne o t empo. A camara.·,1iberal, log-o qlle se empoe
or»dor declarou na tribuna: m ... o principio que sou, recl amoa contra· essa licen ça e o secre-

• 0 orador emitliu é correcto. · tario ·l'Géorreu paro. o orador, q.uc dcel•rou que 
Realme•te não ha obri.,ção de pa"ar ao par- · o. camal'o.· esta.va em seu dire tlo perfeito, visto 

.. - o que o facto de est•r o indi viduo licenciado, 
ticular que contra to com o gove rno,sa.bando que presoppunha que era e!llpreg .. do publico, e, 
eate não tem meios pa ra salisfa.er 06 seus com- portanto; podia 8,. demittido. 
promissos. O principio não é a bsurdo, é consti· A um r.pnrlo do Sr. Felició dos S•nloo, r e>-
tacional.. ponde que do preeisi va de fazer peroeguições 

Si a divi•io~ dos podere•, no no,.o oys- para ganhar pleüos eleitoraes. 
tema, 6 fundamenlal ; ai eada um doe poder es A maehina eslava montada, havia de runccio
nada pôde praticar !óra da '""" .. pbor.> à e. nar, tanto rwüa qn!L.!Itoos liberaos.., abl!tinllam. 
acç&o, esti claro que. o governo. fazendo por E"lll nada adiutava oo orador nem ao seu par• 
exe111plo ulll contrato de !0 .000;000$ por iO tido s. eleiçSo t!o. IJ;n.mautina, quo nio podia 
a unos s81ll ter verba no o1'9ámenlo, 'Pratica um influir no resullado final, attendendo-ae a . qne 
acto radicalmente uoillo, • o pnrticular, <J.U& é o dislri cto Linha dou• outros mnnicipios. 
lesado, não le!Jl. .o direito perfeito de Giigtr pa- O Sa. PAESIDl1:NTB:- V . Ex. note que não é 
gamentoõo Kot>.do. A doutrina é legal:· mu o esta a materia em dii1Cnssão. . . . 
ora ior não a qu•r erigir em system• de go· 

O Sa. AN!llUDE FrGaKil'.A. di: qne o Sr. ' pl'O
sidente:vin que o n obre deputado o provocou; 
eatá dando uma explicação de caracter pea. 
soal. 

ve.rno.· 

. R espondendo ·a ain apart• em qus o Sr. Fe
li cio do• Santos diz que é uma dolllrio.a inei<e
'!uivel, o orador diz quo 6 elequivel na 
Inglaterra , e por isso go•l' esse p~ do vorda-
deiró governo •·•pre•cntstivo. • 

Invocou Mte princlpio. para. reoPonder ao -
cla.ma.ç(,es; da imprenaa, que aeeuaav& morosi-:
dade da parte do podo• legiotativo, ctue ía.ll.>Ta 
e:n oystern& d.c callot• e na domou d~ dlo
cus..<ão dos credilos, O orador quia mostrar 

V&i r ecorr er ás d>ta•. O nobre. deput!Ldo re
cord:lr-ao-ha ~.xe foi eleito vareador a 7 do So
teÍnbro de·i878, o entrou em exercic io d e aeu 
cargo; oOm_ seus eompa.nheiNà, que era.m. 4õ~r 
:t.lGs ., p&ra a c~ra de Dialll.antina., uo tn.ez de 
Jane.iro do a nnó a egninte. Pois bem; a· elejçio 
de eleitoras ji então tinlr.a-s ~ feito ou fez..Se 'por 
aquelles dias. · • 
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Em resposb a um aparte do Sr. Felieio do• \quando alguem. o a.aigno.!a. No•S<J • ~fan ue 
Santos, diz: que- a qua.liúee.ção nada imports.va de.rruba.r todas u nol"?l3.S legae.s tem sol1rido a. 
para aqnallJ. eleição,. po,.que, em virtude do provincia d• S. Paulo nos seus imeresses e na 
p:r~ceit-o da hi eleitora.! em vigor-, em caso de su.& administração. ,pepoie de uma reac~.ã.o 
disoolu~ão, a eleição se fazia pela qualificaçiio · brutaJ os mais graves assumptos de ordem ad". 
anteriol.". O. orador nio tinha., pois, intere1113 mitilistrativa -s3.o alli resohidos em vista di in• 
em inlérvir na qualificação de Diamantina ou ter~ss~s seeu~a.rios. · 
de qualquer outro ponto d~ província. . Ha dias re1uisitou o ora.1or impotlantes do-

O nobre deputado fez muitas. ha de p•rmittir cum•ntos para desenvolver uma interpollaçito 
que se lhe diS"o, e o orador tinha. direito de lhe sobre a oon•trucção de um cóes na cída.le de 
mandar formar, não um ptoee880, m1s muitos, Santos, e como essea dOí!umrmtos lhe fora.m n~ 
porque S. E;x. redigia. então na. Diamantina um gado!l, aproveita ~ opportunidadê para c.hamar
jornal incendiarb que fallava contn a autori-· a a.tte.ll.Çii() do governo sobre aquella obra. 
dade.d~.s leis, ào mon.Ârcha, da. pre_$idencia da. Oba:erva. CIXl seguida o orador, que é vergo-

;_ provincia-9 e &t~ .eautra as autoridades 1~caes, a n.hoso ter de tra.zer .o. ca.m.ara aasu.m.pto da ria
~-nobre dep~taà.e appunti g~ · o qtte Jaibatar~ :n::f:iR.deve["lm. ·~erlOSO 

baraços. O orador ti!lha denoncia de to.do isto, a isso o obriga, porque não póde tolero~ que a 
mas ja·entendia então que o melhor era· dllixar pro•'i,ncia de S. Paulo •eja go,ernada p·ela vi~ 
o· nobre d~pu.ta.do ex.~cut:.a.r o se a. Qpportu.nil!lmo, ·lenoia o p~la. fr~ude: ~ . ~ 
para depois proporcioll8r-lbe o prezer de vel-o No seosa.o leg>slal:lva provmctal de 188t por 
.na camara como monarchish. en..ragi. (Jf uito o~asiã.o de publicar-se o orçamento da provin
bem; multo 1Jem. O ora!lor ê comprin\eatado ,) cta appareceram recl•mações de dous de!'"" 

· ta dos pa-otast::s.ndo· pela imprensa. a.nte 01 vicios 
gravisoimos e enchertos fraudulentos quo con
tinha a.q uelle documento. 

Fica. a,dja,d.:.t. a. discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO.t>IA 

Intorpella~.ão ao Sr, ministro do imporia pelo 
Sr. AlmeiJa Nogueil"a, sobre it•.reg11b.ridades 
havidas nos tra.balbos da ass~mbléa. legislativa 
<lo S. Paulo. 

.Entre outros dizia .. tul quê com audacia inau
dita. cobra'la-Ril·um imposto de 10 <J/o a.ddicio
na.e.s sobre a -e~_portação do caf~, imposto que 
não filra. votado pela as:aémbJêa. provinciaL 

Averiguado o facto, a. aese_mbléa provincial 
a.no.ulloll a.q_u.ella di.5po.:si,ção e mandou re5tituiT 

O Sr. Á..hneida Nogueira. maia as quanr.ias cobradas abusiv~mente. 
uwa. vez r.sconhece a. verdade do prol~quio po- Ate hoje, porém, nf.lo se d~scobrii.l o autor do 
pular: c amie v•le .tard~ quo nunca. • A inter- abuso, apGzar da moção de um i!lust?o membro 
palla~ã~ a.nnuÍtciada a. 27 do possado, só hoje da minoria consBrvadora que na sa!s~o seguinte 
pód~ ser eus~enta.da. Nlo formula. po~~ is.&C? uma pror::ol. que ee n.omeae~l! uma. commi:ssão d·~ ill· 
queixa, porque a demora eabe-lbe, em. parte, e quorilo para se deocobrir a autoria do delicto. 
ante& agradece ao nobre ministro do lmperio .e &ntre tanto, essrJ facto não podia ser atribui· 
â presidencia.ter.lbe dado esta OpFortunid,.de. do apriori senão ~uelle a quem· aproveitava e 

Pun.ge--lbe ter distrabido o_nobre ministro do como eram maio~ de administração; não inte· 
impario da brilhaiüa discussão que sobre o aeu ressava a opposição. · 
orç,.mento sostenta no's ,nado, auavit,.udo-lhe ' ~las, tardo dosappe.receram da secretaria da. 
-e as e •en timento o agrada. vel 'énaejo que deu a assambléa pro.vincial os .P"P"is rela tivos no pe
ca~ra de ver o,nobre miniotro do imperio· que di to da companhia ·pauhsta I>ara a n:lvoga9lo 
por ora é um hospede e a minoria conserva dora do rio Mogygua••li qo.a j ~ tinha paroeer da 
deseja que o s&ja por muito tampo ainda. Não commisslio da assembléa. ·Ponoo depois sou" 
pó<lo p~ie deixar de trata•· a·S. Ex. oom toda a be-se que o .[Ilustro preaideuto d~ aSinwblóa 
defereneia que lhe inspcra O seu ta)en!O, el"". pro~iucial solicitara do governo lW]>erial pri
T&ndo a questão a altn·a dos princípios, sem 68 vilogio para llm& companhia de quo S. Ex. é 
importar co<n, allusões pessoaes. ' coneossario. O governo, porém, d eclarou que 

Dir-•e·hi.,que a si\uaçãóliberalsó ai mantem a nne~açio do Mogygo.assü. era livro , verda
no poder pa'a ·ooutrariar uma por uma as lho- deira novidade de que resultou. a impoosiblli· 
Jll'IB- do_ séli progr&mma.. ·O .gabinet_e Sinimbú dado de organiu.r-se a. compa.uhia... poia ora 
restabeleceu a gmuda nadonal, o gabinete Sa.- preciso grande deopeza 1/:'ra a eanaliza~ão do 
raiva fez urna reforma aristocratica, o que Ihe rio. Cono<& que e•se nulagre fóra devido a 
aii.ccaJeu disse que na.d& mais hi.via. a fa?"er., e a.dvoeaeia administrativa. 
o actua.l gabinete apresentou o.ma. reforma. ja·· A impunidade- desses aotoa "".'trouxe· o seu·=. 
diciar'"' peior do que a lei de 3 de Dezembro. reoult.odo. Na sessã o legislativa. desse a nno, em . 
.A ~i~uação d~rno:Ostra ma.ÍB uma vez- que ll.ãO • · 
,; 0 pa rtido liberal 0 mais proprio para realizar 20 dé MarQO entrando em ~ .disctlssão o:~r.~a
reCol·mas liberaes. menta· .. foi a.presentad~ pôr nm deputado eon.-

servador uma emenda. substituindo doas ar ti~3 . 
.Assim o Tinculo que, prende aa autoridades do 0 _.o.men to e rest.rinM ndo c&rta.s a..u'toriza4!0és. 

. da situação desilo o subde legado atê o preai- ., o- , 
· dente da provincia tem .. e m.•niíestado pela dadas ao presidente. - - · 
desordem quer na parte admioiotrativa, qu~. Ess~ ·emenda _p2la ~ua _i~portaneia ª·~~a 
na partG. firumeeira. .A nega~ãG dos progrrun- . a.ttrahu a at-.n~o da malOL'll\. A a88ento!•." 
mao d.o• governo; tem incutido tal d>nerença do l compunha..., ~ntíi? de i2 ·liberaeo, i? E" .. "" .. "" .. • . .:: 
animo P.C]lUlar que hoje ·a. O]líníio publica-~ dores e_ 5 republicanos. Estes um~·a't~E1_ .. ~~· 
ulo extranha o o.rbitrio e a11tes aorprend&:_se conaenadorca :fizeram paooar a emendá~ · · 
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No dia oogainlo depois de approvada n ro-lac-! AinJa maio; logo qu·e foi publicado o 'orço.
qão dl) Ol'Q.B.mento, um doo membroe do\. com- 'mento, o GDrr8iO Paulistano denunciou· a 
mis'Slio de redacçio, ;.dver~iu ao autor da ewe:ida- irregala.rida.de a. pontada., a que além. deate 
"Dr. Pedro Vicente, que não fõr~ eUa atten- vicio nio vinha inelnida no or~amanto ~ cüspo
di~a na !·oda.eção por t~r a -nota d~ re.)ei- 15i9ãl):: re.vogatorja do ir:np::-.sto ~o .10 réis por 
tada; apezar do ter por bai>:o de,.• meio apa· metro de e:m·is urba"n-oa. A viste. deab d&o 
gade., a de ter .sido a"PprovadJI,.. - nuncia o secr•~tario do _governo dMlarou na 

Suscitaudo questão a ~ose respei'<> o Dr. AI-. imprensa- q_ue se havia fraude nao partit·a ella 
fredo Motta, 2.o eeeretario, que presidi ri\ a da secreUI:na. do gove"L"no. 
ses_.,.ão n:~. ooca.siã> d~ votn.çio, dedaroa q:u& a N~ate.• condições, pe~gunta o oril.doraon.obre 
emenda. fóra. a:pprJvndo. ê que ualla. la.n~an a. miniatro do im:pe.~io, si entende que um pro
notn quo havia sido apagada, sub_atitainda-se jeeto de or(l1iwento, alterado de um modo tão 
por outra. que diz;ia. o contr3oric)'. A &~SSembléa \l.udaz;~ podia. merecer a ~r..ncçâo do presidente, 
conel11iu resolvendo !Jna.nimementG o r·~ eta.bele- e si, depois de conhe~i "ia. a. alt~1·açã~, dovel'ia 
cimento da emenda do Dr. Pedro Vieen te. ser executado. 

Assim, si madof ti\1 esse de ear~ri-za-r~j-eri.-- ... ~ ~ 
Qica.mente o tacto não podi& aualifica.l~o· no executivo, ·na uso da attribuição oons~itamonal 
crime de fraude, que não se êJreetuou, mas da :o.>neção, não pórle conhecer da authentici
houve tentativa de fraude- malogra la pel \ t•e- da.de_ do aatngrapho sé não pola &asig-natura do~ 
·oolul)ão ulterio~ da assemblêa. membros da me"', o regim"'n di pnblir.idade,· 

EntreL::tnto.a. despeito della. nnia. demora iJ?ex- porem, _dá.-garantias parll se chegar á. verdade, , 
plicavel na pnbli031'io d& lei do orçamento pro- e conhecendo_ ·o presdento que nO:o p;·ocedeu 
voe-ou 1'epuos .na impr.Jnsa.. Então o 2• •eere- bem, couverlendo em lei, de.-ia. fa.or volta.r o 
tnrio &rn uma -publicavão quo íez, deoclnOIJ. quG autttgl"apho á a.ssembléa prJvinei.alt a.~rn de ser 
a assignatllra. do autographo do orçamento de.. eonvGnientmnente radigido. Nit·) o f!Lz~nd.o , 
pendia. de uma con.feréncia. dos membtQs da. riu-se na. nesc~asidade de attestar com a 8ua au;• 
mesa., por isso -que .não queria elle aosnwir a toridode que a assembléa provincial aceita.ra 
l'esponsa.biliJ.a.de de assigna.r -~ dQcumento_ nml). disposiç!io, que ella. de faeto não quiz. ·_. _ 
qu~ não ea:ta.\'9. conf-orrne com as d9cisões da Concluindo ma.DífeaL& o orador o..ma tt.pprehen
assembléa. A Pro1li"-a·a de S. Paulo pobUeou são. Parece.lhe qne o no~n minis lro t'arà pua. 
uma certidão do direetor .da. ~ecre laria. díl. a. e- l"t!'iiJOUd~r-lhe a a.i'Lilharl<.~. empre:~ta Ia pelot1 

· semblea provincial, declarando qae o autogra· seua amigos para dizer que não houve f~aude, 
pho estava redigido de conformidade com' uma porgue a asoembléa provincial reotabel0ceu. os 
nota lan~a na emanaa do Dr. Pedro Vicente. artigos •. Entreltl.nlo; o orador insistirá em dizer 
Neasa. ocea-sião o praside:nte da assemblêa. D qne houve doaa aaBÇIB de f.r:Ulde

1 
um ténbldo Q 

Sr. Bao~o do Pinhal chegou á ~Apitale assiguan não· conseguido e outro . consumado no re•tab e: 
o autogupho; declarando por Sll.'l. vez que não )ecimento do art. 33 do orçamento. E' sobre 
queria que a- mesa da sssem.blêa. a.sanmisJJe a este princbalLn.ente que deseja ouvir o nobre 
responsabi!ilade mais pesada de demorar a re· ministro. E' gue•ll[o de]facto e pergunta, pois, si 
mesga do orga.mento a.o prSBid )nte~ por isso que neats.s. eondições a Iei do orçamen to provincial 
o autC~grapho era o re~u.mo fiel do t]ue a· aa- _deve ser executada. apezar de lliO representar a 
somblo~ provineiol hovio. votado. . colnboraçi!o conatitueional da aa•embl<h pro-

Do qu~ fie._ exposto re•ulta de , que hQn•le -.incial e do pooer executivo, O gov'"no deve 
uma tentativa maJogrJ._da., mas o certo é que man"la.r restabel;·~_car nã pl'olfincia. de S. Paulo o 
daus artigos rejeitado• foram. inclui.dos no pro- regimen da jus~iça e da legalidatle. Si o orador 
jecto. sa ina.,irasoe sórnen to no caract er do nob re mi· 

A demora que hotLve n~ di~eussão da intor- nist•o do impeoio tQrla eerte•B. de quo S. E:~;. 
p~lla~ t1•ouxa algurn t"t?:~mlt :do vantajoso na. condemnn.rja, essas actos, mas conh3cendo a i n· 
di~cu.uão que d~Uft. fez. a. im'[lrensa.. O 11rgão re- :ftueJ?."cla pa.rtid:1.ria que eerca _o nobre mb.istio 
pu.hli(.':an:J dl!üe que .nonbu1ua pr-ocedencia. tinha. dirá.· eolDo o. nobre pre;; idente do consolho ~ 
a interpellaoJo, por isso que o orçamer>.lo ex- •PódB ser qno aim, póde aer que nlo, ~ 
pre:mi3-o que :Ora. votado c~ naaemblár\~0 orglo 
ccu>Se"v"do• provou que o art. 30 • ·jeiladopela O Sr. Martiln Fra.ncisco Ff-
8•sem\il<ia,tigurava no orçamanto.Verificado esle lho (rJcla o.-dcm) roqoior a prorogaçã:o !la 
facto o crgáo republ!eano veio francam '"te d.,.. sessilo por maia 1j2 hora. , .. 
clarM quo o or~am~n to rome~tido " sancl)ão não E0 appmvado o requerimento. 
ers. a e~p!"e~siio do veneido na_ assembléa. pro
vinci• l e eo»tinha uma diapo•i~ cp1ê e1la re
ioitâra. 

O lJia:rio de S. Pauto, orgam do partido 
liberul. tambom discutiu a questilo, porem, só
mr.ute at~ o pOnto em que se tra ta.Ta da. -pri
mei~ ialsi1icMão. · 

Q.Lle o orçamento enviado a sane(;J:o estava. 
falsitic.l.do, · prova-sa a.crê~centa. o orador pela 
declaraçio na impran::;a. e n a. tr1buna, p_ela de-. 
claraQão do -pre!!idente etiec~ivn -o Sr: B&r&l 
do Pin'tal. pela certidão do direc1<> r da seere
taria e p;;\o., artig-o3 ~ imprdna& de S. Pa~o. 

O Sr. Maciel. {ministro d.o i~perio) 
respond6 1 nio a.a primeiro art igo da j nterpel• 
l~o do llilbre de-putado. A e xposição qne 
acaba do fazer S . Ex. é o n:alhor fuudame.n to 
quo o governo tem para esta affirmação. No . 
aoto o:le ser aJip.ro\'ada a redacQào á le1 de or!)a• 
m"erito; -.erificou-ee ·nii:o haver sido inclo.ida'lio 
prcjecto urna disposiçiill que o aHerava.. Conhe
cido o fi< e to, .a assombl~a provincial de S. Panlo 
una.nimernenti! deliberou. · mandar incluir"· oa: 
aoli!!O•· approvadvo. Tudo isto se fez lllli s essão 
do 21 de )darÇ<J de 18'!3. E<n ,conse'fllenei• 
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de~•~ rlelibera~ão da J>.••e.mblóa; íoi enviado ao tanto re•pondido oat~ ""ligo d~ intorpel
presiden\e da provincia o projecto do orçamento la!)ão e com e .. a •99Ilo•l9. prejulic,>dos oo 
com a. emenda. a. que alludia. o nobre deputado arts 2° e 3o. 
e o presidente sance:ionou. . · Resumindo, deel&ra. o orador q Ur.l, quanto · 

Sobro as circumstane:as qne oeeorreram, ao fs.cto re,lativc li. red~eç.ão do orçamento, o go
sobra s. inclu~ã.o de um a-rtigo de lei rejeihdo verno naú.Q. tem, pou eompeto :i a1a-ew.bléa 
e aob ,. omiselh de um artigo approyado, nada provincial de S. f-aulo conhecer da legitimi
podia fazer o presidente, ainda qaa:hlo conhe- d.de.· 011 illegilimida.de do aciO, e quanto a 
cesso q ne tinha. hsvido fraude, porque era faoto ""nc9"lo que o preoidente não podia d~ixar de 
d& vBa. intima. da assembléa prcvinciaL Ca.bia da.} ... ;:t~ falt.a-lhe 'C{)tPpetencia para entrar no 
a mesa da. aBstuo.bléa investigar o fucto_ para. e""rame dos artigo-'! contradietorios. 
requisitar d.o pod~;r ciyH as conçhtsües compe- Er.D. todo o caso, ga.fauta ao nobre depata.do 
tentes. Portanto, em relaçio ao f&!aificn~õea que que o pres'd~nte ha de executar a lei, de modo. a 
o nobr& depnta.d() não pr.ovou qui houvesse, reapaitar.a pensamento da a.asembléa.. 
nada tinha abaolutam~nt: que fllZer o goTerno. 

-(ll'coprio-...atur-cda-""'"l!l!A-.!ecl•=rninr1rnorn· rl---'~~--A~>ellarde, ele D.: i to ob
urna irregularidade no . orçamento c . que dalla. serva. que, s.i não tive.:s~ dado a.po.rt·~.s, não seria. 
fôra avio,do p>lo ro)alor da eommis>iio de re- JovadO O tomaT a· pa!avra. para.t•esponder 20 

dM~io; nllo fitllo11 da falsifioação·• que sllu4ín· nobre depu~ado. Não fallará no loot em qne 
o nobre Uei'utado. · S. Es.. fal:ou; mae, por ser pequeno, procu'rarã 

O artigo e:xcluiQo, qu.c fôra mandado rest'J.... mo:;trar que_ nllo ê medl·oso~ -
belecer co::n a ·nu tneração de 3~ 1 appa?ec.eu no PÕde -ia dispensar-se do l"esponder á i~ter
n?vo or.;[l.me~to, mae o honralo d~,putado diz pell~ao, qu.e aliás não ~he pareee.imporLante, 
qne app~ré~êu ou.tro artigo int&íramê nte anti- depois da rasppst.t. do nobre min · Btt'O do im ... 
nomico com este, e co.ja a.xclllt~io fó1·a dectdid.& perio. · 
na 2• dis"uesão dop,.ojecto. Ahi nãopód& haver O a•sumpto é dig.no de ama intérpellagãol 
fálsifi~o. O que se determinou foi·a indu- Tem-so abosado um pouco nest• sessão doei!IL 
são, em vez do art. 32 da lei de 3.d~ !\largo de arma· das grandes occasiões, mas no oaso do 
1878, e essa foi no orç:.mento. · nobre de_Putado não ha sequer a d9RCulp' de 

Não quer~ndo o oradGr entrar em maiores+ ter-lhe 81L1o negada urgencia ou sido rejeitldo 
ex:pliea._~est apeila.s gen9ralisa..-etta. hypoth6se. nm reqll&rimeo.to de in:formaÇJÕes. S. Ex. 'fantre·
Si ha. responsavel, como ministro não JhG com· tanto quiz dar uma yez prova dO!l a>ns recursos 
pete conhecer delle. oratorios e nes·te- ponto oonseguiu o seu de.side-

0 a.utographo do o:r{l~mento foi onviado so 'J'"at-um, pois eonta os seus triumphos_ pelos d:iJI .. 
preeidente da. pro-víncia pela.' autoridade com pEr cursos ci._ue t.em proferi.~o .. Não com~e·guiu~ porém, 
tente, a. meaa d& a~semblcia. i este· á o f.a.eto a.ba.lár s. reput?ção dog. libsraea e. da assembléa 
legal. . · . · . . provincial d~ S. Paulo, -

o.prestdente, po!•enc.onta·ar dcm..s a.rhgos a.n- EnCerrada. a. a.s.o;eru.bléa.· provincial, ao.senta-
tinornicost Mo devia deixar de sa.nccio:na..r o I"~m-se os membros da assembléa e o.s da. mesa, 
orçameuto •. · :fi~ndo .apenas os que residi&m na capi-t.a.l, A 

Diz o nobre deputado que o presidenLe en- seerett.ria ficou tra'Jolhando na. cópia das a uto
CO!itrou umA. parta niio approvoda pela. assam- graphos, alguns dos quaes siio longos. Demo
blélo. Maa um preoi lente de província \Gm rando-se a remessà dos orçamentos, um j ornal 
autorid~e pa1•a. dacla.rn.r que ~m projec.tos que repu.blic:mo eeusurau eesa. dBmora., mostrando 
lhe são reme !lidos h.a artigos indevidam~nlo 011 seus inconvenientes para a boa adatinistraç~o 
incluil»" ~ Ou o autographo fem todo a oulhen- da província. O 2o oecretario da assembléa 
ti.tidade ou não. Si 01 preoidentos de pro•inoia declarou que os a~\ographoB estavam p~Gpa• 
pude.s&e.m arrogar a. ei o direito do revogar dis· rados pela secrebrta! ma.s qu.o na· p.qsenc1a. do 
posiçõ&!l antinomlca11 de projectog da ~ssemblea pre~ideD.tG & do i o e.eere.tario não quer ia. assi
provincb.l, eata1•io. perdid:l. a. instituição du gnar oa a.utographos, por entender que a modi· 
llllootnblôao provil>eiaao. , . :àcaçlo d• reda.e~ão nlto podia ser feita l'eloo 
. O presidente â~ província não tam <lir~ito empreg-•doo,comquanto o orçawento nl!o tiveaoe 

da co.D.hecer dd. legitimidu.;ltt do:s .a.ctos ,que a e s ido viciudo. Pall&\do• diasrYindo á ea.pital o pre
passam no r~einto. da assembléo. A aua auto· sident•!, o. Sr. ViooJrrdG uo Pinhal, que hesita,.. 
tori i adB não poo• ser interpretada de modo a em o.ssignar o.o autographos, por não ter preoi
legitim.a.r eRse abuso~ que .tenderia. a au'Dstituir dido ns ullimassesaões, deela.L"ou est·\ que,ve,i• 
a vo~tade da assembléa provinei•l pela do pre· ficando ser o antograpbo a. exl'ressão 1lel do 
sidente. vot'J da· asaembléa. resolvera assignnl-o pa ra. 

O govet-no- a. que. o ond.or !lérV"e_ na. P~.ah não p~r embs:raÇ!()!i á.-g11.a Rn.nr.~~o. · ... . 
do .iin~~rio está eonTeneido de qae não·:,)ém O orgão cons~rva.dor aproveito11.eate th1;1ma. 
entra 0111 seus delegados ll~nhnm que p:r~t:Snd;;. para acc11sar oa liberae.s. Ignora. o orador q uaes 
snhstituii_".,;;e ao_ irnperio da lei e faltar á sua fossefn os intuitos: dessa. folha, mas sabe que n.o 
fiel exeéuÇio. Os delegados- do governo eerão. ultimo dia de s'Gfi:siio daassemblea proVineial1eu ... 
1ieis .. na execução do ·pengamQDlo das asaembléar:~· se · um projer.to importantê p$ qual-os con
provincia~s e ti• e~ecuçlo das leis que lhes ser.vadores fa.úam grande-empenho. O projeeto 
esteja eommetU~. . . ficou a diadO- e pneea. que o orgão ~~servador 

Aseím, o gt>1'8rno não pOde-le-galmente entrar queria i.l;liti~cat-, com 'ieus. ~~t.ig~s, a c')nv oca• 
no· il.lhlumpto ·e mGralmento está. convencido ~e .Çiáo de uma se!!lsão. 01traordinar1& na auem-. 
que niic houve fhlaificá9~0 àlgu~. Fica pol'- bl~ Pro~in,ial, 
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Po.&sa e m oeguida · o· or.ad'!" 4 dizor em que 
consioto a fraude. Em uma ·sessão da assem

. blé3 pcovineiol, o Dr. Pedro Vicente o:ffereeeu 
uma emendiL, substituindo o; arts. 29 e 30 do 
projecto do orçamento po~ UIDI> le i de ~.S78. 
A emeod& passou, oecupan.lo e ntio a preatden
eia o Dr. Alfredo Motta, 2• socretario, a quem 
competia dar a nota do apnrova .!a ou rejeitada. 
Depois do o.pprov..U o. re Íae~Io, o Dr. Fer ro ira 
Braga, relator da commissão, avisou .o Dr . P~ 
dro VicenLe de qu& a aul emenda u! o fOra. can
templa.ta por ter a nota de rejeilà.da. Nessa 
m&ima aeasio· reatn.belecea-so a. emeD.da.. 

Disse, porém, o nob:-e · dop utado quo osens 
diopo•içóes rojeita~.ae daas vezes foram inclui
da.s no O!'t("meoto e que usa é a frau le que se 
~11- · - , ·, 

emendo.s no logar do• a~ts . 29 e 30 e a.s d is
potlooes 'iue autorizavAm o presilente a certas 
modiJao que en w. coutradietoria.. com aquella. 
Este facto tem explicoçio natural e a Mm· 
miooão de redaeç.'Io não ora compe.tente par~ 
"e:tehrlr outros artigos a lém dos emen.dados. O 
pre~i tente da província ••noeionou o projeeto. 

Os liber&es de S. Paulo !!lo tiio honrados. 'lu e 
:il1o p•••ciu m do dofezo. e podem rooio\Ü' aos •n
convenieo\e> doata discuooio mono• seria . 

A província lhes faz juot~a. 
Qo.anto :i. questão de 1mposto do oarrio urba

no•, di• o orodor quo a emenda está no orça
mento~ porque osso impOsto já n~o exii te 4 
. Conelniodo, repete que os liheraes de S. 
Pa.uio não recet:.m de a.ccusaçõeS e, pelo con
trario, tê m o prazer de ouvil·aa para rebatel·as, 
eomo uesta interpoll~ão da que nada resultou, 
alõm de mais algumas paginas dos annaes do 
parlamento. 

. E~ adiada n diaCU&$lo : 

Redac;6o tlo proj<cto ,., 68 A de 1883 

Bmcndas approvàdao pela ea m.ara dOI! dcpu
tados,relativaa á.{'I'OP031l do go~erno,que fin 
a des11eza do mtniate~io da gueua para o 
exere1cio de 1884-1885. 

Accre5c~nte-se no )ogar competente : 
A assemblea geral liecreta : 

· Art .... O min istro & Beeretario· de estado 
dos ·negocio• d~ g aerra e a utorizado a de.s
J.lG!lder, no e~ereioio dê 1834-1885, com os 
oerviç_os desig nados n"" seguinte• rubri~ ~ 
quan ton de., • •• ,. .. ,. ..... ... :j; 
{,• Com~ n" proposta. 
2.• 1Jern. . . . 
3.• ldem. 
4.• Idem. 
5.• Ideo. . 
6 .• Intendencia,elevado o o!de-

nado a 1:200$ e a. grati
fico~i!o .diminuída .. 600$ 
do &gente e despachante 

. da inteodeneia......... . 142:1!35$)00 
7~• .Aracnaes_(6• na propost•l ·. 849:067$776 
8.• :nposito• de artigos beUieos · 

.. (6• na proposta).. .. . .. . 59:000$300 
9 .•.Laborator lOS ("6• na pro-

. . posta). . . . . . .. • .. . • . . . • 88:~ 

10. Corpo de •3u<!e (7• na Pl'O· 
posta). Atlgmenlando·se 
a quantia de 21:650$ para 
mais 10 vhArmaeeuticos
alferee, em eump1-imento 
da lei n. 3169 de 14 de 

· J11lho do corrente aono, 
o.rt. 2•. . . . • • . . . . . . . . . • 503:130$000 

H. Hospilaes e enterwaria.s (7• 
na proposta) . Diminuída 
a quantia do 23;944$050. 
ii.c•nd<> <>numero de p~a
c;&s· da comp~nhia de en-
fecmeiros reduzidósa 80 350 :07~ 

12. (8" na propoata.) Como na 
proposta. 

. na proposfi:)""laê~ 
14. (10 na propo•ta. ) Idem. 
'15. (H na proposta,) Idem. 
t6 . (i2 na p; <>poot<l.) Idco>. 
17. Fardame nto ( 13 n~ pro~ · 

Jl'l'!~) ...• •. ....••.. . • . !.522:087$000 
l8. Equipamento • arr~i~• (13. . : _ 

na" propo;ta) ...•.. , ..• . U7:139$'í<JO 
{9. (14 n• proposto.~) Como na 

proposta. · 
20. (15 n·& prapost~.) Iaem. · 
2L (16 na propost•.) ManUel• a 

etapa de!IOO réis, par& oa 
opera rias militares ..... 367:474$!?00 

22. (17 na propolit~.) Clamo na 
· p roposto. 

23.· (18 na proposta.) Idem. 
24. (19 na proposta.} Idem. 
25 •. (20 na proposta.} ~dem. 
26. (21 na propoilts.) Idem. 
27, (22 na. .propostá.) Dimiuuidll. 

3 q t>antin a. 100:0\X)$, 
· reddzin-:lo-se 50:000$ da 

quot<l paio. obrao milita· 
res da cõrte, e·· os ootroB 
50:000$ d3. déstinado ra•·& 
""dM pro•incias . . . . ·. •. 600:000$000 

28. (2.3 n a proposta.) Como na 
proposta. 

29. (24 na proposta.) Aogmen· 
lado a qu~ntia. de 1:000$ 
pa~a acquioi~o d~ !ivros 
e a.selgnatllta. de JOrnaeo 3:890$000 

§ Uoico. O goveno é au toriz&do. & crear 
uma o•eola toetica e do tiro n.a , provineit. de 
S . Pedro do Rio Grand~ do Sal, orgonizada 
oobr l a< base• da Tecento l ei que reformou a do 
Campo Grande, nesta eórte. 

Sola das eommissõ es em 23 de Agosto de 
1.883.- AffoMo C!et&o ] ,.t'ior - V ianna V:.U, 
-L6opoldo rJ.e BulM e<. 

O.Slt. PusroEl'ITII dá a SEguinte ·o!dem do 
dia-para 29 do cor rente: · 

1• parte 

· Contin..açio da 3~ diseuo•io do cro:lito · ao 
·rnilliaterio da agric:nltu~a, para a estrad& 1ie 
ferro ·do Madeir~ e r.Ia"lllaró e·oatrao verbas. 
c;,ntinua~ ·dá 2 ' diacussio da re forma: ju

dieiai'ia ·no art. 7• e seguintes. · 
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i• dita do projecto de ei:ecuçõ3s commer-
eie.es. .: 

i' dita dos'projMU.. ns. 24i d9 1882 e 76de 
1883, locação de serviço e mais as materiag 
dadas pa1·a ·a ordein do dia 24.. ' 

2• parte (ate ás 3 horas) 

Orçaménto da justiç•; 
LeYanta-se a sea;ão ás 5 horas. 

SUlU(~BI04-:-Leitb r .a. e .lpprova-ç[Q da. .attil. da 80~5io de 
~ do r..orronle.- E~rE.o:~o:.:r l!l.- :RoqnerimelltOs. Pro
joC\-<1->·-0 sr. AITOn;>O Col-'0 Jur~ior dirigo am 'podi~o i 
ru~.s:a.. O Sr. Darão do G\111-~.Y podo düpon~a do n'!emllro 
d3. CVJnmiss.'Io de eowmorete>. G jttstHiea um ·Jl.rOjaei.Q 
'i!Dbrc u. CJ:\ineçã:o do pllpel·mO()•h .. - O:to:;.~t 1:1) D t A .~ 
c.rodHD ao ruinis~erio da aerieuHura.-Discur:Kl· do 
Sr. C:~.11did.~ do miveir:L.~En~!!r-t:unonto, o+ ;._pprO.,a~io 
de- ptojct.kl o ~ro endou.-Re~formoa jll..líeí;w.da.- Di:.J-c11.rso 
do· :Sr .. "\n.dt"ildG .Figlleira..-Orça.mento da justiç~.-
DI.scurso do Sr .. Goo.oroso Marqaos. , 

Falt!lm, eoró. cansa pa.rti~ipa.da, ot Sr!J. Att 
gu•to · Flecry, ·Basson, Contagem, Ferreira 
Vianna, Lou•enço d> Albuquorque,. Leopoldo 
Cunho, Sinval, .Sêrapbico, Duque-Estrada Tei- · 
xeira e .Antero, (10) 

Falta.mt ai!m ~a.usa. par-tici~.da, os Srs. 
Adriano Pimentel, Arãujo Pinho, Alvaro Ca
minha, Ba.rlO de :\na. iin; C.a.rlo~ A:ffonsot Frtan .. 
cisco Sodr·é, Gonç.dv_es _Ferreh·a., Jo.io Caetano, 
:Meton, Manoel Ca:rlos, .!'ereira. da -silva, Ra· 
tisbona,. Silya Mai• e Se..-erino Ribeiro. (14) 

E' .lid~ e approvada li acta da se.ssão de 
28 .do corrente. · · 

O Sa. i• S.zc.REUR!O da conta do seguinte . 

EXPE\J;>lENTE 

Officio do ·mini>terio do imperio, de 28 do 
corrente, dovolvt!.Dd\t o n.ritograph_o jâ. sa.il.ccio
nado, da resolação da assembléa gerlil , ded~
rtmdo que deve· ser exe~uta.da. _a resolUção da 
aasernbléa legislativa de S. Paulo, vot ü!o e 
appro,•ado de con1ormida1e com os arts. 15 
e :!9 do ado i addiciona.l a conoli~uição do lm· 
llérío, sobre enrto ·prazo de g-a.rantía,dé jnr03; 

A's: i i horas; feita. a ebamada, aeham-9::! -A.archivar 1 o!Bcia.ndo-se ao senado. 
prosentes os Sr;;. Lima Dú~rte, Malta Ma- Idem h meslll& procedenoh, datado. de .hoje, 
chado, Ribciro de Menezes, Barão do Guahy, communicando em res,,osta ao de n. ·3:.16 do 
Vi e ÍTa de .An4rade; Carneiro da Cunha, Bezerra 25 deste roet, que Sua Magesta.de o Impe· 
de .M?:ne7.e.~. ~na.cju~m 'l'ava:l'e!:"l:, Thsophilo, l'a :ior Nce~erâ no dia 3t dcr eorrt!nte, ás 2 
Vianna Vaz, Candido di Oliveira, _Gonçdves de horas d• tarde,.no p•ço da cidade, a deputao:ão 
Carvalho, Rodrigues Peixoto, Antonio Pinto, da C-'lmara, que tem do apresentar-lhe o• de
Martim FraneiReo, :Martim FranCisco· Filho, eretos da assembléa geral. abrindo Cl'ed itoo a-o 
Pr~io -Pi~entel. Soa.;re3, E:Jpindola, Ulhôa miniaterio do impario o ·~xando ·M forçõ\a de 
Cintra, Antonio de Siqueiro, Eoc~agnolle T,.11- t~r.ro. para o exercício de i884-i885.-Intei
nay, Juveocill Alves,Alphêo Monja~dim, Ribas, rada-ea arehiva.r. 
Genero>o Marque3, . João Penido, Ferreira de · ldol)l do ministerio. da marinha, remettendo 
Moura, Ildefonso de .Araujo, .Aristides Spinola, o requerime nto do capitão-tenente Felinto 
Pe:rt;t.ti, Di~ nA, Camil.rgo, Pompeu, Qa.st=liOo P erry ,-pedindo reparação da preterição que julga 
Branco, Va. de. M~Uo, Bar.I0 ds E>tancin·, ter solfrido.-. A' commissão de marinha e 
!;'aula e Souza, Ulysse~ Vinnn~. Barão da Villa guerra. 
ga Baru e J.!ontandon. ~11) ·· . Idem do ministerio da agricultura, de 28 

Corii.pa.reC9~, -depois a~ chamadt~., 0~ sr·~. BA· desb meZ, .re.melten J:o cõpi.a . dos contratos c e .... 
rão de Araça-gy, Silva Ma.ft>, Roãolpho Dantaa, lebr~dos com Francisco .Joaê Fialha, para ~ 
Amaro Bezerra, Salustiano, Lacerda Werneck, conservação do Passeio" Publico _da · cõrte, a 
Barlio de Cauindê, P ereira Caural, Tarquinio·. qual foi requisijada por esta. ca~t~.ara.- A' quem 
ds Souta., Almeida Nogueira, José Pomp9u; foz" requisição (o;Sr. Soare•).. . 
Pa:llino de Souz.a, Ca:rneiio ta Roeba, Souza. Re=J_ueriment~ dos ~neal·.regados da. capitani.a 
Leão, Souza QueirO. Junior, Alfonso Celso Ju- do porto da cô,rte, pe~m~o aagllleDto· do venc•
nio~"; Al-ves di3: A~ánjo, Prisco Paraiso, ~OY·'· .mentos.- A eommu;sao -d~ pensõ.s e_ ot'de-
'Barbosa, Henrique Marqu~•. Abela rdo de Brito,- !lAdos. . . · : · . . ·. 
Josó :\!aris.nno, Cruz Gouvô•, Coolb.o 'Campoa, _ I~,,m de ,FI"allclSco Leopoldo Freue Le1t~, 
Rodrigues Lim~ e Bulhões . (26) . ped•.ndo, conforme no folhet9 a nnexo, garon~a 

· de JUros para o ostabelecliJiento de colontas 
· A's i1 noras o. 50 minutos, achando-se ·pre- agrlcolas. -A" commis•ão .de comníer cio, in-
~entes 67~Sra. d'!pn!ados; o Sr. prosiden~e abre d~atria e a:rLes.. . . · . , 
a sessiio· · · - · ··E' approvaàa a redacção do projecto n. 68 

Compa.recom; ·de_poi3 dG lib&rta a sessão, os A, de- 1~83, ~a!atiVo :is emen~as '. approva.d.As 
Sta. G>miniano, F"rnaDde• de Olivoira,W- pela •~~tmara dos deputadós;-sobre a:p~opo~to. do 
coforado, Croz, Manoel 'Portella, Mac"Dowell, go.verno qu.e fi:<a a despeza do m1n1SierlO ·do. 
Francisco · Belisario, Andrade Figo•ira, Can-. ·-guerra. para o &l:ercieio· de 1884-1885, · 

· tão, lgnaÇio Mar~inà, S!lviano Brandlto, ··Al- São envadoa à meaa os seguiutGa -· 
íi-edo ü ha.Ves,_ Moreira de Barros~ Zama, cóata 
Pinto, ··Feliabêrto,· Passos Miranda, Barão da 
L!lopoldins., Olympio Valladilo, Fr~nklin 'Doria, 
Gomes. de Castro, F.r li cio· dós Santoil, Affonso 
P enna; .Rego Barros, TP.rtuliano Heil.riqiles e 
Souaa Oarvalbo. (26) . 

:·"v~ lV' --,-.42 

1\EQCERDIBNTOS 

' . Requeiro que; por. intermedio do minioterio 
dâ'~u•tiça, se· peça ao gpvetw cópi,. do ·rel.a,... 
tOJlO. a_P.resent&!io. pela CQmm.issilo nomeada po• '-'!jj· . . 
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aviso de 27 _do Féverõiro deote anno, pa"" pro: de i872, eomprak, modian\6 ~srtas cla.usul.&o, 
ll$ll)r a um exame n& casa de eorre~o desta. entre a• q a&es- po1am-se as seguintes' ., · '·· 
cOrto. .. • Art. 2,• No 'Pro•l'~cto ••-· estip<>brique' o_ 

Sala das sessões, 28 de A;osta de i883.- governo da provincia Jrá. en_tranlo.eoa> ·a :im" 
Targuiniu de Souza. portancia. da~ cbam.aiali ·que não· f'orajn -reali ... 

E' rd · , · za!as por oont,-daa a<l15es subscríptas na com-
1 o, apomuo c appr.ovado. panhb .Paraguassü. ficando assim a província 

Requeiro que se peça ao governo, por inter- com as suas 5. 000 acgões preen~hiJaa na nóva 
medio do míni~terio da wen:l.a, informação do eomponhia. ' 
empregado do thesouro nacional, Miguel- de · Art, 3.• No mesmo 11rospecto •e declArará 
A.zendQ F'Mixo, sobre or acto da fal•ifi.cação da que os demais accioniatas da companhia Para· 
fitina do presidente. da província do C2ai&,. guassu poderão assJciu-.ée á nova oompanhia, 
Dr .. J~sécilulio de Alb~~uer~ué Barros, om om entrando cada am rom a quantia que não foi 
doenm~nto, ·pelo. qual mandou p!.gar· e~ Jnlho ~eUizatia. da sua reSJ)ectiva aras~gua.t•J.I."a ua. eo::n.
de 1878 a quaulia <le 50 e _tanto•, co~t~s, pela paobia l'araguassu, ficando assim tsmbem pre
\'8J!'ba-Soccor:-os publicos-aos neg.oetantes da enehi.das as su3s.a.e~õeB na. noTa. com-panhia. -:. 
cid&~e da Fortaleza, Luiz Ribeiro da Cu!lba & Effect~ada a com ra. da mas .. fallida Hu 'h 

11!0n requereu ao gove_rno ge~al garantia de 
Sala. das sesoões, · 27 de Agooto do 18B<L~ jaroa de 7 •j., qaelho foi concedida pelo do ereto 

A,.tnnio Pinto. u. 5777 de 28 de Outu.b1'0 de 1874 eobre o ea

E' lido, .apoiado~ approvaio, 

Vai (imprimir o seguinte 

· PROJ'Ect'O 

N. U5-1883 

Ga;•aMia de ju;·os d Bra:i!'an Imperial· C en
tra! Bahia. &flu:ay Company 

A commi.ss!o de f'a~~nda. ex~minou CQin a 
maior attenção o requerimento <lm que 03 nccio
ni.l!tao da fa!lid~ e extincla companhm Tram 
Road a "apor do Parag~a.sú P'dem que seja 
B.ntoriz'ldo o governo a. .fazer estenaiva A. ga
rantia d~ juro< de 7 •,',, concedida :i _Brasil~n 
Imper_ia! Centrnl Bahia -Raihoay Company, 
euceessor::1 daqu~lla.i áz·entradM qUt ti.zerarr~ 

'ps.ra o cofre da. mesma extinct.a. companhia, 
anl~• da ou a fallonci$, no valor do 744:720$(100. 

Examinou ~ambem ~ commi•são os documen
tos oft'Gt'·!.Ci lo~ p~lo~ pettciona.rios, as infor
mações prestadae em dtversa; datas p~la preoi
denci~ da província. da 'Bahia, e sobre tudo vem 
emittir ~ seu parecer, o mt.ill sucein.ta.mente. 
que lhe fôr poslrive\. 

Cumpro, om prioa9iro logar, fat9r 11m rapido 
hisl<lrico da questão, · · 

Pelo decreto n. 3590 de i1 de Janeiro d o 
1866; foi <Ollcedido P' ivile3'io. pelo prazode90 
annos, a JoiDC•rlos-Morgan para a construcçã, 
de uma e•trada de ferrv da Cachoeir,,, na ~ro~ 
vincis. da. B~hia~ o.tó B. Chapa. !a d{l Din.mautitll'-, 
com um ramal para ·a villa dã Feira de Sant'• 
Anna. . . 

Ao concesrlonJ.rio forsm outorgados di"fersoe 
fa\·orea, entn~ o~ .· quaes não. ii.gura, nem elle 
raqaereu, garant'a de juros. · · 

OrganiZ11.da. a. companhi~ ê ·rea.li.zBda.!; por 
parte dos accionistas qnatro entradas no valo:' 
de 4) lO do oaas aeçlles, eujO. i.mport>ncia foi 
e.upregada. na COllStrocr;ão do r&lllal da Feira ae 
Sant'Anna, em ohrao no leito da estrs.da.. geral, 
na. pont o:.. d::t _C3.cboeira de- S . Felh:: sobre o rio 
Pa.ra.gu·)ssi, _n.:1 comprà de material e· em ou
trao despe>as,· a m .. ma companhia flllliu; 

Entl'eg no 2. ""'""a fall:da ao tribunal da cnan
eollaria da LondMs, conl.t'atou Hugb Will!on 
eom o presidente da Bahi& em '?6 de Set<!mbro 

. pi tal maxima de iROOO:OOO$; sendo, porem, •ó
mente app}ieaTel _essa. ga1·an~ia. aos cã.pitae~ 

que conseguisse a nova companhia recolher aos 
cofrol!l da Londres, .segunJo a ala.usula..2a § ia· 
rlas q rr~ foram publicadas com o d~>ereto n. ii637 
de 31 de Julho de iB77. , --

A' vista disto ficaram exclui .las da garantia 
de juros as entrnd~s dos antigos acciimistas da 
Para.gu.So6tsú. . 

Não obstante realizar-am eUes •• •eis entradas 
que faltavam, onluudo. a província da. Bahia 
com·a quantia co!'l'espondente á~ 5.000 aeções 
qne possuis, e os 'particulares com. a quantiA 
correspond~ntá a 4,917 ac9ões. _ 

V e-se, pois, ·qUê por força. do decreto citado, 
ao paSilo .que oa sccionistas d& Paragnassü ti-. 
nham juros g,.rantido• na parte referente áa 
seis cnt1"<1das ~ltim:~mente feitas: não o ·tinham 
no qoe dizia réspaitó" áa qu atro entrada• ante
riores á falleneia dO: alla.:!ido: companhia. · 

E' con.tra il!IID que reclamam- os peticiono rios, 
~!legando que·-ouao acções ach>.w.-se por e•6e 
facto ·depreciadas e· são de difficilim" trans
scçllp, e~'lua.nto .a.s do11 novos aceioni~ tas ob
têm eotoção vantajosa. 

Ouvidos tres. preside!itila da provínc ia da 
,Bo.hla, foram IOOos accord~ em reconhecer o 
direito dos peticio~r-ios, preet11ndo infor.~.uaçõe• 
qne se aeham anne:us á petiçãO. 

Interpondo o eeu pareeer, entende a comm.i ... 
aão que o requari.tn.@nto em quéstão e digno 
de oor deferido. ,_ · . · 

Reconhecida, conf'o foi, pelo governo geral a 
utilidade da e~lr.da de ferro, tanto que « )nce
dou·lhe garantia de juros de 7 •/0 sobre o c•pi
·\At de ta: 000:000$, não deyia; ficar excluiria.._ 
desse .fa,~or a i).•1.:'1t1a com qu~ er;.trara.m as 
accion1stas da Pãraguassu, porql!~nto êBI!a 
quantia já se achava repro:s e.nta.da por obras o 
mat ·"!•L 

E• intuitiyo qUe. si em ve~: de encontrar 
a.lg.nwaa. c bras f~it&a e· material comprado, a: .. 
nova_ . companhia tivesoe : de · fazel·a• e ~de 
eompral-o, . os jurog garutidoa eeriam· 110liN 
.1<>.000:000$ e mm o valor ·a.,.as. obr.ú e 
Dl!ll.ll'tlal .. 

Releva, ·alémd..iato, nota.r que tT"a\a--se \\e au
gmentar o VJlor .á' 5.000 à•çõeo que pooaue & 
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pl"Ovio.eis..da. Ba~i.a.;e aão·é ia~_.pequeUo auri
lio pan oaoeos cofres dep•ul'etadoo. 
-.-; Assilll opin~: a. commislliO de.C..Zeuda que .. 
a.fuple o •eguiot• projecto de Jei: ' 

:~'A - aesembléa gera.ll lgielativa reeolve: 
·.-\r.t4 1 ;o Fie~ o gov-erno a;o.torizado &. esten .. 

der a gW"antb de juros ae 'T 'I•• concedido á 
Bra.siticzn linperitl& Oe'!'tral Bahia Railu:ay, 
Oompa>ly pelo ~-,ereto n. 5777 de 28 d' Outu
bro de Hl74, ;,. quantia. de 744:720$, correspon
denLe ã.s q ~atro entrada. realiza.Jao p •los a.ccio
nistao !a· e~tiucta Companhia Rait Roa<l a v> por 
do Paraguassú, antes de dae!l.arada. a fall~ncia 
da mesa>& companhia, ' 

A:t. · 2. • Revag•m-8e as diopooições em con-

Paço da camara doa depu~~d••• 27. de Agosto· 
de i&'\3.-'-Prad<J p,:.,.,mt•l.- Abela•·do de 
lh!'t<~.- V. de N "Uo. 

Sõo1id·•• e •emettÜas á commissão de consti
tuição e poderes u· a égilintes actas elaitoraes 
do 6• di•tricto do prwincia do }[ina.• Geraes: 

S. JolÓ d'El-Rei, Oliveira, Caranda.hy. Laga 1 

Bom Succos>o, Pied1de dos Gerae;, Conquista, 
Itatiassü, Noasa Senhora de Nazareth·, Rio da.s 
Mor:es, s: João Baptiat... Noss~ Senbàn da 
Olo:ria, Bomfi.Cl'i., .Conceição da· Ba.rr.a., S .. FJan
·cisco d 1 Paula, Sant<J Antonio do Arupan, 
lbitumna, Santa Rita. ,do Rio Abaixo, Japão, 
S. Thiago, S. Francisco de A!IBis ·do Onça, 
S. Gonçalo da Ponte e S: João d'El-Rei. 

O Sr. A.:«onso Oelf!lo Junior: 
-E' esta a hora ~g-imental, segundo penao, de· 
wer indicações a ra.peiti> da mataria. que deve 
aer incluida ua. ordem do dia. 

O SR. Pueml!INU : -Aos eabba los. 
O SR. AFFONS.IJ ÜP!LSO Jrrn.-zoa !-Crêio que o 

regimento pe~mille essas indicações todos os 
ti~. . . 

Mas i em tod.o o e~o, · recot"ro á bene.volencia 
de V. Ex., pedindo quo de plU's ·orlem uo dia e 
projeeto rõlativo à. obra do Qt•. Alfredo> Moreil'a 
Pinto (apoiados) ,-obra de summa importancia e 
do grande valor pora todo• nós. (A.poi«dos.) ~ão 
desenvolvo este meu pedido, já porque não é 
p_recillO, ji porque,- segundo a ol>aervaçiio de 
V. E :r.,., não e occaaião opportuna. · 

O SR. PR.B:SrDE~TG : ~- A reClamação do no
bre doputodo eorA tomada na dovid• eoljside
ra.çao. , · · 

O Sr.,.Barã.o' do Gu.a.hy di~ que 
n a resposta que ao Sr~ F~liciO do:i. Santos, 
quando apresentou e deseu volveu a sua. íuter
·pellaçio, r:eu o Sr4· mini&U9 da. a.grieuhur~. 
pareceu que s: llx. obedecia a 9m plano ba
seado em ptineipios paramente. economica&. 

P.:ertencaildo á ~mmi_ss«o de··commerciG, in ... 
dustrh e artes, que, sem ser ~posit&ri~ de 
conf~anço politica, n~o póde,-todavia,considerar
se· alli3ia ás vistas ··do g_ovtlrD.o, e:nteudeu o· 
ora.dor q_ne- devia oonssrvu-se em OIJ!lOet~tiV&, 
para. nnficar. si o Sr. ministro 4& ugric:nltun 
ol:ndeeia de feito &quellê plano on . ai iórs uma 
excopção_a procedim6lllo" hnvido· en> i'eíeceneia 
á estrada de ferro &hà. e Minar~ · 

====~== 

;~preaen~do á •~mar&. o credito g_ ue tem por 
fita eontinua.r as aatuaoe da estrada du Í8ll'O 
Madeira e Mamoré, a qual deve deade ji trazer. 
serio compromisso pa.ra o E~tado e em flltll1'0 
não _romoto muito maisuul\a.do$ encargos, im
pOO-sc ·ao orad.ol' _t.· convicçiô de que o Sr.· mi
nistro da agrieul~·Jra obedece neste a.sumpto 
a outros impul!Ws. Por isi.G, o orador não póde 
continuar a. fuzer parte daquella commissão·~ e 
pede ao Sr. ·presidente ·se digne- sulimetter á 
camara o p~dido d~ dispeuea. que. mlli -re•pei-
tosa.mente fa2:. ·· 

· Passa a. inquirir quando s~ discutirá a magna. 
qaeetào da. discriminação daa l"endas, da qil.alae 
occ11pa para pedir ao ·parlamen~ que ConSidere 
o est.ado afH.ictivo da.-;_ provi.ncl.as. Em. . rela~a 3.. 

jeitar à camar&. 
ma.s no as quf! va1 11u-. 

O actual delogado do governo imperial, wo
quella. pro l"lncia, viu-se forçado a augw~ntar a 
divida., na. import>nêi• l!e 3 .854:000$, afunde 
atl$nder ao deficit, namaxüna par te determi
)lado. pe.la. ~essacao do (1ag.a:oento dos im.pos oc.&-
pronnctaes.. . . 

Cumpl'ia que o presidontG a .. provi-nch p-en
sa.aae madurament~ nóa meios de subs ~ituir esse. 
àc~cit, sem ·.a.venturar-:se em te~eno tlo pe:ri
·goso, afastando-se de um system'.t.- já sa.necio
=do pór longa. pratioa. Foi S. Ex. quem de
teríninou a crise, deixando dq sa.nccionn.r a. lei 
do orçamento, por cont'r sUa w.teria Mnsi
derada ineonatitucional. 

Tanto mais indeclinavel é. o dever que. tem 
o orador de levautar esta questão, quanlo e dó
toro•• a. situação d• Bahia. O seu ac~ivo est:l 
gt•a.vameute oompc'Ometti.do : a garantia da ea
trada Bahia e Minas é reprEisentad·• pelo..quan
tia de 1.040:000$. que, si o oro.~or houvesse do 
fazer a esctiptur&çib da provincia, lançaria. 
logo a lacros e perdas- ; a.·.ga.ra.n.tia da. éstroda. 
tle ferro de Santo Amaro é de !.322:000$. s 
eoUio ..Ui cunaumidos .1.500. 011 1.600:000$, 
sendo ainda neceeoarios mais 200. a 300:000$ 
pa ra que fique em condições de poder e ncontrar 
li~ita.ute! poi.s o ondor entende que o governo 
deve· abr.tr mio doso& esÇJ.'a.da; para a. Central 
concorre a provinda C)<)m quantia superior a 
i.OOO:OOO$, em 5.000 aeçõe'; ha ainda o tram 
ro~d. de Kazaretb. para o qual ae fez ô em
preetimo de 500:00U$, e o orador •uppõe que 
se_ apt'éG&n tou S. auomblM da provincia. um 
pedido de remissão, o que denota pelo meuoa 
grandes diaieruchdeo d& empceza. 

No meio· dos grave! malM" com qne lutam as 
provinciao, v ê-se que o preaidente . da ~B.hia, 
que provoeou a.· queetão. dos ·impostos,. teve a 

·felic idade de receber uma. diatincçlo enraor
~ din~rb ; aasim tawbonl' o nobre pr~idente do 
eou.eiho· do gabinete 3 de Ji-:lho; que o 
orador crê: te.I:Q o se a. retr~to em Pernam bneo, 
onde iglltl.lm·'"!nte recebeu analoga. demonstração" 
o 11obre deplltado S•. José M arh nno, grsÇSI! · 
a.oo ·oeua eofurços . . :' . 
· · R<lspondendo a um &pa.rte do S r . Cal'lleiro 
ola Rocha,- o orrdor refere o que "' pasoou ll& 
provincill. da· ·Bahia, por oeoasião de deixar· ·o 
preoidente ·de· eanccionar a le i do· orç1mento, 
·com o fllndamenlo a.. conter ella verbae inoon-
lltitueionaéa. · · · - · · 
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P areeeu D.O eôtnmercio da Balii~ que iaga- dwilmente a. conve.sli:o .ün os.<;a divirla i n ter ri1, 
Ilhar mundos e fundos; maa quando lã reper- reduzin4o-se os jurOB e. proÇurando-se e ;tabe· 
.~utiu o .acto do governo relativo á. susp•noio lecor ou. •mpliar a liberdade b.mc ... iD. do·que 
doa im[J03tos e m Pernambuco, comprehcndeu earêcomos. Po1· eslo modo a conver~ão se !a ria 
que havia aido. precipi tado na ~>ooluçlp do sem grandes abalos . Noa Estados Unidos tal. 
faaer uma ma.mfestação ao pree•deute , por- meio produziu· benefioos e tfeitos. · 
<tU3.nto, pan.a·ul_tilh!l. dcd.as pro~ueia~ eouver- Neatu idéaa off'erece à: consi !eraçlo da ca
giram lodos • s mercadorias com destino qaer à maia um pcqu~no trab:Ubo, qu~ nem sequer 
das Alagõaa quer á de Sergi,,e. Aosim, n ada tem~ pretenção de proj eeto , mos q ue poderá. 
mais ee pen'iO!l ·l\m fazer a respeito dt\ offarta. attrabil' a attenç.IO ~Obre e"3te &ssumpt o, e o ou ... 
do , retrato do pr .. idente. Na difficil ~ituaçio dor muito e>li rnarâ qne mereça as honras da. 
am· que · •e !Lcbava o Bahia c que, qus.nto em diee~. • · . · . 

·si coube, o oradJ:ir procurou remediar, enlen- . Ao ::armina!',devedeclarar á camara que t el!l 
dendo-se· com O me~mo presideu.te. a questM,. uw. gnndc peu:rt . o de haver vob.do contra o 

. qae precisava do prompl~ e complet~ ool~çã'l, minis~erio 21 de Janeiro. Hoj~ e1tá ·conven
ioi resolv.da. p Jr ~a ovash'3: recor re.ll.=se no ,Cidade 1ue 09SG ga binete qu~, snm fazer_ pro· 
-pr~ale q11e •e luwia da<lo-..,.,-ll!'~·r.w,o.· Hl.~--oa,~re<-iW'H~"t"~l-+.!tte1'e'!os-;,.-vita1e.-

Rio Gronde do Norte, eonced.a'nJo-se o nlio pa- do paiz, dcYia. merecer o aéu ap.;;<>. NaquoUe 
gamen.to_ doi dirálos, por: não diapor a p..Ovi ncia. go.bi note pelo menos havia oinceridade ; dopóia 
do meioa pa•"<L o. eobr•nça . · ·w' u uw, quo fazb promessas mas nãO 8.$ cum-

Nos 1nectings que foram eonvoeados, o ~otn- priu i t3 o aetc.1.l não f'a.z: proafesss.'3, mas do~:s:a 
tnercio manitOstou.:.se clara e terminant~Dlente qu~ s~ alim.ent~m. .. eapJran ças· que . nonca se 
opposto !L i:léa. da d~monctrÀ.ç:lo ;L q_ue o o~:lor 'realizarão. . 
~Uude. As assigMt.un.s,que dJ:ipoisapp"n!eenm -o Sa. Pa!llli>BNTE consul ta· à eamar• . que 
foram 30lieHa.daa, foram v• rd&aeir.o esmolaa. roa~lvc· pela negativa, s obr~· a. diaponoa pedida 
A m:\nit·eséação não teve senão o.dhesão parcial. pelo Sr. Bar!o do Gaaby, de membro· da. com-

Estando organizada. a. eommisaã.o pare. tratar :missão de commer~io,' ind~tria e ar tes. 
· da offerlo. do retrato, commissão q~e represen

tava principalmente a. puta mais in.tere~•. 
a. i'arte importadora do commercio ·da Ba.b.ià, 
e Jà havendo-•• adquirido à. ~ela, .ent<>ndcu-se. 
çne, a <lei:i:al-a a. um canto, era·preforivellevar 
a elf•ito o compromisso, posto.qae a. msnifestã~ 
ç!o não-tives5e m~is razão de ser. ' 

N" maniftstação que so realizou predominou 
o aletno.o.to ofBoial, e, con?{Ja.do o commcr cio 
para cerrar as. suas portaa e assiíitir a Blla, 
a pena~ fech~ram.,oe quatro casao, quando é de 
notttr q~e, ao tratar-se a ri te r:ormente de fazer 
à demon•tr~o ao preaidents, se tin ham fe
chado todas; 

Respondendo ·a nm &porta .do Sr,-,R.odolp_bo 
Dantas; di• que é cer to que, entre.oa sig'nat\
r ioo da lista a q~e S. Ex. so reíeriu, figura 
o nome. do p•i do orador, mu es•e nome não·,. 
acha entre 0 8 daquelloa que asaiatiram .. cere
monia da eolloeoção do ratr-•to. 

D.cl.ru o orador que possar.i a. occupar-se de 
Um pouto que roapeito ao melhoramento do 
nosso estad' financeiro. . 

Observando o Sr. preaidonto quo uti pro:<i
·ma. a terminação da bOt.l, O or~or r 3<lU9r Uf
geni:i<t '[lllr& concluir o seu discurso. 
. Concedida a prorogação qae requereu, o ora
dor agr~eco à camara a au& benovolcncia. 

Di• quo os inconvenientes que. em relação 
3.0 . commereio, proda2. o 110eso meio cireuls.nte, 

O Sr. Ba.rã.o d~ Gu.a.h.y ~la 
o"lka• ) : - Sr. presidon~. "lfl'ado90 esta ma
nifestoçiio ·~a cama ri, mn realmenté eu niiO 
posso ~ais pertencer á ~mmissio .de co~m·Jrcio 
u•dualr•a e nrLea. (Apotadot da r.-.tnor•a . ) 
· Só mo resto úm profundo pe tar, Sr. presi
dente, o do ·separ~o de ·dous·distinctoe col
legas, que muito a.preeio e que muito r.espeito. 

Peço,- portanto, " V. Ex • . q uo coo.s~te no
,-,.mente a caJ!laro>B()bre a dispeu•a q uo pedi. 

o SR . . PIÍI:SlDIINTJI • consalta de novo a e &-
mara, quere59lve pela aUir.cqativa. · 
• 0 Sa.' RoDOLI>UO. o .. , T .. G, IOrido obtido· & ;pa
lavt"~ para negoe'io urgGnte,pede. que, na ~1'ma 
do regimento; lhe oojam coneediloJ'20 min 11tos 
na. sessão seguinté, afim de t'<!spondcr ao Sr. 
B·arão do Gua~y. . · · 

Consultada a eanu~. decldo pelo. ailirmo.
tiv&,.tendo líavido alg:11n.S protestos ·por porte da 
oppooição. · 

Vein IÍ. mesa, é lido G remetÚdo à commillllio 
de orçamento, o seguime 

PROJ EO'IV 

N. il6-i883 

tornau1 inj ispenaavel um~ pro-.ideneia ·qne· da. A. us·mbl<i& ger&l reoolve : 
~ermiao a oatabilidallo do cambi<>, que o appio- Art. Lo F:ca 0 go'oerno auwri<ai o, par~ 
:time tanto· quanto fô·r pooaivol do sou valer 
.pelo padrãl) monotario. completa extio.ç~ do pa.pel-.111oeda' 

O nobre dopui.:Ldo, Sr. Soares, sue-gerin ~ idéa. 1. .• A focalt&r, em !odo.o lmperio, a ero~o 
de organiuç~o-do um banéo que t•vea<c de im- dellaneoa com emissão do no Las e.onvenú"<eis 
portar capitl<es, isto é, 100eia metallica. e. de ·em Oll:p,_ com Clll'I;O leg:>l naa r epar tições pu- . 
fa~er lr.lbre e lia a ·oonveralo do DoSao .meio cir- · blicaa e entro particalarea; dando os ditos ban
culante. .. .. · I COi , erri .. ~a;ra.n.tia da.S re1pee tivas emissões 1 

A1J orador parece que, om viata.d>• nos:<as . titaloi di divida publi.;a, que rcceborio ao.e;a- . .. 
eon~ições, nm sy>tema _m!xto . poderá a.ttingir ·o 'I' Orno, que e~te emi(ti"a para eoae lim.c~eluSJvo, · 
iks•<kratum qa> almeJaOIOs, operando-se. grae vencendo o JUro de;<~. •[, &o a.nno. . 
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2.• A dor aos .novo• banooo e o.oojá ereados ' O Sr" Candido· de ·Oli'Veira 
e qua desejem aproveitar a. facslda.te de .que ob"'rva que m~is uma vez o 'nobre .dr,putndo 
reza. o art. f o. auLoriza.ção de empregaxe111 tolo palq fio districW da. pruvineia. dG Rio· de J a
ou parte do sen. e;apital nos ditos ti~llioE,· eom a neiro c~naur~u o procedimento da. maioria Ua 
obriga.çãoT poré;m, de te~~m disponh·el, eni eam~a. ·por pe~ittll- que a. u~a prop-~s.ta. de 
ou;o, como fundo m9ta.lhco, 30.oJ, .do valoL" dê eredtto offerê.::!ida pelo govern•J, .e Gtll dis
_sua. emLssão, a qual serão sewpt.e ob~iga.dos a eus.l!lio .• s;, inoorporaas~m como -additivos ou
pagar ao portador e á Tilsta, em ouro. tros credi\os, a.pref!entadOs tà.mb~m ã cimara 

3,• .Para m:ú01' garanti" e 1i<cali<ação, e pat·a· sob a fórm>l de" proposta. 
unifo~inisa1· a. emissão" no -paiz, será o thesouro .O nobie d-~puta.do Yà neste procã liw.ento da+ 
encarregado da. irnpressã:o das .nota~_ .·-banearia'3, rnaiori.a nm a.ta=!ue ás.J"egras eon; titu;;ionaes e 
que serão. entregues. na cõrte;· pelo the~ou_I:O e ás dlspodções do regimeuto 1 vê mais. o atro
nas províncias pebs rispectivas t.)lesourarias, psllo da discussão c l!o preterição de d·,bates 
a.os dito~ ba.neos. · . impo:rtant~s,.A.té m~smopolitieoa, quê. poderiam 

4.' A entrega das rnferidas notas bancariss ser travados • propo•ito di> 2• Jiscuss~o de ooda 
seri na r1zão de 60 a 90 •,r., segundo a exten· d · · · · 
~""do cap1tat dos dtt<ís ~ancas, do valor nominal Ainda uma yez o orador d:rà que. o nob;'e 
doo dito> titules da divid> publica de 4 •/, ao deputado-neohllma razão tem. (Oh. I Oh!} 
anno, q'!~ a~ governG Gn~r.ê~r~m os banco•- Bm ·fac"lo, quer_ do te:~:to eons"t~Lueiv'"n2l 1 qu-2·r 

5."' O governo terá. o dtretto de ro.'lndf!.r pro-.. da !ettra· <!o regimento, quer dos estylos da 
ced.cr ã. ven~~' e:.n hasta pu.bHc:l, dos _referidos- ca.ma~a •. é inteiramente regular o· procedimerito 
tito!O$ dados e:n gar~Piia por qualqu~r d<.>•· d~ maioria, apres~ntando eomo additivo a UOla 
banco~ . qu~ · deha.r de pagar as au.as nota5 .· á. propostJ. 011tra · que e:dst.a na +camara ; e ao 

+ aprEISilnta.ç.ão· das IÍles~a, e O governo pa.garã1 t·mes_mo· tempo é inteiramente ~egular O r ro.: 
immediata .e integtalmeate, em.ourG, aos por· cedimento da mesa, aceilaPdo tal adôit;-vo. 
t.adoras da.s referidu notas b:"nca.das. + e o W\-cama.ra. votandJ~o. (JI,;rao apaiaclCJs.da 

6.ó Os bancos árga.niz1dos sob o r.egimen da. nLirzoi'ia.) · 
pr.,.ente lei terão da dura~ão ·o prazo da 20' O qu> declar~· a eonotituiçãa do imperio, eom 
s.~no:a, firido o qual J?oderà. o p:~der legi..=;h.tivo. rGÍ<Jr.encia á cornpetencia que têm o pod·u 
autorizar o governo a lll>\ndar-lhes Jiroce:ier a· c"eeutivo d~ in~ervir nu. el(!boração de- l~is 
liquidação ou prorogar e:siSe praz:o, seg-undo _aaJ pJr elle propó9ta.s ? . 
circumst·mcias_o aoonselilarem. _ ;" · 'Q.ecla.ra. apenas que o poder exeenth•01·'[1óie 

· . 7 ·" O -gove:-no jáma:is.re_correrá ao reprova.do oírere:::ét as suas itlé ~ s na camara dos deputa
e3:pedienta de· nOVAS,-· &:nissÕes de papo)-rooeda dos, por via dg proposta ; !l)!.S osta nio segue 
e inntilisa.rá. o existeote atê sua com~)]eta e:x.- os tramites regifiientaes, nlo é saj eita. ·ao 
tincçã.o, á medida q_ue os .bancos forâin e_-Jfe- exame da. eam"ara se1u que pas!!le p. ·lo cadinho 
etuando o pagamento doo titulo• de que trata o de uma ço:omi•são especial, qne sobra. ella. de 
jl.rt. f. o . · . .. pa.r.a cer_, e sem quase c::mvort:J.·em proJecto do 

8.• Este. lei só vigorará quando organiz:o.Uos lei. Logo,. no momento em quo da-se a con
banooa, cujo oapital, convertido em ti tu los . de vers[o · da proposta · dn poder exec.nti..-o em 
quetrat~Q&rt. i•, attingir a cento e eincoenta pt'cjccto de lei, essa proposta e inteiramente 

.·mil conl.o:;l e fica o gov"Qrn.o e n'-ão auklrhado_ a oquipar.adn. a. qualquer projacto :I e inida.tiva dé 
deolars:r a em cur>o legal nc m forçado o ·papel· -qualquer oommissão o·~ m ombro dS- cama r a dos 
moeda qae ainda porventura o:tistir e a doere· de~uto.:ios, (Apr;iados c não o;pMallos .) 
tar que o pagamento do• í!"postos sej~ f~ito em · Em que part•. da constjtuiç!o on. <i? regi. 
meta.! on em notas bane mas eonverslVela. mento·tntern.o ve o nobre deputado a diSitnc~.ão, 

9.• A confeccionar, pua execução doeh l ei, quo S . Rx, q_uiz i>sta.béleoer,•aimpleaminto olll 
o respocti,•o regulamenlo, que será opportuu· virtnde da pnr,~ipios nb>lractoa 'I 
ment~ iubmettido á opprcv"çlio do poder-Icgio· O oi"B.dor vê l)""-tantido em to:la a sua. ploni-

. lativo. · · tu<le, aem nenhuml peia on re~trieção , o di· 
Art. ~.· s;;:o revogada& as ;lispo;ições em reito de iniciativa do deputado. 

contrario. · - . · Qnalqu'er mêmbro d~ come.ra, a propoa · t~ d1 
Sala du seo;õe• em29 de Agosto do 1883,- medida em disouslliio, plldo e"ecoet· essa inicia· 

Bczl·ao da G-uaky. tiva, por rneio de ornenda.9 ou· com_..o fim de a m-
. · plia r, restringir e reoJifiea~ as matedas dessa 

PRl MEIRA PAR Til DA ORDEM DO DlA medi!a, on no sentido dJ additiv~, isto é, lra· 

6ontintia. à s~,diaeo~o do ereclito dn itgri- ·~!~e~ra ~:t~:~a::~umptca, q_ue se yineulam 
cultura. · · Que iinpotL•, po~t~nto, que o additivo olfere-

E' lid:l,. ~apoiada.· a· poáta. conjuntam_en te em . ~itiu ConsubstanCie a me.sma _idéa.,_ que faz o?-
discuss;i.o a aea-uinte .. · , Jec.to da proposta do gov~!"no ~ Nao ~e .... alter.am. 

o s.s nol·m.aa· organizad3a do direito de inicia;. 
Emenda ti..-a. · 

Ao depahdo. cabo a faculdade. de ÕJf~rece.: 
ndditivcs ás.inaterias em ' discnssão ôes1e que 
esoes a<iditivos têm co.m ello.s-r.ls.çll:o . 

~· Fica o governo àu~rizado para reformar a 
repartição g~ral doe correios ·do Impetio, de 
modo " satisfazer as . n·eeessidadee d~ serviço' 

g;.:l,. c!is seosões, 29 .de Agosto de {883. -
Jose .!1Car~a.nno. · 

Portanto, p~aeedeu intetrarn:énte de "-Cci>rda 
eõm as nor:ma.G eon~itueirims.es e eam as. pr e
scripçõea.olw'egimento inlern.o àa camara, o_ de· 
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pulado que hontem offilreeeu como additivoa bre deputado, espirito emine.ntemente in~
&quelles que fa~em objecto do praseato de- dor, sentinel!.. po1tada is portas do theoouro 
bate. p&ra v~\~1' pelos FQcuraoa naei()na&s, nem ntrUt 

Mas vejamo< agora, diz o or~dor, si proeele pahvra preferi~taobre estes creditas, q11e de-
a. objocção do illoat•c àepnt>do pelo Rio de Ja- viam ser discutido• de preferencia a.o exame 
neiro eom referenei& á. preeipitaçi~ do debate~ •e••odlo da administraçlío de S. Ex·. na proviu-
ao carcea.mento do direito de diaeuasão mantido cia. de MiD.as.. + 

ÓJI oppo -ições. I 0 S~. A.'!DRADII: . FIGUEffiA dec!ar~ que não 
Que outro lllustre deputado vie.se exter- def,ndea a •ua adminis~r~ção, respondeu ape

u.ar essas queixas e magoas, o ôra.dor o co:n- nas e. uns ap~rtee. 
pre_hende ; mas ao nobre dep<liado, q_ ne a pro-· . 
p08ito de qualguer ass11m;.tt0 disca. te _rn_aLeri~ O SR.. CANO IDO n:z ÜLH"El R..A.. entende que 
ain<h g,~ roats eetra.n.!.l.as, _ nlO er~ hctto vn· os p_rec:edentes -da calll.ll.ra. autoriz:am c appa.:.. 
atacar o procc,dirnento de um membro do maio- recimonto doo addith·os. Noo ultimas dias da. 
ria, sob o pretuto Je cerceamento de liber- sessão passada, no perioio da proroga<;ão, viu
dade da. discussão a . se a müoria. forea.da a lança.r mHa deS'te e'l.:pe. 

O que ee v1u honl&%!1 -~ A proeoaito da estra- d1ente, o que póde. ser maut em regra., rn~s 
d~ do ferro M~1eir, e Mamor<i 0 nobro depu- le!fitima-se pela5 eiri:umataneias em q_ue se 
tado respónleu ao di~tineto comprovin.eiano do acll~ constit.uida a cama.·a com uma opposição 
orador.Sr. Dr. Felicio dos Santo ••. s. E:s:. occu- ~n••soompõe d• quasi melado do numero d~ 
pou-ae.co:n a ·estrada de fen-o de Pb.iladelphia~ ::;eu.a membros. . 
cow a administ<ação do ill~str> Vioooode da Observa que o s~nado esta ew seu pleno direi
Rio Branê), oo:n o programm~ d~ politica oon- to,destacil.ndo da discussão cada um i das propos
serva1Jra, e até fe2;:L def~sae a apologia. da ta.a; a_cama,·a na.d~ temquevercom i..se.o,.aesim 
aua. a.dminlstraçã.o na proYlncia. de Mina~. como o se':lado nada tem. que ver com 1. nuirch.a. 

· que s.tg11em os projBc tos na eama.ra ; cada urn.a 
O St>.. Ar<D:U.DE FIGuzru. : - Peço a pa.la- das cas1s do poder legisWi.vo funceiona com, 

vra para responder· . i.nteíra. ~utonomia. e independeucia. ; nenhuma. 
o Sa. C.\NDIDO D!!i- ÜLIVE IR.\ acre-scenta della.s e fiaea.l da Qll.tra. Si, port l nto, o s~nado 

q_ue, estando QS c;•edilos na téh <lo debate, exa.wina separa:la:t~entll ""propostas do poder 
o illustre representante da opposição nao quiz . executivo, embGra reiXLettiJas conjuntameD.te. 
~ratar d•lles;e apenas deu expansão ao seu es• exerc~ direito seu, pensa que desta. maneira. 
pirita apposicionist&,.o que prova qne S. Ex. consulta mdh.or os ín.terease.!f publicos; mas 
comprehendeu. q a.e a. maioria marcb.oll. de ac~or- nós,· diz- o ortldor ,j1raticamos um acto. de -pa.
do oom ._ lei. (C o"'te•ta:·oos.) triotiomo apressando ao diecll!lsõ~s qu~udo a 

Lembra que a i!Lastre.opposição clama todos materia nllo tew grande importaueia, qnando 
os dias contra a. morosida.d~ da. diacu.ssiio .do roai~ dilar:a.do ·exa.m(), por termo~ successiv-os 9 
or~am~nto, to.los: os: dias pergunta palo prv- ap~na.s importaria em desperdicio de tempo. 
gramma do governo, pi>la. real.izaç!io das rofor- Dada. esta rosposta á 1~ parte do discurso do 
mas, ·- m"-s nã> pet-d-e ocoa.sião Je om'bara.çe.r a. nobf~. dep:1ta.do, aliás reprod[1eyã:o de outras 
marcha de projectos ainda os inais importantes qUeiXa-s de que a camara. tem, sido testemunha 
e ll!'g entes. no correr desta seas~o, q_aaado S. Ex, de torna-· 

Causa· not:i.vel ! e:s:olamo. o orador : diz-se viagem discutiu urn pGr um 011 ereiitos que o 
que a m:\rcha do parlamento é lenta, morosa·a seiUldo dovolnu, p .. sa a. respoudor à imp11- . 
direcçào dos negados ; no ontretan to foi pro- gnaçito feita ao creditA). . ' 
ciso setnpre a racur~o axtraorJiD.ario dos e:t• E•ti do accórdo eom o nobre doputo.do pelo 
cerrameutos pal'll. que os deb&tos aqui ao con- Rio do Jnneiro nos po ato& capitae~ da. sua ar
eluiseera. ! gumontação. O pa.i~,. em !Actl da. criae oco-

Nu:J.ca o.-; d.isco.ssões cessam pOI" fa.lta d-~ or~ nomica <'!Om que lu.t:~ ~ em face das eircumatn.n
do.r-Js; os nC?br-Ht d~puta.d<l!i, :l despe~to de estn:r cias me-lindrosas em q_uG se acha. a. noSIJ3. for-. 
e~gatada a. mat.!:ria. e en.e:ara.do o asaniupto pol' tuna. publica e pn.rticuln.r, não t-~m o ditoito de 
todas as faces. ·s·u•ia.m cap~zea de di-scu.tH-o desviar os recursos ordinari.o!5 do orçame nto, 
eter-namente- si porventura a maioria não ti- a.ind& para. emprehcn.dimeJÜos de que possam 
~ess~ os meio\ regi.Illentaes para contol-oa resulta:r no f11t11ro enor1nés e i n.de!iCl"iptiveis 
nestõ.i- e:(trav-asão de suas idêa.s, m':.lit.a.s vezes: vantagens . E• um&·poetiea -theoria a que C6D.ta 
dispensavel. eorn a ra~roduoç«o, no fnturo, dos esbanja-

Estli,pois,justi.fi.ca.da. e. apt"esentação dos addi- mantos do p;oesente. 
tívos ao projeeta, para qn~ o govorno siga 0 S•m. david& o carro do. pt"O;reseo não deve 
reg-ime c. da legalidade ... Tra.tanl elle·; d~i :nibsi-- p1.r.ar ~ :n~s é e ia.ctnme nte na. ooneiHaçio des
dio do o Srs. ieputados e oena.dores ; de obras 0 tes salutares pri neipioo q ae e! ti a e~céllencia 
reparos {sitos no; ed.ifieios em. quG funccdoua ·do ~regimen rep~esenta.tivo, que está o g_r~nde 
o corpo.legislativo; de gasLos e_)m a medição segredo de governar. 
de t'~ rr.-.s de u-rn mambro da f&ÓliJia. impérial, · Não s ~ deve eshanjai-- i. ma:s ao:mes.mo tempo~ 
que pelaS nossas leis tem ilireit(); fiual.w.ante em u.In pai~ novo que de tudo pFei!i~!:l-s -ero qu.e 
de "juda.s de easto aos presidentes d>.provinci&. tolos oa melhora.rnentos estão por faze r, nG-

Eolas de>pelllll slío lagaes; e a. respeito dollas nh11m governo té>1 o direito de pôr um 'cro,vo 
o eu_me e a c.r~tica. parlamentar bem pouco na. roda do prog-resso-, e não teria direito dg 
poder<am produzu-. (C ""t estaçiJes da opposi- dirigi:r um só dia a nOBsa. sociedo.de o governo , 
ção cot,.er nad<>ra.. ) E t:.nto aosim é que o no- que a.doptas>e semelhante poliúea. · E' aPim 
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que està_ d~ aeeõr~o com o no~ro rcp-resentn.nts . : Enttet!lnto bojo esaa. estrndã é uma esplen
da prov1rte1a do R1o de Jano1ro, em . que não dtd.. realidade, demonst!'9.ndo ~grande força e a 
denmos gastar os recur15011 do Estado com a grande cique-.a da nação americana, c ao mas
estrada "de que é tão supe•·sticioso idolatra o. mo tAmpo os incalculaveis ~•cursos da região 
nobre de putado pela. provincia. d9 Minas. que ella serve. Em igua.~s circumstaneiQ.3 estão 

E' a.ssi:m que _tamb~m unh•à ~ua. voz à; do a-s :e.giÕ:!tli do v_al.le do .Amazonas ; t . a prova. 
nobre deputado pelo R10 de Jane1ro para cen~ ma s eloqnente póde tel-a a aaiilara eompul
surS.r com tOda. a. severidade a. cancessa:o de sando os quadros da no ma receit~. 
garantia de juros a que n.ão presidiu o melhor Em poucos annos, no quinquennio mais pro
criterio. No par~oer que deu sobre o orç'- :<imo, a importJ~io e exportação das pr o,·ineiaa 
monto do tninisterio _da agricultura, censura <lo Par à e do A<oazonas têm mai•· que tripli
e~sa.s concessões! M~s. a. politie.a. que com.. eado; e como que por uma. lei provide~c.b.l. o 
parte éom o nabr~ deputado, tem suas restric- desfalque das alfandeg-:1s do sul ha sido com~ 
çii~s, -não póde ser erigida em nor,na. a.bm- penaa.do ent pa.rtG, q_uS.si -eqailibra.do, pelo ex
lula, comoS. E:t. pretende. S. Ex. não uer .cesso do reoeitadas &lfu.ndoá"" do norte, o~ue 

~ , v , n&o qu~r emon.stra a grande fertth nde daq uellas re-
qu(s.e proceda a estudos .le quolidodl alguma gilíes. 
e considera 1mperfiuo ~ispeiidio, ostento.~a .lu- Ow., continUa o orador, !!oi no estado actua.l, 
:xuo.s.\. de rec.ur&Oa que niio possuimos, eat~ . em. que ha apena.s n.Ui uma n1vegnç.ão rudi
eonoesaão de um credito de 150:003$000. m~ntllr, em que não ~stá ooueluida nenhuma 

ConYém q_ue so restabalrtÇam os termos da. estrada commum, em que os -que Fe dedicam á. 
di.oussão. iodustri" extractíva da borracha lnta m com as 
· A concessão do credito para os estudos não tremendas dífficuldades que a natu1·eza lhes 
quer dizer a decretii<;-to defini~va da constrne- oppõe, l'quella regi ao já. toro recursos baStaut~s 
9iio da est""-da. . .- não •ó parA compensar _o trabalho dos que a 

.. 0 orador, si 11e trata.sse de mandar fazer jã. e e::xploram como para tão la.rgan1.2n.t.? au:;ili.a.r 
já a. eatra.da. do Madeira e Mamoret h~eit:J.ria o Estado, o que não acontecerá. no momento 
muito em da.r:o seu p3.recer, :xJr nã.o s!l.l>er si em C:.Ula. fac:lidaded2 communica.çõ~s fa.vore
b~Tia. outras maia ur~ntes, eomo o prolonga.- ~_CC.H" 11. e.x;ploraçio da mesma região e perm.ittir 
menta-da estuda de ffrro.· n. Pedro ll e de qua a populaçio de outras provincia< vaa.lli 
Porto Alegre ~~.:Uruguayana.1 e OLI.ll'H.s couce~S- estabelecer•l!le c. agglomera.r-.se ~ A sêcCj_ do 
aões pensa ias e impensa.claa., wa.s que vão ona- Ceará, apez:n• das grandea <;'!'alam idades que 
r~~r o Estado. ' comsígo lr<luxe, mostra a plansibilidade deste 

~.il:o SB Lrata dieto p~rém; trã.ta-!Se doa eutti.doe raciooinb. 
daquella região, da sua exflora~ão, dos trnba- AIBim, o orador en t<mds que é de alta con· 
lho3 prel.imillares para a.q nilatarem-s 1 as ""Van- veni~..!ncia complelar o~ astudo~ dcs::sa Ei!!~ L ra.da 
tagens ou desvantagens dA estrada. E' o que para a deliberação que haja de tomar-se sobre 
C<>nsta d• e~pooição de motivos feita pelo no- a suo construcção. Pel_o lado eoonomico não 
bre ministro. POr esta. raâio dá o seu vot.o ao se spti.YOra o ·ora.dot", porquanto não ,~; e .trata. 
credito, vÍsfo qu·e é mai~ nm elemento de &S• por !lra da constr~ccão ·definitivi~ ; e pelo' lado 
tudo de qU<: vai valer-se o. governo no •esolu- de Interesse nactonal não está longe de votar 
ç.io definitiva. de as5umpto de tan~a magni- ccgamont.o a f •ver da. c.oni:.trucifãO dss.::a. ostr.ada., 
tude . parqll~ afiguram-se-lb.e nell.a ooneentrados 

Está Mnv.;neido de que é dG grande vauta- grandes elementos de fllt~r~ prospe~id•t! e. 
gem & es:rada do {erro do Mad;ira 0 Ma" O nobre. crado~ pelo Rio dG Jane1r0 durante 
m~ré dua. hora• esmert!hou todas aa faces do que&-

4 tio. m.ns, apezc.l" do seu grando talent o e do 
N!a obalo.n le,a peque~ populagão d~1uellos grande nnmsro de argumentos qu~ accumulou, 

logarea; nNo o:.Jos:t~u~te :n.~ pensar multO eom~ parece ao orador que todoa e sses argumentos 
o nobre deputado ")>alo A na.ou:l8, quo P0 • a! h se po.lem r ,duzir a um só- o melo da deopeza, 
se ~~oarão etn larga es!!ab os produ~tos da a nenluma va.nt1gem d:t construcção c o re
Bo).iV!a,. porqne o orador n!o acred1ta na sultado problomatico da e mpreza. Mas o nobre 
exut~ncta. d'l'Se~ proluctos ·1wporta.ntes; nio depllt:ado, que ~ citon factos dA natureza l oeal, 
obsta.~te suppor qu~- o ,eseoadoaro n~tural. d~s que.invpcou comG causa de ·ambar.l ÇOI!I eonsta.n
prodttetos dessa. reg~.&o e o oe~ano. Pac1fic? e na :> tas pa.ra. 0 -d.~senvolvim::nto e progresso J.es~ 
a. eatrada. M ferro de que •e trah, tol•V?-• qll~; grande elemento de civilização tudo o q11e 
que se fara. essa; ee~ra~':\. porq~H~ alla v .. u sarv•~ constitue a gr,and_eza d.aqueiLl ·rG,g-i.io-a. sua 
gr~u~.des Int.eres:se.s n?ClOnle8, p•rqae el.~a. va1 feracidad-e, ·a immen.s9.. rêde ds. ns.voga.ção :flu-: 
B!)r":ll" ln.rgamente o~ Lntereues com~er~taes e -vial- D110 arg u:.nenl.ou, comt.udo, sobr~ dadoa 
&grt~Lo..s d"'"! ~ ~uaa l~porLan~ee prov1nc1as do estat itlt.i~o111 t fsllou apenB~ "como aqu~llse qne 
lrop~no. (.4.potaàos . ...., . são inteir.Lmente rJfracta.nos .J marcha do pro-
Q~c imPort::~., perg unto. e orador, g_na a. po- g resBo nacionaL : ·. 

,pulaÇio daquallas provind o; n: o S ~J& ainda O nobre deputado obedece a um aupremo 
bastante avu:tada 1 Quando .s: dec retou a as- devet·. Sem duvida S. Ex. faz muito bem em 
trada de ferro de New~York a S. Fran· isóo,- collocar.se junto· ao thesouro como sentine lla 
ella a travessou centenar~s de "kilometroo <te prompta a da_r o gri~ de a lerta sempre q_ne 
1!orest:ls inexploradas, e . moitas ve2es-foi pre- algum esbanJamento e door<taio. En lret;\nto, 
ciao ·que ao la cio doe espodieiouarios· s~ collQ- o <Jrador ent~nde que o nobre deputa:la não deve 
euse fo~ p1ra os garantir. ""' ião exceesivo, tão retrogrado ne .. e seu pro-
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.Foi nes~a oo.easião, diz, que . se detArminon a 
eíf8ctiv-a. cons\-rucção di\. linha· até S.;:.l>arâ, a 
qual openaa tinha aido i mperfeüamente <iétu
dad~. 

cedin1e,to. C·)rtamente S. Ex .. tem prestadJ 
no pa.ri<.ttncinto, o gr:\nde ~Ser'1iço, que compe te á 
oppo;:;içã.o, de dnr o grito <le .n.Iar:na, o de avisar 
03 go,•ernost o de·pr..>vocar a a~tcnção àa.s maio· 
ri.a.s que têJD.?. responsabilidlldc. Mas o n~l>L'e O SR.. F:E!LIC!O oos SANTos:-Nii:o augmentou 
deputaào, di• o or-ador, hn de ]'ermit:ir a eota ur.> só kilometro no dominio lilroral. 
m.o.ior~l.\ q_ue g:o-rerna. e tem a. res.pona.1bilidad,e1 
'}_ue, interpretando d~vidaru~:nte os sentimentos o· SR.. CA.NiJIDo DE Ol.lVJ!HilA ob;;erva. que as 
nacionnes. ·não fique atra.z de suas: a')pirações, estações de Barbac a na. e Carandalty foram inau
embora. não !!ie embrenhe na vereda perigo~a de gurada.s n.o dornin:o liberal, a qt.~e em breves 
decretação impensada d-o est.rada..~ de ferro; que, diaa a de Queluz.~ com o des.em·olvilllento de 42 
proce .!.en-:Io com prlldcncia. e -a. tten:i ')lldo bem ás kil0metros, vai ae.~ ab~rta ao trafego; a não está. 
cil·cum>Jt.ancbs êSpeci~os de mvmentú, d9 õ lOnge a époc:a em que se. ver~· chegar a estrada. 
devido impulso aos melho['j.mentos m·ateria '" do ao Rio das V elha•. j à por Sabará, já por l.tabira 
p::liz,- na pr-oporção do que a3 ro.e3mas . circu~- do Campo. Si .não ..é granrle eeto ~serviço, nã6 
stancias autorizam. · · ~ sabe o orador qu~~l outro po~sa s~r · como _t a! 

.;;;:.~,;.:;_::,o;,r,;:.J<;rrmg.;c~~"~r"'e"'sp"'o"'n=>"'o'"""'as"'s"'lmo:::-:ar.s:-:;c:;oo~n----j quã.hfieado p"ÜG nobre. a cputado; nãn sabe Sl 
sideraçõea eoonomicas e politicao do nol>re S. E~. m~smo;na ge~tão dos negocias publicas, 
.depu~nJo pelo Rio de Janeiro i ma-s, .antes de seria. cap.1.z; de_praticar· maior. 
eentar-se! ·e apro\~ehand.o~sl) da larg-uez;a :do O Sl\. ·FBLIC10 DOs SA~TOS~:_ Náo:---chegaram 
debate, oão·pód~ doi~a:• do dar brove res~ost~ ao ponto-de cortar a verba, l:í. ioso é verlade. 
Mi~~~~~ apo')tl•oph~ . do nobre deputado pol• O Sa, CANmoo DE Ú,LlvlnaA diz qus o ra-

mal d& M.inast quo o nobr~ deputado considera 
Na..occa.sião em que S. E:s.. fa.ndame11tava bri- como obra. menos prudente,_ correspondea. uma 

lhanbm :nt~ a gua int-·rpelb.ção dirig-ida ao no- ju.sta. aspira.ç~o ·dos mineiros. 
lJre miui.stro <la agricultu1·a, perg11ntou ao partido 0 Sa. Fl1ltrcro 008 SA.,;ros : _ Mineiros ·aa 
li~er•l o que este tinha feito pela provinda de 
Mm~s durante todo o tem.~o do sea dominio nos capital. 
ult;mos seis annas: S. Ex.. convidou O!S rnia.eiros O SR.. CA.NDUio n:m O;LlVEitt.\ objecta:· que esse 
a uma cruzada. santa para conce;ltr~u·em os seus ramal não é SGm9ots conveniente ~ wna.loca
ostorço> o o seu ;'olor nnmerico afim · de man- lidale dolerminada, n•m só des tina o. serririn· 
terem mes.'s o privilegio e o diroito de se1·em teresses de uma zona limitada; clle eervirà á 
molhar consulta.los oaa inter:!sses min.elros nas z.on.a do-nOrte e -em pat"te a.m -municipi os d~ Ca.· 
verbas do órça.mento, heLci-, Santa Bn.rbara., Mar,anna. e outras. 

O nobre <Jepotado, dominado por um sénti- Respondendo :i por.-unta do nobre dep •1bdo 
z:n.en:to de proyinciaHsmo

1 
que 0 orador a.ca~a .sobre a axistencia de melhOl'amentos m!lteriaes 

po1•qt~e o c_amparte, mos~roo qu~ se inspira nG devido~ à süuaçãa liberal, o ora.dOl' declara, que 
deseJ) ardeu~e de ver 0 clee:onvolvimenta d~ pa.: a-os que nomeou. addiciona.râ.. n e.ffec.tioo;idad9 da 
troia. commum, q!te pot• botos titulas d'}Vf3 ·ser conatrucç§o da est-ra..:ta. do Rio Verde e a co:n.
estrernecida; m~t'i s. Ex. ioi apaixon~do nn. ce~são d~ terrenoS" d~volutc!J, ·feita. ã emproza 
expansão d ,.se sentimento. "Para honro de> d:L astra:Ia de Caravell:a.· 
p:lrtid'l·lib<::~:on~ .o glori.:~. das J"Cp~csentantcs que O Sn.. F:mLIOIO nos S.a.NT~ : -TerL•enos ven-· 
a. hr~ine:ia tem Lido no dorninio dcõta ·situe.ç.üo didos ~omo seria~u a qualquer }'la.rticula r. 
po ~t1 ca, Ue,·cmo.~ confcssl.r, diz o oradl!r~ que o Sa·. C.tNDlDO nz ó LIVEm.J. pergtm ~a: mas 
g ronde3 melhor~montos têm sido coooodidos a por que preço 1 · 
pra·ánci~ d~ Minas . 

O Sn. F!:LJCJo· nos SANTÓs:-Pelo mínimo, 
O Sa. Fzucw D-:l:-> S,L-sTos:-1\1ol·ae:;) hlvez. como eu OQ V. E.x. pod.emos ad(1uirir. ·_. 

a.O S~. C.1..Nn,r ~o D~-ÚLl,~Em:\. r:_espo~cl-J qu_e 1 t\Sa. C.A"DIOO DE ÜLn'EIRA.. pro~eguindo n1 
no o ~ó .. nonto t:m c~_:nd~ ~ provl?ma bnlhantes I de;non<tração do• •ervi ços f ,ito~ li prol·incia. de 
h nr. t;.s.~ na :nt~a.ç: . .&.o hb~rai, \a.nta.g~ns re,\es M1nas, pede a a.tten ção do seu eolle,.a para o 
~.P().S!ttva.~.' ruas t~~~em maHt?l:a!ll~n.to.s m~te- que se pa~S"- na adminjstra ção . da. Provineia, 
rl8.e, tnllltO ~:)tn~evs, q~e S. E::t.., ~.v h. pena de reBe-ro de podêr cGntrãl . 
:faltar com ~ J~sh~~· nao te~ o d1re1t.o de ••- S. Ex. verá o grande inc remento qu~ te m 
curecer, lhe têm std? concedidOs; A e_strada de tido ~ víaçllo ferrea, obra exel!lllivarnente' do 
fe t·ro D. Pede' li e<ta no terr1tono tnlne;ro. partido libara1 . . (Oh t Oh !) 

Foi e~•ctam>nte no ministerio de que fez o sa. FELlCto 000 SMnos::-E' urn• injustiça. 
p,SLrte o nob-re ptesidentc do. caan,. para. honrA· ~ 
su1 o gloria da pl"Ovincia de que IÍ filho,-que O. SR. CANDII>:I n.: OuntRA di< quo a es·. 
o.ssa. estr:..da tev~ 0 maior impulso. tra.ds Leapoldina , a Uniio Mineira., a de ·Oeste, 

êm. boa hora deeretll das· sob o dOminio êonsGr
O Sn. PntC!O DOS SA"iTOs :-Não apoiado·. vador, th·eram r e•lização definiti~• no dominio 
O Bl\. PnES!DENTE :-M:tB vej~ V. E:.:. que liberal. 

ool<l ponto.niio eotó em diocusoõo. O SR. Ol.'lMPlO.VALLAl):io:- Sào obrao. feitas 
_os~. CA-snioG Dz 0Li-v"znu. diz i:).lle vai ter~ ·Do dominio cons~rvador. ' ' 

m\na.r • @ .tt·.a.h deste assumpto prevalecendo· se . O Sll. C.&Nmoo Or..InuaÃ , em .resposta. ao 
do pre.~e-dente de que se a:prOvei.tou o nobre. de.; Sr.·Andrad~ .~igu_eira1 que se spa.""V,OJ'o\1 ante a 
putado pcb Rio ó~ •~noiro. divids de 4.000:000$ ·que figura· no• orça.-
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mentos dA provincio de. :Minas, pondera que 
S. E:x.., cOnlpulEa.ndo os di\le:-s:Js or~_11nCnws 
dali pl·oyin ci:l.;s do lmperi•i, nenhum::~. dell t5 
ao!urá :·in m~lhor ·s condições do que a que o 
Ol'adol" t~m a hon:oa. de representa~. Os S2llE 
gtandi}S reoui•so3, o 1•apido "inc~·er.n':!nto do s:u~ 
ril]_ueza, a e-;.çaJa as~end~!ltB d.n. su:~. rt~n<W. .. 4 

o sn.. A~DIUDJ: ~lSU:J:<:!iM.:·-Cr•cr.mio im
postos. 

o s~. C.i:"JDID~ 'OB o LfV'E.IRA ••• man· 
~enlo-se o:s me::sinr.Js impo:stos, tudo isto confiLi· 
tu:~ elementos que asse ~uram a provincia do 
!\illl:a.S o honl"OiO Ue~oLDp~nlto de sctts C:Jnlpro-
mia~os. · 

a,.) p:d2: em qn~ foi desp"'ndida s · melb.~nte 
somma c.f)m simpl9s trab:dho~ de dé c.ura~ão. 
CJ<J.l relação ao cre<iitr~ de 5õ1:000$ não ha. 
igualmente justlll~a.<;ão c:a.bal. 

Uma vez. porém, que houve int':ressrl dm 
preterir. a.s: diaposi~.UO!il re8'i,rn}n.taes e ~·i(Jlo\r o 
precc~to eonstiLilciana.l 'lu e rogula 3-S discu~sücs 
d:1s proi)OStas do podet eli.ecutiV"o na. cam.1.ra. o 
ora .ar, h\~rando um prot~,to, pnss:~ri a. 'dis
cutir a m:.tteria., sobr~ a. qual a pala.vra.lb.e foi 
concediJa .. 

Vot~:tria. ~tb·nc.iosnment~ o artigo qua· SG rlis ... 
cu te, si não fossem AS explieaçõea que tela ou-
-v td t) ~obre a ma.te:-ia.. ~ 

Ell:t nà·1 é substaneialmonto mais do que a. 
.. · l conso -t :~.ç;w o nO·!'IO ' 1re1 o v10 en . · 

devLl cingir-se ilO !l.Ssurupto. di:r. qui?, ~co.~ tu· da. s 1Speiç.ão dos j ltlzcs o·,. resp<3:ito dns incam~ 
m<ldo a ol>e lcC·31" ás ord~ns da qu~w hr.tt ve- p:J.tibiliQa.de' dos empregados do fó1·o. Nesta 
n(!ra., v~.li concluir d ·chrand.o ~ltl noh:·a dc.rpn· p:1.rh o orador vohl1·i;0, eon.tr-é), a proposto. , pot• 
tado S1·. Feliclo lCB S;1ntos qu~ S. Ex. tor.i in,_1tU. · 
sempt•e ao seu lado o orador cuml> o mais obs- Ess 1s consoHdn.ções do direito v igonte são 
cnto l J!:J companb.eirn"', pat'·\ b .t\llhn.r e~n prol perignsas na.. pratica. port]U~ fazem nasce L• ..1 

dos intere::~se~ da provincia. de Min s; mas co:1v.ic:çrio erronc:J. de qu·! contém (liSl)()Siçõ-3s 
S. E :c n:·io póde ser inj11sto co.u o 11:1:rtido de nov,us, qnando n::io súo 1nnis do que a mesm<& 
que d um ?os bt.lhant·~s ornamen,_o:s, vindo n..:at ria. d:t legi,b.ç.~io a.ntí;a, np,nn.~ eom ron
.argua· os hb,Gt<l_l9-s de des9ur.1~· os 1nterc~~'"'S p<l.~em rtOI'a... :\.'g Tezes a. 11i.oJples mu !an~·n. da 
daquel~a. prov1nci<L. O p:trtda_hbe~al te~ to~to 1 re.a.cção. a.índ:t.q11e ~tar:~. melhor. triz inconve
nJta.vCIS.'•::"!Ibonmentos, et 81 mali ,nao tc.n ni:·nte."-, porqut3 a rod::.cção da~ l(Jis tsm co~ 11 elb 
c~ns:I':I}Ll 1do ? o.-ol~Ol' ~ iiQ U~ ooll 'gas1 e pn:-~1uo inti1oa c!.>nn~x·io; soffrc. como o pen~ameuto que 
nao s~o mu!t') e:\l~~~tes. c p~1'qtJC .nã? quer·m?~ Glh conLÕu1, gt·andes vi~i.ssitud~~ o. c.o111 o 
aJ:ra.stados .pe~o e~plrltO de pro.nnctd:s.lJo, o:..:~- an l<\r ·to!il ternp9 ~, f\.nna-sa ajui"i.Spru.U.t~ uc.ia íu.n
S'lr. comprOmissJ: que preJUrl.l·tue:u a solu.ç.:la dada. m11itns vc:z; .. a n•" recLt~âo, tanto 11uanto no 
d.! vnp::~rt::mtcs .y:·able.!'l~s _que _p~rt~ncom ao pens~me 1to duro da. le-i. 
g··vorn> geral.~ porrp10 nao quGrqm co.::1p1'0- ~\ va.nLa.ge;n mui aecuuàa.L"i:t. de CúnfYJli.lar 
m ·t~er _ils fi nan~as rJo Esta~,J ~o i.l de<ip.mo:as ex... as Uis.p:lsiç.õ,_;,~ esp:1tsss hoje em gr14cde nu
Cf:.S:)~va.-; en1 favor d:tB l?fOV'tn<Ha..e. (~llwto bsm; mero de a.cto:<~ juridicos, como sáo as antigas 
n~mto bem.) ord·:maçõe;S. as leis extravagantes. as nossas 

O ~a. J\.ÍAUTI:'>I ~.,nANOTSCO Fn~s-o re1_uer, e a leis rooderno.s e as colhcçDea dosadtJS do po ler 
c..am1ra c.once1~9 o encarra.:nentG da discas~!io~ execut ivo-decretos ou aviso.;;; ;-ese3. v,tnta-

Pooto a votol 0 cr-Miito, é approV"ado cÕm ?.em mor~menta s~cundaria não compcms.:L tae.:;; 
as euHndas e re:.:~ettlJ.o à COJl.mi.sss~o de re- IDCAl,nv~ment_ s. ... . . . 
d3.C~i.,_ E aan;h. qa~3t~o deba.tlda entr~ o:s JUt'useon-

sulto~ st se l>Ó l.e e1 •nsld~rsr vanta~~m o ter 
ContinU ~ a à iscua ~oco de> a.r ~. 7°dl refo:'ma. ju· codifi. •ado ~s 1 ·is civis. Como ê sabido, os mais 

dicinriu. eminr,ntes n1r..atre:o da. sc.ienu.ia, sobr tn lo os d:l. 
O Sn.. Rnon.lGUEs p .s:.txo-ro requer o once 1·ra~ esl!ola historic.a da. AHGtuanfta, v~ern n.hi um pe-

mcnto d~ di , euQ~ào. rl~o para o pro~re'i~o da. tschn.d" do dire: to, 

S 
p S p~rquc o f<Lcl.o d • c.on~ubstanci~tr as ~ lisp 1:=.içiicg 

O ~ • lU!: li D~!IT1':2l :-J.i dei a 1ub.vr~ ~o r. em u.rn corp) simplG3 e claro di..;rpensa. os tra. 
An Jra~~ ~.,ijll~il·a. balhos do ínvestü:~.ã), q11e coneor1·em para 

O Sa·. Aud r a. ele F iguei.t~.a. de- furtnar 03 jm•igeGnaultOt1 disp·~nsa o recurso aos 
via n ··~te mo,nentn <~cc:..~par a. L1•ibuna. não :~.n~~gas monum1tltos do di1·o to ro:na. uo o da. 
J1a1·a di~cuLira. pa·uposta. Jo S'LiYI3rno sobr6 a rc- lcg-i."llação rto.ciona.l, pl'Ornul .. ~ad.a GD\ di v-ersas 
foL•ma judil·ia.l'ia, mas p1ra diScllti1• niia: menos é.llOr·.s.s, inv~s~igaçõea quo não só se r-e
de k Js pi'Opo•t•s d: ct~dito. foro:n á dout1•inn, mas á marcha historica do 

A pti.ueirn. d~Hsa.~ pl·opaitos con~:~n.ha. o -pe- di1•eíto. 
dido de c:redHo da. q11an tiã deJ561::}14$,· apre... lnfr.;:lizm(!nte, potém, o artigo que se d:s:cut9 
sen~a, ia na. s~ Ji ... ~u.S~[O da proposta do m.lni!l• niiose limitli a. est.a. pntlO eodi.fi.cadora dO dÍI"GÍtl> 
te rio d:~ :tgrieu:.tur-.t, Lrue n[o foi possivel vigente, .mas introduz inno-va.çõe.s e inno•tações 

. .comliderar ; ·1s outr~ do1aa pediam Cl'OJit{ls na iwportantr~s. 
importa.acia da e~:ca. de 10[) O::lJ$, c tambern O orar!Jr cou ... iderari principalmenteJ ess~s in-
nllo fm•n.m apre>!t:ldas. nonçõ S, em 'Jtlra E e reft~·a n·~.:un ou n'outro ponto 

A m liol"ia proí! •deu bem, pois r~al n .... nte não· à con<~olid:lç~a do direito actual, tal qUal eU& 
ha. d3!ll.OnStra:Jàn, não ha. esrec\fi aÇii.O d~S 1 t~m ~irlo COOSlituido e praticadO. 
dosp"l7.i!EI -rue }JUdes!lem l:!sit~lnar eu~s pedidos r Hav~·ria. va.o"l:agetn em cor,•igil-o.r·"formand~o 
d~ credito. \ om ::dg11ns pontos; maa a pr.Jposta, ao passo 

E' assim que, corn relagã:r) ás cbr_1s d€1 deco-. que so rnet~tNO. de um·t imita~:.> qu ~ si 1enril-da. 
ra.cyão, feitas no recinto da Cilmllra, o p~dido de ' le;i~la.QâO e;strang,~ira., lunilou~se ã. eodifi.~-: 
21:000$ n1ío e•tá just:ficado ; não so póde dizer I gão, oe.n alterai-a, do "ilOVo qirelto actual. ' 

v. rv .- 43 · · · · · · · 
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Este, porém, e o mAno:- defeito ib. p!."Op')~t;t. faculd.a.i~ de fixar o sent~do d'.l. lei, não llH~ d-au 
Transplantllr do diroito eotranho p.ra o l!o,•o l a f"cn!dade, quo. nlhls. tem em Franç~ o 
disp():3i~es quG poes::.m tr:;~.%e-t va.l\t~gea:n c uti- trib:.1anl d.-:: caesaçao. de ou'·~r a3 secçõ;,s 
]idade n~ praLiea., que !i'jam suscepttvc:s d~.' e~n. quJ s1 dividi! o m~smo tribun.l-1~ o da 
adaptar-se :i no.s3:l legi~lação, qné s··j·un d') · toL·na.robrig<~-toúo ojul.g-a.do, semp:--e que() tri
e:t:ecuç.ão. prompb.~ e aecom.,uod.:l.r-.:;e :ls cir.. huuu.l d: :.:t.ppe.lbç:Io s.~ tQ.nh~ apar tado da in
cumsta.ncias especi.aes do pa.i.z, s·~ria. um:\ t\!!Ugcncia. c.antl'O\rerLida da lei, aceita pelJ Lri
vanta.gem, bem longe de constituir de·JT"an- bun~l de cassação. 
tagem~ No nrtigo que s~ discu~'), ham·:lia ncn\ in no-

O di1·eito ruodorno é progressivo coma a so... v.:tçolo sem~lhante, in~o,·a çlo qttll não sômente 
ciedadeJ em cujo seio elle se .f.)~'lll'l. O pro- v~·1n conlnuiur a.s tt":di~Ues, a.s tendencbs do 
gresso do .di rGi to realizr.-se p01' meio d:1 elu- nos~q dL~~úto~ ma) ::t i n l n. q ~ ~ será de difficll 
cação racional, por meio da~ rebções iutcrn~- acclim:tção e:n nosso p:liz. 
cionõl~s, pela. CJmmunicação dos idó11s, p·lla. O nobre minislro d:l'jns tio:;.:-a. en::ontro·~ na.lc ... 
tl~aeobe;ota dos novos.in\rQnTOs, QU J. ereamnoy.:ls gisltlz..UG fl•ance:tll. c::nup.;nd!a::ia.s d isposiçõ~s r: ... 
nec~ssUades, nova tecb.nolo()oia. E assim o di- ,.,.ol•osas c uer u~u\.J :i. ln.!l. t"'r·a a.a {j. ---:~ 
rl)ttO, quG e a Yl a. os pOYOs em acçào, fr.H·ço- qu.-~r qu.a..uto á mat~ria d·~ lncomp.a.tibilidades 
&amente acompanba. o progre:s.~o l'eali.,-a ~o na para. cs díYerso.:!i" funcclo nz.rios e ageo t ~s. do 
legislação de t~daa os povos c.ont ~mporano:)B. po~br j u.J.icL~rio. Esta. lcgislc.çli.o1 qu0 ú ·<l"xpli.-

0 nosso dírêito civil: a que o nobre miaisLro cayel em Fran~, n.iio ~em r.:tzio de ser no 
da. justiça ref fiu .. se aqUi com trio pouco co.sot -gra.zil. 
corn tanto menospreç:a... Em França. a comp~kttr;ão niio d unicamente 

o Sn. Parsco P,\l\AI20 (mi,isiro a~ ;'"slifa): n~st~ OSS~ill~to, é em. ~ou_a a l_o.f l3la~.l? :. e um~ 
N- anr.iado d•• super,ondados :b du·etlo cml brar.lle~to,que 

-~: a.o r-.. • her:..H.mos rJP.. P.:Jl'~ngnl, tl a:c:ietam ~nte a su~ 
O Sa. ÂNDRADE FIGr:erRA ••. né9t3. pal."'te ai.m-phcid.~<l13 a. sua luminosa sim"!)licidado em 

offe_r~ce _bmbem grâ:nde ~r~pê"Íoridade sobre as fa.ce do dheito f.t·n.nc<:t. Essa Ieiisla.~ão ~om
legl~l~çoea. e~rangeH·o.~, p.t)iq_uc, ma!lda~do qne pHcnd1 d!l. França. na m1 t·.~ri~ de que trat~m~s. 
nos ca.sos otm~;;.o~ nos textos d9 s;uns l~rs fü.s~c tr)m tüé cerb }1'J!\ta s·J a. j t.l'~Üficaç&o ~ é um p~)~ 
obsE~r-rodo o dlrelto romano, confarme e prnt.l.• po,.ulru:o, a su:1. :pO~lulaç.âo !teha....;;e profnnd.n.
ead.o pelo uso ds.e ~Gs. mo~ornaa,.,c ~ pr~-pru:. m:nte condensada, cs m·.:dos de .trarrsportet os: 
~;:t~ razãa.t•edo.z!da a. pr3CCltOs no. sc1eneu" do! ma.is aperfBiºoadm, ca mãis ro.pid03

1
_ligam os 

dn•e1to natur~l. dfli:{_on. u.raa 1a.t.g~ ~argem pal·.n , dHforc.ntcs grupos des$~ p opulnção . 
03 ~~·ozr~ssGs da s~l·?~~u\.. do du·~1to c ~~ra a ~ lh. a.llt u~ p~5so~\l abnnrln.nt~, rlel> de il
n.acl_onahsa~ilo da s:tou~la. co~o prtlee~.to _a.a ~ lustraçii:o p3ra o de.f)emp~nh1 das differen ~ee: 
dlr~tto nncto_na~. No.o .Pode, p~ns,_ es:: d~re1.to r~Jncçnes p:l'olic:'l.~. qncr jad ic}&l·ia~. qm~r a:lmi
a.nttgo, que e. a~n:da hoJ& o no.sso d1r~h9 vrg13n- n_istr.1tiv 'S.; ho. unn. complicação de int~resses 
t~, g.ut:: tem. r!~Ld() a ~egura.n~a .da soc1edade .Dr:!• que e~cr.p:1.rn rnosriio aos olhos d::~ ot.. ~ervador~ e 
zlle11·a·e, pode-~81 d1zer1 a g1ot'::.l da nos:s~ htte-. q~a SÓtl."'lent~ o habitante d3. circumscrip ção ju
ra.tura, ser acotmado de antt-p!"ogres~uta. 0~1 dieia·ia pó!e conv<1niente mont(l a.vnl ifl.r . 
regre:;si~t"3., como se Le:n qucrilo fazer c:G:i' ~ A led, tetll pr, rLil.~Lo, desc.nlpa. paPa.s ~r minu-
eHa. adn11tte l;Jdos os pto~er;s~s. _ . 

1 
cio;sa1 D:;)ces s id~·lo .pa:ra s.; e.J.' ~,;::r..ut'elosa. , o jus!i-

.0 _qnet porem, C3;a. ~agtslasao no.o po .e :1-d- fic:.1ç.;.io pa.l·a s~: re.:strie ~a. 
mL~U\ ?tão pó:ie a.uLOt!ZO.r~ ~ao ca-;as :_r.an~pl~n- . No. ncss:l ler;islaçSo, poi< ÓIU., não · sa di\o as 
ta.çoe3 lmpru .um te:;. pr~~1p1tada.s. nao JU 1i ttfi.. mesrn.1.3: coniplic;.lçi)cs; o noss:~ dh·eito á tãu 
cadas me~mo P.~r sua utÜLdade, CJ.o• •e Pl'otendo simple;, que ha ahi the;es que se Lôm natura
fuar de dLSpostções a., hg~shlçõc.-:= e.s~rangou·.as Hs:\do na nu:;s.a jiJl'isprude.ncia., sem te.!' hav1do 
para o nosso paiz .. lnfelizm en~o a. P.J'oposta um te:üo dl3 lei cs:prcs~o quê o cousll.gtll.Sso. 
a~tual do go!~rno se r~en~e des~e defe~to ca- Ha nhi ponto~ capit.ncs do direito, obMrvadoa na 
ptt~l em vartos de seu; &rt•gos . pr~Lie•, reputarlos uoivars~lru•nte, e que olu 

, Assim é qu~, com r~laça:o á. ecrn.ce;;r:;S:o do ro- aut-rc . .s p~i :t.es: fi g"1Jram t:J.n.tre os prim~iro."J t~u:t?s: 
V.l.Sta, a pruposta. contem o a cam:t.t':t. voto-:1 um~.t d~ I.cuJ., e qu9 antre n os ps.~s~un comQ materul. 
trj:lnsplautação pJ.rcial da Ie~isb.çíi1 Íl\l.nt.;.ez::a., a.cc:t"'~ '.:o1·qu~ ~tio CO!'olla. :· lo! ÍOt'Çado:s de urn J. 
que a13.senta. em uma noç:[rJ erronea dot orgaui- l~gnl.r.ç~o ~ssenta.da e J"~~?fund~rr..cn te sy stôma .... 
zação da córte de ·cassação naqo olle paiz. Pt•o- ttca, C<Jmo c o nosso d•re1to. 
em•.ou-s3 dar extensão ao~_-recurs~s. d~ r~_yist.s. 0 -:::~ .• · Pmsc.-> P.-\R..u~o (mJnistto dajus:iça): 
-pa.ra o nosso ~11premo tnbun:a.l~ n. 1nut:tç.~~.o da.. -E' porquG n[() t~:!lOB" uat codi,.o e os ou~r-03 
l~glslação frauceu:. , cuja~ di.spo~içDea foram p:ti;eiS têm. .:l ~ 
lütera.lmente eopiai:ls i en~r~L~nto n:Lo ~') 0 SR. AHDS:ADl!l FtGUEUt .\ ob.sGrva qu~ 0 ;~.Ltend-eil a que na.3uellc p~1:z; _essa exte ns3-0· nobre. mhüstro da. J· us~i ç..,_ f.u: uma. Dcc.usaçio 
tom a. sua sucçao natural na faculd:tde .• · l • ,. 
que -po:;;sua Csll~ tribl!na.l ~uporior d9 c:lss. .... r ao nosso dl·.at lo, d-a que el e nao ~em um eo u.l~, 
os •ontcnçu • - , • r "d • mos h> de p>rdoar que lb.o dtga que S. E~. . •emp. c ~ue sa~ p.o.en ~' d 1 u . di··eito 
com. \'tob.ç.ã.[), sGmpl·o f[U"C ineori".;m no3 defeitos escou l.ece. o os:so ' • • .• : . • \ 
que autorizarQ. o ~;~cursG de J'GV'i;l; t:l . A proilOs.ts. O .. sa. P~rsco P.A.n..tl:!- l (m~nu! ro da ;ust1; aJ: 
do govcrnot pororn~ querendo imitl\r :1. 1a~is· -1\:toapOI-Jdo. 
~~ fran~oza . n3.o de11 "'' •upromo tt•ibun~\ do O Sl\. A,'DIL.\DE FlGUEtR.-1 .••• porcp1e o nosso 
Jlllltl~a a faculdade •l• "!"J&&r oa julgado•, nom direito nstà tão codifioado, como o de qual~uer 
mesmo em casos do n , Uulado ; n1o lho d~u CL outro paiz. 
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O Sn. Pn1sco P.An.uso (n1inistro cl4jt<stiça): 
- Pan que tratlmos então. de um coligo 
ci<il? 

O Sa . A:.oa-<o!l F!GUem.\ res),lOnde .qno o 
systema das ordena~.:õea é um ver.ladei.ro co
digo~ e q ue S. Ex. ~ão acha em pai~ a l~uro um 
li\rro uuieo qn.e eontcmb.a Lochu as leis civh 
desse p~i'. -

btlllal dá a these da lel,é porque r~cuou dinnte 
d> con•eq uenc:& da. pt·emi.ooa que aliás h~ viA 
a.Joptado. · 

Maa nilo conti3u;r:t o ora.dor a fatet uma 
de monstraçio, "porque cspe"a ter occ•si~o de 
consideror a pNposiA · em 3• dsscussão, .o o seu 
ompcnhG !':iCr~ ent.1o v:-o\·ar qo.a ê <i_u~m de
f~nd • os principio• liber:~ca e que a proposb 
api~~entada em no~o do.tnrtido libe:-a.l , para 
r.:J::~.hz~r as ~,~ndanCJau hbat·acs. não pas&?. d0 
o.ma. ll:"Oi?O~t" etnimott3menta iru.pe:ial e cesa ... 
rmna.. 

Rc;tring}ndo-;n por a .:;ora a' cbjccto do. 
a r tigo, \'&l ~~~r S!lbte allu succint~s con,ide

utilid•de obsob b destas ra·;õos . 

Depois üta algumas observn.~.Oes rohti.,a
MI]nle a ostc ponto, d·~claJ•a. o or.~rlot· quo o ar
tigo a:u Ui~cu!sio conslii.'& incoraçüe~ ftane .. r.as 
pouco feliz~ a e e;::eu i~uu &Ol no~so p.l.iz, e n.tó 
nllo jns1ificsd1s 110r qoalqaor oonsiJcração do 
olildodc. 

Não"cootc>tol'".Í a 
disposições .. • 0 a.i- t. 7° contém \tm pa.ragraiJhO e ~riOS 

.~:=~~~7:~~~~~~~e~"~a5~1~1~•~a~tQ~D~o~i~·~c~o~m~>~~Q~2~•~p~·L•~te~------
O S:t. Pm•co P ÃllArSo (-n;aisll'O der jusliça) : !'a• nu moras d1 i_" [p:\rlo, .o :'rtigo tr~h P'O· 

- Valha-nos is<O ! tmamonte. da su•pe!CI!O do JUIZ, o par:\gra~bo 
O Sn. . ~xnn.'-DE FH:m.znu. cont~~La~ l)Orém, em ~~us ch.v'~~-~~$- nnrnero~ l-r~ ta p~oJ?ria.ruou~-, 

íl. .sua. ;rpplic~hilid~tdo ao nos90 p:.i?.; con~cs- d_ .. s tor.o::np~t·~nbd~.les, Dlio so elos Jmtes cn tr.l 
b.t'.J. me3:no a utili:la.•J, tLt. sn.l. trnnsphtut.ação, at, 1o::u dos JU.17..CS' -) oa.nprag:~dO'i no füro . 
e o noãre~minist...""' \'a~ convt:ncc:-se do acerto Vê.-s' b~m q uo o !\ttigo con~m ru-:tteria im-
d:.s suas Õbservnçõcs. PD"tant~. Quan:• :11• p tr~, a suspe~o do jui-

N:io ign.or~ q'le t êm à i nf!!l!r.id:,.:Je fle dir:- :t.e.s, a.~ •n nor.a?X!S q •1e eo.contt.".l o ora..dQr, $lO: 
gir~~o ao :tobi'e-m i o. 'á~ro\ s~U "n1a imp1·es.ião 1~ . lin1: tar o p:trm.h3co pnra :1. suspei1ã:o, o quo 
dcu~:~.voro.v ·1; por,1uo ~- Ex.., p1~:1 to.·n:l.l" :;us- l h~ po.rcce ~on·,·enlGnt ) ; 2°, a.:uplia i.' ese3. sus
peita a imp:1gnaçâo que G orr:ulor lilóa. c.p-po3to pr,u;~o pn.i"a a caso .Jo p~rentesco por affi.uidn.d·::
aa S :!.U pl"OJilCLC> 1 l1r.Jcurou í.ozer ci'or, n:-. ul- e cmnh:1dlo. qna segundo o direit!l nilt.1ttd l n.Io 
h:na. v ot q_ue fl..llou, quG bn.vnt n.c:mt:L;• sem- sobrevive ã. S11a causa. c que segundo a pro
lH"e com esta. impat?Q:tl)!tO, Vi ~IIJ quo c~5. um po&b. dove sr~lJ;ocwh·ar. · 
marco.. 

0 A pro:W}sta. ~% u:n!\ primajr:\ restl'icçiio, B 
O Sa. Pnrsco PAttAI~O (mL1!sUtJ tla j:.Js 'ifa) : I qa!\urlo sobre\·enham ~eso:n.lentcs... . 

- Não ~p:J:ado; n!io U-'ilÜ c:to.il3. ex :rcsS5:o. ~~ Ne3t~ t~rmos S.CtJa. a ln!lo,~tu;a::> ao.;lt$v~t ; 
... · ; Ul:tS Pccrescanti\. qoe1 a1n1la quaudo se u1vabJe 

O :sn. ANDQAO:, FmuL::rnA •.• e q•to tu ~o o Ct\Snl'll" nto sil!ll tlescond:Jnta:s vivos o so"'ro o 
qttanto qua. r ô :·oli:~:· p11ra o rogim~o. lns,Ordc· t p:..drn.;;to ou~ cunhado, niO poderão' s1r jai~as 
naç~es, qt.te a. l•as v1gora.tn ontrc no; , e S. E:t. l r.u c:tusas em q:.t~ f~Nm iuter~s;;\do.s goaroe:1 
nlo t~m fol'çu. pa1·a.. substiluil·.\S. i ontbado.~ e Cl:n\ul.tlns. 

O orador, t:lnto neste projcct.J co:níJ cp:n ou.· \ No caso do eunh<l1io nrto ~n:s:T3rga. moth·o 
tros de ttue se .reli! O?"~pa~o. tem <;ucs·s!o de- [ pna s~m~lh~nlo nmpliaçã?, ojulg-J..a dispon
mo!l.:;lrg,r q ':l.o o p~tne1p10 eonserw·ado:- ~o ma.u Sl.Vol. . 

libara.L . · ~ · : ._ • , .A. S' innn'13.9jo ô o en.~ de ter o joiz e suo. 
. O n?b~ ml_nbtro qoer um collgo, t~b o, ~u mub.cr asccndent ·s on d~sc~ndnntr.s coat C.'\1.15a 

h'•':o o~cl;~ SGJa c:nca~o~:no.da ~o.rla " llO.sl~ leg'>S· poni~nta om jaito a;n...qae s~ aont~overt a. qttes· 
la~.ao c1v1l~ m» rst? o 1mmob•l•s>~· o dtra:to. ·1~0 ident lca do dirdto. 
Qu~nto u. org-:tn.Jtt~.gào cio St1J~rGmo h•t!;una l 

d~l justiça. o oro.dor TG j)r.'!~en t~ uLU pro3'm~so, Est:l d:silo.-;:~ao cmc'lrra dom; defl)ito;; : 1o, nã.et 
ao pns~o quo o uobrc ministro rc:;n·~senln. 0 ó Ulnn tr.'\.ilspla!ltaçrto L!o direito fra.ncer., 'de 
regresso. O quo o orador .ctucr <Í A mais olt> q••o so p••cto:~dou copiar, o:n. 2• log~r, do ó 
dcc1ntralis>1çio j!ldici:erl.a, ;.:o:.1uo a? p•ssJ q 11.:J uma. ~ra.ns:,lanbç!to ~·ooYeniente qu.e posa~ acH· 
d:lV:a. AO .;upremo tribun~l de ju ~ ti!):\ ::t. racul- rn:lr.so na. n05Sa. :o:óeiedado. N.to é um..,. tran~ 
dnd3 o nbri g~;.iia de \'Clnr pol:l u 1!id:ulo do plao t.af1'5:> fii! l~ p"'~rque o dirojto franco1 n:io 
direiro cscripto, da> th•!aea d• lei. dei<:J.v:> 11 ~iz quoJ ó su•peito o jal> q uo tonbn CllUS:> 
reJ~cõcs provinci.nas drJ <Ji, tricto, que s.ro t :-i ~ plndJnL6 em quo so c::mtro~o.rta idantiea 
b~ta3.C8 dt3 int'erjr1r ea.tcgoria, as noV.\S inter- qu~sHi.~ dl direito . .A l~i frnncezn ref.~ra-se :LO 
Jlrotr'.Ç"üe,. da leis, i ! innovo.~~:sc~ ~a ju:·isj>>"n- c:no om qu.J o j\\iz t e;m p~nd.on t0 te d"ei~tio 
den.::i n.. () nohrc minisLro t! ê·~Sil.ri..'l.n "J .. ó dos- u:o.!\ ca:us:.'l de i,qu!l.l n ::1tm·•:-z !; comr~rehGnde~ 
p , t.:cu, é ceuU·tills!tdoi.·. po1"1pe nfio :c:.õ.uento [')Ort~nto. nio só o dJreito co~:'!O o facto,. n~ só 
am;11ia. os caso.2 da eoncen5:v de r . .,\-+:; t:l, não o obji\CtO do piei lo om que póde:ests.r e dev~ 
nt.ais mantendo :~. unidadÕ do dirotto, e a. sua. es1:1r i nteres.!ndQ o j ttiz. porém, :lia h , a pilrLG 
mcswa intelli.;uncia pelos trl buo,.cs inforbres; do di rei ·o. 
c::!Cn\0 ~io la. ·pê:t este ~ lr.bunecs ; por.l,tlG a atl· 'Ors . nestes larmo:1 6 rlesn.eccss:u.ia 8. diBpo-o 
toridt\d1 nior.d do snprCutO tt'i bu R:\l d~ ,jrl >lij'\ . eÍVth,po;•qnc O j~tiz ClllO tÍV~'J30 hojo em .&ee do 
é da 1:11 ordom, que niio pó !o d>i~n elo con- . n.o;;;odi~oit~ '"" ]ll co to i4entieo • um outro GUO 
s~rarigor os trilnz~azs inferioraJ .oa. o;·b.it . ., d'.ls h .. ·es.~o. do tcsp:u::h:J.r,csscj·.üz: tinha naturnl:nen· 
OUM altribui~ü,.. · · I • in\ares•o na dccis.\3 to pleito,J?O:qu• n iutel-

Si n·p•n~os~ nii~ foi lo:fka :ll? ao fim, t.o:· ligo!ICÍ> que cll' desso aproreitar1~ :t •1eciS!tG d~ 
nl1ltló Ol,)ri~otorla & ittellogt!ncià 4uo o lri· eawu em <l,Ue ollo Cossé putG. 
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Ainda. ·a propos:da l:u:.1. de n~ termo qoe não Norte p.irs. o S11l, e~ ás vezes, ·em pontos de .n5:, 
se compreh·ende bem -1u·est!i) d ·direito iden- somenos importancia. _ 
tica. Ora, â que::st.à.o pó le ser subre a fort.a.ali.. Es~a vnrie.lade,. bem kn~go de ser um mal, é, 
dode uo processo, e atuda m:>•:no quo~ prop<sta na ~piaíi'io J.-, ocaJoc, <(ru 1Hm, por<lU'l ,:dh 
dsse!iiie- o ponw ~1rincip:i1, 3. su.a. obje..:çào uasco a d:s;::u;si;J., e dil. dlscu:ssão .nasc.e o pro
não ficava ro:;pondíd:1, porque muita~ vezes o "gres·JO d' dia•eito. 
l\OlltO prinCLl' 1 !fe uma questão de dil'ei•o é Respondendo a um A~rtc do Sr. ministro da 
rsohrc a foem~Uda.le do prvce:-~so. j a~t- ~:J., o orador diz qu~ ess • coufusã.J ó mera-

Quanto, porém, 9. the ·0 do J.ir.eito, ainda. mente npp~rcnte. Serà confusão para. o di~ei to 
quanJo o o.rtigo l'e5=triagis:~~. o que aão faz. é Indiyidual, tn:ts não ó c<ln.fus.i:o pth""& o dir ·i to 
c"lv.ro qo..: í'iodi' asaitu u~io podi~ s~.· .u.Jmitti1o, gerul; ::J··:ni oonfusão para o itireit.o dos litL.rac.. 
p.)rqtlG as .c:ulsJo:;; mais: frequent1:i versam sol.lr'~ tc.s. mas n~a e rouft1slio P:Jfil. o dirG ito di\ lei; o 
(juestõ ~s do dorninio, propr~e.adcs c cOiltr.ttOs~ i~to afinal, cou:Stituido jllri;::;p rud.g;ue: i.a 1 vJ..i 
e a cao1t'-1"U. e:::abe as I'a.zõas que est.P.s ques- ga:·An~ir in.HL·ectatneltte os dir;)itos individ u. t ae. 
tU6s têm. ~m Frnnga f.a~se i~to mai'5 di t•e.ctamente~ por· 

Utua. qtH!Stã.o de domlnio! desde q~e yel"aG qu'l e do gou~H'O do p !iZ, é do e5p·rri tu ravolll
so:>ie 05 f::!e...1.1cnLos cOn::itLtlltivos do àominio, ci.o!lal'.iG, C: rh prill'C pio a.utori ta.r.o, Ó do prin
\"8t"S'l sahr • o dos·n wb~m . .' · ·• o fii):.Jr tu ants ro a JUSttçs. 
tod.L a ~hcoi'Ía dos direitos r.~aos. Qaunto aos qul3r ar-.v-or•a.:· a.•!tli.. :.~o ps.sso quP. o orador do
con~.rato~. uma que~lil\o qu:1l·1 !H~t· !>:Dhr.e ns clf~ .. fendG 3.-~ iibe:·rlad !S do d i t•rút.o fratlCGT.. 
~nentos gera~s dos cout!'rlt.Oi ~t1ectn."toJo.s os . r rn resposta o. o1.1tro apa.l-te do Sr.winistt· a 
cont.ra.·tos pos_:.nvei~ c iwaginn.veis. Ot'a. p;~r- da justiça., o ot·ador o.>3 ·rv.u que a :..n"lhoa• prova 
g-uma o ora.rlo:-, julgaL'·.!::(Hi ideulÍct urna qn€3· d~ qll~ a. rsvoluçãa fa•ance?:a. f\J~ C'3sadana.. é q~e 
tão de dircho s :rnprc qno o j.nz fôt: iutere:~sado N.apvlcã:o, que e o CtlS;~r H1.oderuo, não fez- uJ ilU 
oru. uma. qu .... ·st:i•.) que pos !I. t1r nn:do;i •, (1u · do qtle L·~trJnstituir n il.l.D.. oJr.a. tr.duzinr.lo~.;"J. 
po~~a ~e r ideu_ti la tG pelas suas rel"a~·ües rem ·ta.; em. lei. 
eom oulta que s: veutila no !oro? A dor,se o qua é a J'g-islação franceza do Ulm!)O. de 
esta intelligenci L, serão p;-oclaaJnL' a suspeiç1u ~a.poleão sCJuão o c •. nsecta.l"io fo.rç.ado da lcgls
prclv.i!l. de to·to:! OS u,agistn:uJ.o.g quu lenh~m lação f"la L·e\'oluç-â.J 1 f-~rá t.:l] O e>St>i.rito d~ !~C· 
qn:;,.lq:.rer preito~ é umn dispoü~:lo tnuito vaga. volHção daqul)liO ;.Çro.ude ho rn~m,que o.:lo ru:hm_t-

0 01·adol'darJ. a ra.zâo po .... •.1ue i.sto e n..!nássi tla qa.) od jcrnaes do seu t ómpo a ta.C.'lssom as 
vcl no direito f~·a.n c ez e se pratie11 em Fr!l.nç ~ gra.nd:?-s reput:J.\~ües rtwulucionaPia.s. B~s ta_re· 
eew lnc:onv ·nient~.e.entr•ta.n:to~no Rrn.r.il h.a de cord .r a sua. f'"mosa car~a de Herl:m i pohc.ia 
vroluâr m.uit.e. ul.~lã~, h a de dar logar a gran- de Paris. pa.ra qu ·, se lu; ·Lras s .;o c.udoa: os esc.:ri
dGs al>us •S, e =tte não ftlltat•á. qn~m wov.a. qu.o~- pLos (1ue. aiiL se p•lbl.ic lltam con ~i·a a motnnr i~ 
tries n.o.sj1iz~B pnr11 proposir:tluu3nte cs im[1Adil· de àLt<Lb;l•r\ o f~·uo!ISO m•.l(.lor da. re vnhção. «Er.l 
de jal ar. Em Fr:1.nça nlh so dâ. es~e lnconve· ·re·:iaCJ, diúa.Nn.jJOli.!~ '• não at~C;U' a mcmoría. 
ni·~tJte graças á simpliciJodo doe.spi:·ito.franca;r., dos grando. home-ns a quiJm ;~. F~'"'"'nç a. dcá~.~. as 
gra!;~$: li ccntraJi.;:a.;~:ào <)llG OJlJi se dd~ não só nu ~uas f::;-J"hnúos in j titLtiçõ ·S. »- .No.pol •ão tinb. n. e n
ai.uinitltraç.;lo, lll~s ut~ojll:·isprude!lciu, r: em t.o ... car:1aJ.o em si o g-onio da. ,.. 0 \r~ lO)~ao. E o orador 
d ,g os ramos d~ uJanlfe~taçõ.o lo esp :·jt(l hu- ··inda. va e utü~ longe paril. set• ju~~a, dizen,'io 
ma.no. ELu .r,muça. ha -;uO:·o to·!os os assutnpLQs qu.(} as iusti.t'!içõe~ u:~.poteonic 5· francu~a"'1 
nn•Q. jiJ.r Sprudencia a.ssen~:1dn. pelos ··re iS tos do ~auLa do pr metru ~api.llG ~<J CQn:".,O rio torecu•o, 
t1•ibunal de cnss~ufílo1p•)la') dcci.s.õJi dos tribunae-:1 for.1 1~ -pr-ofuo.da.ment": lLlJ;~ L·aol nn s ntida so
de a.ppo~l.~çL>e; que sõ:v _pu blica.dós c conhecidos: ciul; fvra.m antilibel·a.e ; no se nti io politico~ 
<le Lllan,:ira. que, dada uu_u1 cs1,ecie qualtner. sem <Üt\•ida; L'n~\S na rClgirnétl. do dir.ütn 1vclul 
diunte d. j 1•ri p1·udeucia. lranccza. é fncil acha.r• fol'nm lJrafundame.nt:'! liberae~. O ~-.ro~lr·o NJ.· 
:so í\.re~oluçiio. A todo~ os que tOm sido adY"oga.· poleáo III, &\lccedeu·io ~ ;;ovc.rnos Ebol'"a.""s, 
do.s . tel'Ó. acon~ ·cido muitas vazes pr~lCUL'a•· a como [oL·am cs do.. re!:St.rn\··açlio e. <la. toonarc.\io. 
svluçâo quo em Pt·a u.ça se d:i a uru:l· G&j:leeie de JulhG. enrontrou a lc.gisla ção fnH\eeG!l a.feln.~ 
tluahlnet• e "-Ohal·rt. tt1.xativnme:n.ta, p:!.t•ece que d ... t()w insti.tuiç.5es. cua10 est{ts m.antibs no r e
inveutada propo~it<."tlme.a te para a esp •cie d • gimstl monaL'c.hieo! 9.. prls1o por d~vid.as, P.. 
qu!} ~e u·a~.1. • .Mas .s~rá isto (H.>sBl\•ei uo .B1·rtz.il? morto civil pr-da qnal o ctJnde. mL1a.do n. m~Jr~e e 
])e certo que n:\o. ··; à p··Jla do galê• er ... p:•iY•<lo at6 do direilo de 

O Br:t.zil nào l9m. 9$Cr. jarl~Jll'udencia, não. n fo.mitia, e out1•ns in~tiLniçóes desLa ord ·ro qne 
l):>dG?i te:1•, c. a.indà mu.ís, o or:"(l.d:>t• eateudG qu~ o lGredt·o i.rnp tio d estruiu. Mu.s i;::3t0 no tet i'<:~· 
nã.) deve deseJar t~l-a . no pl.ll'ameu~o soc.ial, p!):',tue na part:~ pOlltica. á 

Em F .... nç • alh é toler•>el, s'. b' m qao. tenl1a claro qne aq.ue\l, regi.rr.en não podb desm'.n.tir 
~lg·m~ i.n-conv(lnic~tc~ grnv ·a qu~ o1,jurir,ct,n-; a :ma origolll; Je"·i~ ~er forgo DmontG c.e ~a-
saltos daquclle p:dz não têm ,lehiido de to,·nar t sltt.no. 
~üh.~nte. prin.eip3.lmeLt •. 03 que têm um espi· . Respcn-iendo a um apart.e rlo Sr. ·M:\rLin\ 
rito mti~ \'~\·o~ 2.1pti, pc.rám 1 não SÓ!~H~ntG elb é ·J F,·a.u.~i.:.co, o ors..•lol' tlioz cra..e a b istm•i!\ já f:1:z: 
impos3i\·el, po:rqne nlio temo., os mesmos roaios. ju.stiça a e~sa pol tica, pois era ptec.i ·o r-·st.a
dl) pulll~<!~~l:J.dc. n1to_ h .. " as mesma~ J:·bções on.- bele ,~e:t a.o·d~m e.11 um pa.b~ O!l.d;;:: ~ell~ tinhfl. 
t~e os d1 terent.es tnbnna.~s d.:~ S{lp.clb .. ~~ao~ was sldn tão Pl'OÍIJndam. ·nte :UteT-n.d:-~.,. 
a~uda l"ejltl _g-n::~. natumJ.n~nto ao o'vil'itl na.- Mas estn díscm~.são f.~t.ria . .ar rerbr o·or .11 dor do 
ClQ,nal. ,. AV~Z<\r. ~o ~~a.·L~l ~~l.". ~m imp~~io pO!J.tO dtJ- dcb~tc_; ~. ma·~mo , a:;.ezal" de ~~r·m u~~o 
dll1~b, c~:~t um~ l~;••.l,~.tl> u.nt~:t. ·n. <'l!.lXlb.rs. owrn1áv~i·csls as,umk\to, rnm cll') nm pouco 
liMé qutln\') 'il ~!!'r> jl!Vi~l,ll'Uilm!~i11 '1'11'l'lll "ini' 't3ti in; Itr~jl)il'!H\í, . . ' . . · · . . 
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E-m toJo o cp.!lo, nem. o direito ír:~.neez é l f:t.,;nhaJos, ·t : o~ e-primei-ros. sobrínhos1 sogr"O e· 
aquillo qlle o nobre mini&tro procura trans~ ge_nr~,, padt;;l.sto e enteados."» · 
plantar ll2.1SU:l proposta., nom n.a·no Brazil "~] Ach11 oxag ·~ra.do. :Não s;;~.J.,o porque o fo D.ão 
mesmas l'azõe!'l qu-e se dão em F1·anço. para pó~le SCI'VÜ'" eou1 o sob-:i1lho. E,O i.!Ue pod.lm in
que um't ~J·melbao.te legisl<tç::io aqui S'! qtEli:·a. ~luü· a~ relações_dJ ptimclrJs:.brinho ou primo-
introduzir. 1r J..não ~ · 

«Si o juiz (l.endo)~ sua mulher~ J!arentes o:.r A cxperiencia t·!m demonstl·ado que dous ~r-
a:ffins nos gr3()s menciou.ados oo Da mero !lnte- mãos podem servir como bons juÍzes n1 me"3mo 
cedl1ate suiitênta.rem den1a1:d~ qu.e tenha de tribunal i ha e.x.empla !111. rs[a~.:Io d.a. c.órte . no 
ser j:.Ll:!ada "(lOr algu·ma das partes .•. lJ s 1premo trib:.tnJl de justiça.~ n<\. Te h:~oção de 
Esta .ampliação ~ e:i::ager~tda. Não é só o S~ Paul.-,. Ex.a:;e~·a:n·s~ e:-. ~a.~ r.auteh.1s, s~m que 
j u.<.7., sua mulher, asc~nJont·!s ou desoen ;Em ~cs, se coasiga. prevenir os ablls :s. . 
pot,1 u~ i?to é uu~a. disposição salutar e está. E.ste :;y.,;tema Je f}Uerér _prevcn: r abus:>s. 
no direito.Gxis~outé, mas am"'lli~·ae, cb.~g'-' MS .a.m,}hnEl-.1 p~T' ~nl fórm.\ a d1sp:>siyão Ca. lei, 
:'ffins nos grá. s mr·lnc·ionnoloa' no r:. 2 do pl'O· C.l'êa novos abuso">~. Co:ubinJ.ndo esta ampliação 
jcc:o~ é ~~-xa.geral' urna disp:,siç:lo utU. com o acces.so e pr.ow.oQ.io por a ntigllida.de, 

-----e-5 .. et a adminis ti aÇão-drr-
• :o:: -n~·ms~ro a .1us 19a: juMi91. .lutando com B<Jrios embaraços . 

-!~p p ll';;J. tirnr to:ia .tt tfus:~ei~à:) dos juiz.~B. « Sel'S. r •mo\•ido (lendo) para ouh•.a tribunal , 
O Sn, A:t\"Ill\AXIE Fmu.r.m.:~. pe rgnn~11.:;qu-t1 t.'i<:lS- ficando a.vLilso erartuanto não .se l't!aliz·: r a re

p~iç.~o póde haver em ser urua. .Jne pa1·ta::. juiz mo~.ão. o des~rubargador gue fo'r pol" ul timo no
em uma c:uu~a qua .s) move com um prÍI..u~- m ado Oll ~ : 1 uelle qu~ houvel' dado loga.r á in .. 
i-:-ruã:.~ de um sohrinho'do juilf ~.E.' um:l. rola,·ào comp:.~.ti=;ilida .e. » 
muito romota. l\ão.se dir.-lj: plroate di1•ecto K~tn. J sposi~flo c outrn.:; que a prop:~stn. a.pl'G"' 
do jui1; »- mil.s- affi.oi -Jootro do.s me.!lwc3 senh~ com caracter res~ric:ivo, prJdm:i!'ão 
grau::· ma.io;es .J.!l.ales do que aL}uellaS CJU() prct!!nde 

Bast1 qae ~l'>ja j_')~r.~nt~ do p~~·e:1t1 em grJ.u cor·i.,.i1·. 
de uffi.uir!a.da~ rJa.ta. prev;tl~cer n. SUS~)eiç:lo : e H~

0

di.sptJsições nest:l pa.l·te Jo al' ti~o acei.te.-
cvi;.ientemt~-ntr~ ex•1.get.i.t-n lllnüo. vcü-; e considertl.d::ts eanon!sadas no nosso d:-

oq.Si fóo• Cl'erll)l' ( len.do ) t ou dovedcr~ tutor, reito. 
c:Hutlor,'l'.:mat:u·io O:.l amJ do ucu dos litigaotes.,. ~ Náo pode1·io (lendo) h:no.lr.:l. ·n te serYir n~ 
No direito a.et 1t:l est:i r ·gul1do o c~so em quo mesma couu1rCa. comujuiz de t.lireito e eupplen
ojui2 p(}ssatei'" inteN~Pe p~O"I.itno oa rcmo~J no tesos llo..-:mte-s nos ditos graus por cons:~.ngtti
jul.!:-"rlmeuto dG uma. can~a.. m~g convem nmprar ·nida.l~ ou a.ffinidMe. » 
:.o. disposição ató ao ponto e1u que .a .l~r·a a.pro- Outra. e:t:1gefação. Que niro p·s.sn. s~rvir o 
poata ~ juiz de dir.:.:ito e ~upplente~, sGu5 ascr>;n 1en~es, 

N~io convem nnt-:!s d ii:J.r :1 conseiencia dn de . .,e"ndent s, irmãos Dl1 cunhado-:1 durante o 
jnlz o direito <h i' ~ cuS.ü.r-r; e, ou ó: pa.l·te o di- cunll:J.c!io, C•Jllipl"ehende-:.;e; m :SI co~n o _p timo 
Teit l de 11rt1cu1n.r o int:-~res sE1 r;ue o juir. pos~a Otl s<'!g1.n:do _sobtinb.o, e sobretudo affin.s no 
ter na questão? Par··c'1 qlle ~im. Vai a:Jrc"ien- mesn:u grau, e injustiflca1el. 
IJr um exomplo In. ditliculdn lG qu1 pó 1' occn- Voltando n analysat• o n. 2 .do paragrapho 
1;ionar 3. di->J;~Qiç:lo qon d~:;cntn. Um j~1i1.. põd 1 unico, quo m ... ndõ\ fic.n.t" s.vul~o o d ,semb~~·.,. 
aUrir umn conta em qu:\lC!,ll ~r c.asn conuuc l'e ia.l , gadm• emquanto não&~ r ·~ali.z~:t B: reamyn."!" .m.: 
c nas com:ir ·as do tnt ri 1r i~to . ó iudeclinav,·d , que hí\ nesta d~spos,1çào um lBConv- ·•ntsn la 
JY;rqlle nen"!. Bt3mpr.~ ll~1. dinhoir.) nn. + s: :~l:~~o e não p~~lueno: a fi.rn:r o dc ... ambargado i" avulso 
fiscc.l .P •t'O. o p:•g:~mcnto. A divido. põ:J.(! r:mr gozando e w S\ntl} -ocio os sr:us elevados -vcn
m '~lno aontrahi la. por mna c.it·e~rnst.:tnei~ fo::-~ ci .11 ento5, só potq11c . fot l"emo,•ido p~ra. um3. 
tuita. :is ~r·e!. •1B pela fa.,ta de troco pnr.t.uma T~l:t~.ão d~.cp 1o.j.'t era_ tuémbro um· e.cu pl·i r:uo
nota de m \i o r VLJlor. Q •ebro. o __ nog-octal: te trmfio, segun~o sob1•mho o a. affim nos d1tos 
:'l.ntcs·do p:lg.1ment.o da p~qU"llJ:\ dt\·tla.; Oltll o g1•au ~. Isto ne1n r1u~ tiYcasemos os til" souros 
,iuir. ·imp~ .âdo de julg .u· a f.1.ll·ncia. por(1ue! de Mi~s Fi1·arâ nvulso a tó quo ache e1u 
deve uma. p "; quc~"' quantia., u1nu. .in~ig-uifi- ooh•a. rela:;..io l og-nr que não ::\Ch:tr á , p or qul.! 
canto c:on.Ln de livro. Para utn:L (IXJ.fr!J l'açào n.ão tom illt ·re:gs~ em l)roc.ural-o, n em o go
dc ~ta.~, n ão l1a j u ;tlficação p~ssivel , e pó iG ser verno poda.ri rernov~l~o, visto que a cabam "'s 
but•lada a p r.<tio• .. J>O rque.o juiz cocrupto qu• r ,,moções f<,rçodas . 
t i n~r interes3e eru julg a.r a cnn~a do :sen credo-r Em relação aos s~lppleDte~~ diz o orador quê 
ou dev~do1·. Ler,\ m.ci•)S cle sobr.v. po.ra. faze l-o ~ facil 0 rnro.c li o, po;.-qu o governo faz d Hcs 
sem rh_i~'! _v.· ~tiL:ks . . ~ . ()quo quer; olles figuram :t~ên.a s para ~D:cher 

O J .. H. iUi.: tp!O I} ild.O~ mas n rio pol'! :s~r . t ev~do a s~ e: na.- Como niilJ e po . .,slvel haver Jtt l~ de 
a esso ponto e-xager,3,do. direito se-m sup~l ·nte, para .um C;tSode mor to 

Depois d' aprac •sr a à i ~ pcsi~ão.·do .n. 5 .e o':l- e o11lro.s, cllcs rapresent~;m o p;1pel de .c ortn.s 
lrJ.s: da pa.rtc _primeu:a .io_ ort\go, o:orad01'dL~ -figura!i de th~Mro, que s6 a ·rVCLu p:1x:- en~h?r
qu~ ond~ a proposta ~ m~.:s es:ng-euda G monos t.:epois d • '1 ~r o :p :u•agr~rpho rG iatl~o n 111., 
acnita.vel é na. segllmla .pa.1·lo, rp;~.n<~J tr!\tn. da compatibilidade d..,~ adva~a los o de vanoa ~u.na-. 
incomps.t!bil da.U. ~ 'dos jai~as ·cutre fU c com a e: c innarios d·) fÕl'il, .o orado!~~ not?- que . ::t. ~tspo· 
empregados do ·fõro . st~"ic rla llronos\a. un1lort..'lra :l tmposslblhdad t! 

« Ntio ·~tem ·(letlclO U/1<L>"a!lrapho tmico) ~:ldministràyão• la_.iuatiç" no.inter ior do p3iz. 
sQn•rr ·ca.Jljunt:bD1Cntc JlO.mesmu-tribu.~l, :enm:o. -.No 1ntor10r 'do -Br,n::ut ~a fam~lta_s. ~ão .~se ~ntre~_ 
jums1 1iail•trMI.ü~nt•la, 'atllleolidellhl! Jtinlilm; · ·taç:;.m ·com estrllllh<J~; que ~o L' alh nao ·Sbun• 
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dam, como SQCCede na Franç-a, d~nde se CO•! Passando a tro\ar do paragrapbo seguinte, o 
piou o=»t;:l. diiporii:;.lo. !l11.i~:\S T97.é8 no- tnuni- or.:~.dor nota quê alle ainda exige mais do que o 
cipio ba a-panas. rluos ou Ires familiM entro. p~rana:>ho anterior, porque diz q11e não serã 
b.yâd:l.S; são a.scen !ente$ ·ou do::scend.ente-~, Oi;L p6rmlltido 3oas que se a.ch.a.re ~n. entre s i ligados, 
aparentados ern qu:tlqueJ· g-rau_ .Muitas vezoii pc:lo~ c~pecificado.s ia.ljos de pa.rentMca, 6'.1:Cr~er 
doixa. o jury de fLlnccion:u· em rsr.ão da".i iu- no mes,no juizo otfic:Os <h~ justiça. e.mb ;r:1 não 
coa'ip3.tibHid3.des d)ter•nlina.dM peto c:odigo do tc:"iham eo.trc. si depGnd3ncia s.1gum:t. 

· :processo, que alüis sxo muito restrictas. eo·.no Ora, isto é u:u cumulo de exageraç~o. Ih 
é~ pois, qn~ vai -a~Fl'U. o ge>verno. em am }lÜ:-; cfficio.s de ju~tlça. que nã.o tãm ent:·e si rcb.
crn qo.~ as 6.m.ili:l.S s& o.eh~m tão cntreli.\'i:L\dn.'"i:, ções, qllO pcrtcncom a juízos di~r·ersos. Po~ 
cst1\belec8r esta l·gi~bção l · e:r:emplo: um escrivão da jnüo dos feitos~ qll.J 

Jã não S3 tra~a ~impl2s:mente <los jtlbn.r; ·de é um jL1iZ"J priv<J.~ivo, qu.e r.elaçã1 t~m com o 
direito e sr.;us eupplent:~s. mas dt1s. a ;\'o.:.,::Ados~ oific~at d~· justiça das ex.c.cuçi:le s eti~u inaes ~ 

dos solidtadores, dos escrivães, do> dc•Lribui- A~so\utnmente DGnhuroa. Pois b m; não p~
dores, dos e.Jnta.J'lr-~s, dos pMti.<loJ.•ee, dos offi- dorl.o ex.c::ocer osses logar~s certos ciJadão;, 
ciao.s d~ justiç~ 0 de. quaeSCJ.UOr quo S)jnm os desde qlla sejam par"-"'-.ntc~ nos graus previsto9. 
funr.cionarios dC> ÍÓl'O, «As inCOillP::HibiHdudr:s se reso)o,iQI'~8 em-

l-..i!!tlao em reLtt;Jo "ms juizes de dtr~ P"~"'JUJZO do q!le e~erl.!cr cargo que não ÍJr vi
prehonds-so : O facil Lr~l.nsp~r os Uo norte pt~.!'â La1ido~ c, en~r·.: vHa.li.cias, eru prejuir.o do u L ... 
o aul e os do st.tl p:l.rn. o n.1rt~, e o.ssbt obte~·-3e t;mo nomca.do Oil do que lhe der causa. •. .,. 
jui:tas qne não estej:un nestes g"L":tus. de pü.!." ·n- Um'). \rez ad::1üti !a. a dau tl"ina, estt~. disposi
t.!!oco; ma! r.> rr:es!l.lO niio sncce:Jerá eo:n. Oi ção ê-nn.tilr.nl, mM C perigos:! corn a ex ten~;ão 
suppieiltes pt•ocura;lns n::!s munbipi:n OnJe qu3 tem, porq~e eiti n1s mãos do governo o 
rcsillem. Esta lcg1slação ul.i:o é e~egtdl"el em n:u"itas vezes dos par tÍculal"'es into:!l·ess:tdos 
Ul'\1 paiz COmO O 110~$0. r CL'-~O.re;n jncomp;l.tibil~dades, pâra. • 9:~siru. f j.-

0 orador íli.i•:l. rtH>.iS: C.SI:ll. Jegi..;bção n:ão é 7.~:-em r.é~.'l.-lr a jnriSdH"!Çàn O:t ex.etc1C!l!\ J'2 e.m-
ne~CSS:l.ria ; ell<:~. s~ pre~~!lrá n abu::os, porque ·prs:;~dos do }.tizo . · 
estará. em min d03 lltigant/:'s inc-om?Cl.tll!ilisal' «.Serão n·,1ll s. os a ctos pr~ticildos pelo-, 
03 jui'l..e9, advogadv~ ou qua"!squer Íllnc~ions.- ju~z-~s s~rvcntu :riD3 ou f uccionarioa publico~, 
rio::. do fOro. promovr.ndil cnt~t'llllC.n to; e entr·~- deJ10:.s q':c se lornax·~m inco-:np_:~th,.&l!l. :> 
la.~an·io-se com ía.milias das p~u·le-s. E;:t:l .e a ultima âis:posição d~ artigo o i n· 

Além disto e~Ul Icg"i.daç.ão nadj. tem d~ u.til, fe~iz~enL~. ell~1 corüa bem H oln:a 1 ;~orqne 
ainda. mesmo q:tan.c1o ÍOS3'). praticavel. ToJ6s '•am restln'lll' to .... o esto arsenal do;, ?- u. l. .dado.s 
sab'm quo. qnando -a. lei prohib~ a algnoru f~lnc- o.ccumula.d~"i noil P:.'l rJograpb.os ,.a~\enor~B.. 
e:ionar co-mD n.d\'Og::.d,), ntlm iJompt·e e::s!l t''"o- Rc~}oFmte alot:,Lada .l. dls'l)l?l!il.~.~ao con.1_1d_a nL'!.'i
hib~oà::~ se tornil etfl.!etivat POI'q!le 0 i~dividuo t'), arhgo: !l gu_;s·~O das .. nulhttade3 vat ser a 
ajustil-~ faz os tr..,halhos, g:l.nho. e ate ga.nh~ qt,astão rlo~tn .. nL n~ fó~o; . ~ .:. 
mais, poL·q•1e faz ~lt~g-n.r I} sig·illo q11e tem. de ~::Lro aera o 3et~ Jtldlcul.r t?, que nao .se r"' 
guardar. Ellra ó a.dV'I):.!'l!.drJ COLO a ci1"CIJ.tm::b.nda acOtmadr) de .nnUo _. r.::_ro sera o proc:•~ s!!.o , etn 
ng-grava!l.lG di:l. prol)ibi~[O. 0 ~lobre m.inish"J qne t•.:daa. rl.I~cassaa na~ ve 1·s~ cxcl•JStvo.mante 
<levG ter u.,tich distv, porqnG caso< desta or- sobra o. r.ull1':~d• do Íolt<> . • • . 
dcm uãa se Jào sriroen~o n·l cõrte, nas proviu- . ? ?r:'l.do.• ~ao snb~ qne supe rtor id.ade l~ gu~la. ... 
cia.s do sul Jão-eo e-m todo 0 impsrio. tt-..:.\ a os ta. t>:"Jbro a. dos no.ssl1:i :'n teea:ssa.dos. 

' . . . . Ao passo que tecncs 11::1 \'e lha. legu lnç.a.'J l)ortu ... 
O ~n.. ~R_:sco P.ul:"-~::.-o(m.t.n·l $ tto da.Jt~~t;ça)~ guez:1, que o nobrb mln:s trt) da justiç:J tanto 

-Alé ah1 nno podel"<ll! fi ltH. d&.~>praza (C'Jntt.:Jlt4Çt1'J do s~. m in.is!1Ao da j u.s-
Q S!\. A..-;onAo~ Fwu,mu:- O~Jser,•• qu~ tiça), o s~lutar preceito .d 1 que M p!oitos se 

:1lei boa. ó a.qn~,lla que: :p!"e.vü~.e O.!!. mc~g~r.1~ões devem julgar pela Terdad1~ ;s ·-~. bida e :seg Lln<1D as 
de tod~ a s·..;rte. pN''iElS do:;; antos, ecm o.l t r·n~io n {'l l'ro9 do pro-. 

p e·~sso, com escopç:io- npono.s da;ltlallaa qnut r-o Oll. 
O Sn.. R!S é'O PARAlSo (m ·.,·n·o d~ .i~stfç.'<): clneo formalidud ·s s ;bstnncí,,e3, 'l"~ prej udi-

-:Uad ncst;:a. hytn~hGM qual sCL·ia a. lei 'I C:trinm o justo conhacim·ento d)l, e:tus!'l. ~ o.o pas!io 
O Sa. AKDJUDE FIGU~ln.\ :-Pondero que que te1110< os\n legi-Loçlo pro,·~denc:al •oilra o 

niio e1 devo rosLringi.r dit•oit~ da ot•dcrn da - proces~o e so!:ri'-e o .-liroito · o.1'P.lico.vcl, vem o 
qt1ellcs q~e h oje usam o:; lldvngadoa de pode- nobm m1nistt•() com a:'l. s~ras nrtific ia.cs iuc-...orn
rem fLlilCC:!Ona.r IlCl"~nt~ um 11-rlmo. um eJnilàdO, p~ti.bilid:"t.!Cs rl •cln..r::ar 'lu c s co•lp nullo ~ todo:::~ os 
ou 11u~ lqller Otltro p1.•·~nt • de~s~ CH;pel"'.ie. A ~etos, 1u n qns in.terdel' um des:~~s funcciona 
consectuencia de-ss:-t3 inc:o, c:patibilid::tdes, que a rios . 
propos tu. creo, .SG!"ia que os ac~:Jaea rd\'o:..: aàos Seoá llllHo dttq::ri em dia.u te o pr? ~ e~s:> e m. 
eontínu~ríam a advogar 80b sígillo, p~rque que intw vior o j uiz de pa7. , qM t iver sido 
quem t~m uma boJ. ban,~a n:ro ha de fe c: hul-J. e 50 a nnos antes C1_mhn.do Uo oillc.ml de jusliçn. , 
co:adernns.r·sc á miaeri:t. que ín o c ilação a.:> re~1~ s'ri n>1Ho daqui em 

A l•ü1 se mure que co_usagra um impelim'!nto dhnt.~ o foíto em ·lJ.u ~ int9C"vier -u~ jlli de di
nt\t1lralt é dig r.a. d!! n.pprovü~~ão e ~!S co1-~:scien-:- relto quo tivor .'li.:io c-nnh-ldO, 2'J a an.os a.•1 tc~, 

. cia• honost.'s prest~m-lhe ob dicneia ; mas a do autor ou d., reu, ainda que não tm~a tido 
]e i que v~ i pr.opasitil.)m -,n t.e C1'elr impadlmcnto-; d.::sccu1<Jucia. o isto em ' ! r.l~lq rlor ~ermo do pro
dn ordon do.s: <J_tle so ae·:.a.m n ·· prop<:~st~ ni'> eeaeo,jtinão é I1~ssoate 11.ç.a~~ m9--s.em qu::tlq'ler 
póJe merecer o re3peitó ntê d~s C<Jnscicneias diligenda da j"ito; ji não é yuat\I<J a<Jjtlit 
mtis purrta. p~pri<>t~rió, rMs qll<tnló a6 jnit dGprec:.dl>; 
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.uiz <lUG " requerimento de uma. das portes ]loi eleitorol tem de oonhocar do~ direitos poli
Jprocede a uma. dihgencia. ! Ora? jâ se vê rpto tícos dns ctfiadão5. A nobre opposiçào pO I" um 
n~h õ pO.i'iivela.dmittir semelhante e:tugeraçã?. amor excessivo l}eb. lei de 3 de Deze10bro d~ 
.... Mas no projGcto a "in h ll:.~. umíi. ou~r.t. dispc- 1841. <Jbra do I?~J. partido, tem-se o:>poito ao 
posiç:.~o. que 8·3 pr.!nde ao attigo em d~büe. projecto que a~i1·a os uttlmos.gol j)e~ ~nes!la lei 
Ahi se ea~:1.belece como moti\"G ·do rcviS?ta um qur) 4D annos de cx.pcrie.ncia ji eoudan.).n~•ram. 
outro caau de n.u.liida.de, que::. nos;a legisl~~ão O orador OCC:Jpn.r·se-â. üa r~for•na.jadiciaria - · 
actu:ll niío autoi.""l:zJ., porque nhi so diz que po- ~rincipa.lmente na. part~ em. que ella interessa 
d3d, ha.ver não sômente revista por motivo de ao orç.amont'J d<1 justiça.~ 
sus;_leição não coberta. pela c.otnpetont~ e:::s:cc- A primdra abjecção levantad~ contra. n. re-
pçD."o, mas a.in.da acç.à() r~acísori.a. f"o1•.a:;-a.e repetida. muito.s YC2:~3, é a. do. sua..inc:w-

Dl ro•neira que o direito <>ctuol, que cotco port•.:nilade pelo-e•tado financeúo do paiz que 
o defeito da suspeição, de~de que ~ p:u·t':! não .levou. o ga.bfn ctc a annuncbr a observaneia. 
a OilpOe na ia. .1 udi.encia.. par {I, que ó cHada., d:1. ·mais sevcr11. ec.anomi.n.. Dh-se-ia: li vista desse 
Gese direito t<\o sabio, tão C[l.uteloso, é revogado as)crto tiUC a r8f!l1'ma judicio.ria vmu arruinar 

,ela p,oposta i!v guH~tJw, qa,~ u u1·o. +-
c.oncodG revista à parte que det:rou de oppor- a O orador impression;da, p!lr tanto, com 

· susveição contra o juiz a·uspeito, que o ac··itou esb m·guição, pr.;e~t·ou conhGcer qua-l o au~ 
coruo ul, que a.cornp!}nbou o prcca.1.:=o oté o ul- .;menta do do:;pc~o. que traJ•á. .o. rcfo.rm.t~. .. Co
timo julg:1.dot pDrém vai a:nda mLl.i:s longe : h":""J.· nhcceu, pol•ém, pelos sel13 _estudos~ qu.e essa. 
Ve11do seo.teu~a, que tonha dcspt·e~ado a sua nccusaçã') não é l"undada, sondo insignifi.canLe 
s.llegação., uutença p:1ua1n. e-m julgado, que o <tllg'mento de de-spez~ .. 
deve ter autoridad~, esta sonten.ça está sujeita Entr01.udo nessa dcmonatrnção t:-a ta primei ro 
à rcvi.são. da d~spe;aa qUe se faz;_ com n. ma.gist;atura., 

Até a propria de:!isão l'éViS'JTa, c~;mo lomb.ra rnssa:lflO depois â_consldCn:r os e molumentog 
em apa.t·tc o nob-re deput.ado pela Pnrá, o Sr. (lUO pela r.doru1a plS:>arão pat'.!l. n. réndíl geral. 
l\ls.c-Dowell, :fica s:uj~ita a s2" annu!l::t.dll., pGlo Por uma minuciosa dculou:=:tL':tçio que lê à 
fncto de um juiz sa.spaito, que a pa1·te aceitou, ~amara. mostra o orador qut! 1. dc:;!)223. que trari 
c;,ntra. quem não oil:"~receu em t~m.po a e:t.- a rcform~ coonpal'aJ.a com a. <l.ctua.l , sed~ ma.~or 
oop~ão- do 931:5·?6$:100. 

Parece no orador t~r dito bastánU> pnra pro- Qnsnto aos amolnroo.n\c~. niio tem boso oert~ 
vo.t ~ {o, q_1.1e nem Lodas as inno\·acõ::s foram ps.ra. calcular n sua. iropOl'tD.IH,;hl.. Bt;,Udo o tro.
felhes, p.:lr~ue nmn todas f•Jr.nm :fieis á o;-i_gern balho mars: aceit:lvl)l qu() ~nconll'OU :l rêspeito 
de onde_ema.nJ.ram; 2~, que uão s:io essas in· o do Dr. R'ym.uado Furlad.o Albuquerque Ca
no.,o.çGc.s a.rla.p~v~is "íia circumstnnoi.ts espa ~:!.l'o!aot<J, jui1 dG di~·()iLo elo Yuhn~a G magis:
eiaes <lo nosso paiz;3'\rpta-C!1las não t-~rãon uti- tra.dodistincto. EssetL·abalho foi o.ceito ta mbem 
li !~de, qtc o no~ra ministro preYC, um.'l.s 110r.. pela cornrciWo eonlra-parlameubr d11 quo fez 
que serão illuàiJas tP!o-:; inler,!SSC:S doa li Li· pa.rtâ o Dr. R.lLisbon;l. 
gau.tes. pelas caYila.~~cs foL·~nsea; outraa parque O Da·. F~tttado ca.lculi<- íl imp;:>rtancia. total 
p"oduzirno ineonv··nie!llos, 'lua não estib na das cu•tas em 555:000$, co!culo modioo e que 
intcnç.io do g-ove rno, hã1 rln r.rear pé:L~ g""l'lS fica. a.qu~n1 do augtileDt() qur. d~ vA t~r 11os 
po.r3. a administrn.ç!o d:1 ju.sliç"l, hão <1'1 Í<47.G!-a cinco nnuos de.C)l"a'idos d~\. pL1Llic:lçãa do S'!U 
plrnly~r, bio d~ augmeo.tSLr a. :lcipeza lluhlica; tr~Lb:~lho? além dl) niio incluit· os emolumen to:; 
e todos estes inconvenientes com gravame dc·s qu::l recob~m os rn·otnotoras . Ll.l-.-:l.ndo sm conta. 
11tignntcs osobrct~do dos cidadãos:. e~scs n0\'~3 clemcn~os~ não aará. I3L'\.B'9L"a.do cal ... 

Tondo p~dido a palMra 0 Sr. Mac-Do\-rell, a cular .. sú .r.. impo1·hncin. desses omoluruénto.; ~m 
d. • fi d" d l h 070:000$000. 

:scuss.o oa a '" '' pe a ot·a. Dodazind~ a porcentag"m quo, segundo a 
emenda da com~issã.o, tem do ser paga. aos 
juiz~s de direito e a.os promotor<:-& na impor 6 

CGnLintia :\ 2> discussi!o do 0,~~1lento da toncio de 20 <·),, • qu~ntia .liquid>~ do emolu-
j nstig1. mental se rã !!e 533:800$; e ded ozida e sta 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DU 

O Sr. Generoso Marq\~es in
s:!ro,..en:lo-s"J nasta diseLlSS:io não teve o pra· 
pos·to de nnalysar as:: di'"·ea·•~a r<lbricas do or~ 
çamento do minist~rio d• justiça. nem occupnr· 
sa da politic;:~. desse ruinisLerio. 

Toda. via, sendo e' ta a prim@ira vez qne oc-. 
oup 1. 3 _tribuna de po::s da or.;aniza.ção do !l.Ct llal 
ga:bincte 1 aproveita o 4mfejo p.a.l"a dc-cJ&rar qug 
~poia r. sse g a.lJin e te, p01'L1ue vê nelle l>c:n ·r o .. 
pr~::;cnta.do o partido liber,\l c a ss,gurada a re.l
liza ção da.~ ri3forma.s do seu programrna. . 

Já. o nobre."ministro da. justiça aprcs!lntou o 
tem em di&cu•são ·o proj e c to da r.!Íorma juli
c.it\._~ia. que. vem tirm.at•. soht•e a.s largas bases da. 
indepen1encia e da io.1movibilidade o po~er 
inc~mbido da diotdb!li~il:o da j ústiça G que pela 

quantia do e-s:c~sso de d-JBlJezn. ter-se-á que o 
exeo<so roalserli de 303:000$000, 

Pol'ln.n~o, entende que por tão i nsig-nifican te 
allgmen to de dcs:p~za. noo Sê da v e dei~ar -de 
adopt>r uma refo:·ma qnc trará grand-~ melho-
ramento para o pa.iz. ~ 

o~ mcJho,•[J..ro,cntos correspondentes: ao an
gment() d;1 desp~ za ,sc-gundo a re forma proposta , 
silo: em prim(!irobgar. D suppranão dos juizes 
municipaes o a crcaç.ii:o dl) j o.iz~::s d~ direito por 
Lc-rnHJs. . ,. . 

Não h a quem possa cnnte:star q o.~ a. cr2aç~o 
dos jaize.s mumcipt~-r:r:;, sog11ndo a organização 
que lhG• foi dad~ pela lei de 3 de Dezembro de 
18H, foi ·uma !llgr~nte violação li. Con•tiLulção, 
qae s4 reconhece os juizes perpe tnos :i que ella 
•• rerere no art. ·15:!. · 
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Em diver9.09 projectos M tem prop l!~O <1. e:t- r r-.·lnçõ~:Jqn.& têm tro:~ o·~ cin~o rnero'J!'O' não 
ti ncsã 1 deste. ju.!z•~s, por não t~rem elh•s n j preenchot·:Io s:~.tisf~-·tori:un~n t'l ~ SUl missão ~i • 
índeJl·•ndancia, coudição es)en•.:ial p:n·a qu~ J ess~ n:lmer<J não fór a.llg .enta.Jo . 
1-~s.:sa.m oliercce~ as ;.;-j.ranti:zs do que a socie- Q:Ja.nto ao augm·into dos vencimentos dos 
dad~ ha mister enl. seu ... jlt!gados. doaernl>~\ ·g:l.dOt·es dM roL~~lhs de Goya2; o llhto 

A unlcn. vantage:n aB~g.lda peb. opposiç-ão Gro~~o, a questão verJO:J. a:obto a. prcfereu-cia 
em f1vor d!l ~·cl•üd.nencia. da t:•as mfld'IS!ll"ado.s destn. madidap 
ó con$tituirern um noviciado, doud() d·!V.'.!; :Il sr3r Q•1anto-:•o aug-Ín:'!nto do numero de juizes da 
tira.dos o~ j1LZe~ Yit.ulicilJ.s. Est.a..vantagomdes- direlto da: eórto c das ~apitao}" da. pro,·jncia. rlo 
t\l\iarece ei ~e ~ttende1' a qu,~,daiK)is ,la. rero~·ma lHn do Janeit·o, Bahia e Por ,1ambuco, a mt1d.id!\ 
d--J 1871, os}tizes llllmL:ip::..cs são nJC1'0s:juize$ justific:l-SO p~r si mc.s:l!.la,suppri:nidos os jLlize ; 
pr•1 p~u~::~-.1oro,;; nit() j.dg.a ra na ci~·el son:io n~a ruunicipo.es o aa.bs.titll tO~~ e !ic:a.nd.o :l.':S ju iz 'S 
caus. s de p~qneno l'<Üor, e no cdmc3 as S'J.:ls de dir~i~o a ~tt.ribui\;J.O de prcpara:·ew o.s f~i.to,, 
aHo·ibLJ:íç}<·s HI.IJi~a:u..-sc · cí. JO!'lnaç1io da cul:)a. o a.ug.w1nto d:J tl'ilbalbo 4.!.llC J."'b i resuh;~. deve 
a.t-3 a proau!acia com rocur,;;r) necas~s.rio par~ o ser coaJpens5ido P'-+lo :~.ug,oento do n uinerG das
juiz d!l direito. PorJnr.to, Ofl juizes ltl~Jnici.,?·.::a.j.es~~·•;•;,e;.i;";;:i;~,~es:;;,;,r."~·-P~O::r~t•=n=-tc:oo,_, -'d"'o""'s--""so~o=s+.r~ 
nit> têm nec.••ssldaJI} da astnda·· a '":ttQ · l-a.. · 
dJre1to; b:ntt-lh.e3 conh·3cer as fm•,u.ilid1l.des P:~.ss~ndo á q_u<!stão das emoltlmentos judi .. 
do proce~so. . . ciiles. o or.td r diz q'lc e bQje opinião c n·c.n~G 

Quan~o d. c.re ~çíio elos jui~es de direito por q1.1C os jui~ca não dc .. ·cm coc.ti.nU.d' c, pat•.cob.et• 
tCl'nl1•3 O O!"adoi~ObaCr\"3. qrlO a iJcia nit lê COnl.; dàtl mã-·1S t.la!i pal't~!! O~ &~US hon~)r\'lt'ÍOS. E.' 
j.:i tí ;i pr.opo.st.a. ··1t1 ~871 pelo ricp·1bd'J G.::.Oriel h.:anilh;,nt:l e :te sr'itema, e tanto v~xa.mB 
Jo!iiÔ RodriguG.s: dos Snntu' e por ~~1~is 42 dê.. c:1 u:Sa .ao juiz: 9 qu •rLto i.neornmetl;). :is p~r to~ . 
put.ado; p13I'tenecales a a.mbo!!. oa c.·edJs po_- Por isso entcn1'3 muitJ acertado. que sô d, t1u .. 
lilieo~. sOilro roceb;l. os seus vc.ncimentos. 

Pnrece-lhe tiio d 1ra n. eonvenie11C!Í.O. des!a Aler.n ::E.'! lo e p1· •c-!.so ( sta:Jeleeer ã igna.I-
med da qa' f&rn urn des~stro ~ reaEz.nç-io desta. dàde·dos v ·ncim~~n t-Gs dos ma? i6lr:J.do ~. o (l'll) 
tefortna. .sem fllCr a.<!O<npanh~da dcst~L rn~ida.1 o sys~ero.a :.~.C.~ ·.1:1l irnpcct.c., pm.• p1~~ va.nn ha. que 
pelà rat.ã•} ruu;ta sirnp1~s de qae sap 'll"iluid~)s os siru mutt-o randosn.s, ao p 1sso qu1 outras té:.u 
juizes Jn.tm!cip :es. serão aque•lt!s ju;zcs fl6 c l&tas muitQ insl..,-nificantcs; 
}')t'l?j):'U'-Idtlr~!» dos r~~tO:L o~tt:l conv.~nir:uci.a Est:ã. i{lé.:J. jllO: ada.ptadol. 1\-:l. e~m.'l:•-a. em !804 
qu , resulta d!!sta. .rrté1id:'l. ó o. rêu~Ji.iio das attt•- qun.u.to o.os vcncimC!l~os do·; d~sêlnb:u~~aiorcs, 
huiçõ~3 Je pl"Cpar;dor- c- julgado.~ no mesmo l'.OtllO -:-:e. vC da r~ mcç;'i.o f-)t'll11Ü ·d~ p~\·a. a :;;.~ 
jufz. disc 1sslo da projecto de re.formit júd~ciaria. 

O .r,racl6r não c1mp1ehmd~ como s~ pói' oqpnh;?tdo por tlma. co .um is~ ih ti.() q ue faúão 
ma.l!tOr es~a tepar-l.~lio d·~ f'uno.J5•a, tóo intima- parte os SL'i. Viscaadé de P().rann.gui o Dr. Lü.
ment' H~<iJ.A.s entre si, po:r sut1. n~ttnt•ez.n.. O juil; Lis!.lann.. 
qu e prer.l3n J.~ve .se1• ü juiz que jut3a, por,iue, A Jedueçãn dos 20 °/1) distribui los a.oa juize3 
no dec11.r •o do pracosso, cl !e eonhec-, to lo: cs d ~ d i!'oito -e a.oo p t·omo~o i'es public.nB não con· 
facto.; .sob1·e os qrlM..e~ t~m Je ap~Hcar o dltl!ito, tn.d.~ ei;la systen1 1, uma V";Z qu~ lles t~m tio 
c-.m·ig-c os vicios. M irr ·:;-ctlarid~<lG'< e aup~1·e r,• c bar uma po centagem. pelo the oaro, do 
!1'51::\cHnn.g l'fo p:oocosso. o~ em mu.ito:t casos, fa7. mes uo mo·lo por qu~ 1·eceb~m o:. sons v·~nc.t
l)r-1\"a.leco t• a p1•ova. pt'itn, 1rdlul, quo t~m de ser... LOen ~oS., o niio d 1s mi\o j das pm·tes,como â.c t ~tll-

. Vir da b:J...::e nt:~jul'1t~.!l,l>mto. tl~ante ~c:;mLoce. 
Q l:t,nto a nugrnc.nt.o de Y•nc.imentcs a."s m:1.. Faz nind;~. alb,"llmn..s consi<1e+""açõcs a este !'es .. 

~ist.t·o.ti.ol. p·,reee :to ora. tor qu~ é un.1. : ~onto c-st•.1 peito e p::1es~1 a úCC.u?O.HO do dis<Hu·so du nolJre 
fõr"' ,lo qttG~lio. Não h~ quo.m p-:}s'-'t\ contc&l."lr dapubd\J po1o Rio Or~~!l· lo dQ Norte . , 
qu·~ oi Yeuci~ucn tos da. nnsss. m~q;i~tr<\tura sã-o Oiz qno sao i nconcHi:H1 €ÍS M duas ·proposi
it~.sll.nicienLes. Gil •. é n•1ce:-:3:\rio nugmcmt.a.l-o!3, çõ ~!li ~o 110brc deputad~)~ um~ qua.uUo ]H'Oclamou. 
não só para. ma.io1' independ ·nci~ do ma·.de- ~lu~ Íúi u1n di 1 lh: lriampho para o. i'PIJQ:üçi o 
t~·aclu, r.:om 1 P"-I'I\ qu · c:sto t·~nba. o prestigi1> [jlUllldo o nJbrc miiJÍst:-o da. agricult U:ra, d~ 
qu-9; de,~e est:.w eomp't'e B.Uia.do :1o eãr)!'o, Ticn.n-rio o.ecú.~do coru o pro.;ramma do mbtistel'io de .q ue 
c. sah·o das !õ>nS~~it~. dB ftuB naturaln'lente se- f-·v. pnrt , declar; !l qu9 o g ovar·oll es ttl.va no 
ria. alvo., si s! d~dicasse n ou.lra. qu -lrpre:- occu- firm~ pl·o,•osito d -~ faz 'r quanto púl!l!ib,.ol r P.dUc
"'[.l(l..l)iC, pa.!a. compl~tar os 15011.$ tn:Ji~s de ;ub- ções nã dusp··z::\. e de ni.io rom !Jepha.:r· s;e ero 
Eistencia. wclhormuantttSi materi~es qu~ não tivesse,m urnn 

Pa'i" ece-iho praferiv~l a. gra.c1u:~.yão Go3 tn:l- in o e .lf:i "l.Yel j usLifi.c~çao~ e a. outro. quando . dMla
g-t~trados f'Oranti.gtli!i:-~.d~ :\ 8'1"1LÓtHl~àO por en- l'ô~l rjtta ni'io er.t éXacta a fu·cpo~i .. ~ão d~ maioJ'ia 
ü·~udaH, 1u.lla \ ez -~~iopl.alla a m~riid~ de po iur dtl que: o me~rno g-ov-•~J"uO .se Lenha .~ti::lo ao :ieu 
o ma.gi.strado rle- ,..nlra.ncia snperior S')i. remD- pto.g-ramrna de economias ~ · 
vido. m~dbnta )J~dido plra. entrnncla. infe1'11r. Si ô c~act~ a 2.1o propoai.ção rn tüo nã.o é c~~o 
O m6\g~strado de :!,a. e lütrmcia, rn:\is ant ',g·o e dó) darem-se pnrab·ns ao pniz , pe-rquo, mu~l.o 
portac.~o com tn::Lior- eópia d~ conh~eirnentos pelo cont~:~.rio, flir.a. cnt;.o de Iamenta.r .. sa a m 
sd 1uiridos na pr.lt.i-:;n. le ja1g .~r, p::~,.,sanJo pn.ra. sinceriJad·l elo ,l!OV f!rr.o. 
e ;;ta ,J··v'c ter t~.a tnc!!!m::u'l vnn~ager1a qua u.rplOlle, A economia. ·dOs dinheiros pobHcos nuncA. foi 
uma '<Jr-1. qt1e s -j.a remo ·ido para. 3a .~nt1·a.neia.~ nem póle ser j8ma.i~ bnnde :r • d '-' um par tido, 

E:n 3• legar h•" eonsi<lor~r o aog m ·nto do po·quo o pareido quo p ·oelamasoo a poti~ica do 
nnmoro de de.:.em ·)a-rt~Jo. ·es.. R$.la. diSllC>Si ~ii() esbsnja.mento se torntria illl;Jossivd para. o go~ 
foi clb,lm~ !"lte jusliticada n~ discussã~, J\S V6rno do paiz. A ec&nomia é um prindpio da 
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àdminislragão o'•rigatorio para todo e qualqut>r i opai><on.da tirl o m~rilo do. accu,.ção • 
partido que t~nha a seu cat·go a direeçii.o do ( Apoiados. ) 
Estado. 'rall<lm sido a moderação desse jornal, qu & o 

O orado1' along;a-se em consideraçõe~ 25Jbre Sr. Dr. Hort:1, hoJejutz d.e direito de Santa 
este assumpto e termina-M di•cndo que o nc- Barbara. o Sr. scnalor:Meirade Vasconcellos 
bra depuhà.o no d·~curso-das considernçõaa com G a Sr. Dr . Tbcophílo Ottoni, Lbal'aes :i ntr~n-. 

que oecupou a attençlío ca camat•a. fez justas <igentcl, principalmente o Sr. Ottoni, quo per
censuras aos ma.giMra.dos pa.rtidarios quo, e s;~ tencb. a uma fumi.lia. c11jo nome ê historlco no 
qnr.c~ndo-so da l!iua missão, trahin~o o compfo- partido , lii>er~l da. proviocia, estivG1·am. na. 
misso ~ne tomaram acei I ando um cargo, cujo ;1dmicislração c não mereceram do orgão con
tim é d.1stribulr jllstiça, vão dar pasto !\OS seus sorvador a m er.or opposiçio. 
odioso vinga:aças pes..-:o~1es. Foi simplesm9nte exposto na Prov i t~cia 

Por es:sa c.cc.asião o orador deu um .Q.poiado a.o um. fact:> que ·a e deu na. administração do Sr . 
nobre deputado, poquo de facto os u1agis- Ottoni.E,lo pl'esídenta now.eou um eopellão do 
tradas partidarics, em cujo auimo iLD m·am os exercito :~.r .~ 1·ecro.tador dã -volunta.dcs no 

r1 . e os ()( 1os, quan o s mente ~v1a SCl't5.c, com uma. gi•aüfico.ção. ÓB r.~crntas que 
imperO!' "imparcinli:lade, Bilo o maior llagello achou furam um cego e Um aleijado. E' o que 
·da sociedade. E pJrq ue tem occasiílo de reõ,- consta. 
t'ir-se s. olle.s, aproyQita. a O?~rtunidade p~r:!L .A Fro'tli~r,iu limjtou-se ~ e~pm• o faeto , Jiam 
cha.m1t" a ~RLlénção do nobre ministi'O pa:ra a commentnrios4 
admi~iatra9il~ .da justi~ !'a coma:oa de. Pnra- 0 Sr. n,, Tbeophilo Ottoni, accusndo par 
nagua, CUJO JUlZ de dl;.e1t0 Cesar1o Jose C~a- css~ facLo, dizia que:: ern. delegndo do SD""erno 
-van,t~s, obsec.ado p'}lo oa1o aos seas. a.dvc:·sa.rJOs 0 cumprio o1·dcm gl)perio~, de ~ujo fact() a as
pohL~c~s, esta desrn~vo~vendo a ma1s

1o.troz p~:n·- sembléa provinc:ia.l ac~ba'.de pt!rhr)uforma~:Ues 
s~gmçao con~ro. o ~tsl1.aeto men:bro ~o Fart1do ao ioverno. -
hbe,al coronel Jose Cl~to d~ Silva, JÓ tn$bu- , . 
l'ando conLra elle um pmc~sso verdadeíramenLe o. S3.., AnELARO~ DZ Bi'..I_!O!-~ e:xtram:_:dl-
rldiculo 6 irrisodot jã annulbnclo actos leg~~ na1·1~ ~ssa moderaç~c~ qu~ mlO esta noCJ habtto~ 
1imos ernonildos d:l nu~ n·idarlo admiuistrativn, dO::! Jorn"-e:l comen adore~. 
tendente.s ao direita dessa cidade. o Sn.. T~R'TULL4.NO H.E"N!UQtrl!S diz que, si o no-. 

Notl'Ta. e analysa os faelo3 a que se rGfore e bre deput~uo põe ern duvida, olferece-lhe o nU• 
termina pedindo :-::o nobre ministro providencias mero do jorna.L rm.l"R s. E:x:. ler. 
contt·~ a.q~·,lle magist~ado. . O SI\. Anl'~.moo DE Bmro:- Estranho o 

Conclu1ndo o seu dlS:)ursol '! ~rador f~z Slll- facto mas ncredjto. 
ee.ro~ votos p:artt que o nobré- llnfllstl'o f\&•ngn.:1le t • 

a sua passagem· pelo podec cow a rellizoç!io dn O Sr" TERTULUNO HEXntQU.Es observn que, d~ 
i::!forma. jndiciaria qu(t 1 de par com R. roCo1·aw ccrlo t:mpo par~-ca, e \•crd.ulc.c!uGOJoro.al tem 
eleitoral, coro a. desc-ent1•alização administr-a-' us~do.dO; uma lmg:uagern maiS ena:g-1cil; Dl3.~ 
tiva e com a discriminação das rendss g<!r~ cs 1 ess?-llr.g:uag~em f-otl)rovncad!l. pelo Ltbc~·a & M 1-
provinciaes e muuieipaes, engrandecer:.to nos net•·o,. ;:,, Ex: _s;;~.~ q~e~ pn1·~L repelhr a:s ca· 
rastos ela b.i~tori• do paiz a situação que nnsc~u lum1uos c. •• >nJUrtno, o preciSo us.,. de ex-
a. 5 do JanGiro. p1·~ssOOs ma.is enorgicos. Al~UllS crirninali~t.n.s 

· · ~to, enlr~ os qu::~.es Ortola.nt ducm que no cr1me 
O Sl.-·· Ter-tuliano Flenriq ues do injurins alfmütc-se a compensnção, uma vez 

sente que lhe tenha s)dó dada n. palavra e m q~e não seja superior ás injuria• recebid~a. 
hora tão adi~nlada, quando não pódo de<cn- Mas é pre>L•o qu• se "ib~ qual" l'azi<o <le••~ 
\·olver oa ponlo:J qne fluem o objecto do d~b.l.tc-. pl:I)Yocaçãv . 0 orador :;ente qu.o nl\o estejam 
Entrehnto USO.l'á do seu direito- . presentes onoure uepulado p elo 2• districlo do 

Ant.ee de occupa.,..se do objecto em di se "ssõo, 1\!inas e o nobre 81•. 1' secretario, que estllo 
lavrará nm protesto contra ss o.c<:usnções feie.alil u::uitc:> a pa r dcs faclos que vai expor .. 
polo nobre deputado par Min•s Gsraes e 1• se- 0 tenente•coronel Gil requel'eu a ass>mbléa 
crctario,· cJija. ausencia lamenta. á redacção do pra,,incia.l 0 prolongnmonto da os t1·o.do. de ferro 
orgão do partido ccnserva.dor da provincia de drl pou~o da Cn.choe:ir<:~. a -Pa.neilas, em umn. 
Minas Ger••• eonh'a as accusações injustas extensão d!l t\6 küoruetros ou 10 Ieguaa •. F oi a 
dirigida:s aa Sr, Jos~ Pedro Xavier da Yejga, petiç.[O a informar &O direetJr das obras p n
membro d3 uma. das rua.ls iru]?orlantea: famitins blicas, que entao ern. 0 Dr. Juli[) Cesa r de 
daquella Pl'OVincia e dotado da tal·mlo e reco- Quo.\Nz, moço que não é liberal n om consor· 
nhecid .. mode~açio. vador, mas r apublieano, dotado de um bello 

. E' ·tal o modo, diz o orador 7 por que tem silo carader e muito dis~ i neto. 
dirigido es:sr! orgão do partido con~ervador, que Esse engenheiro i.nfor"ruyu a -pe tição, e

1 
tendo 

tem recebido reclamações! dh:endc~lhe os seus nece~l!'idfi.dG d~ entrar no 8020 do licença, reti· 
ami~os que não ê propria de uma folha opposi- ron-M. F.!n Sll[L xol~, ach<"'lll 0 contra.to eelebrado 
cionLBta lingnagcm lão ~ocil • moderadá. pelo seu substituto, que era o secretario da re· 

Te m foi to sentir aos s~us amigos que não ô p8rtiç.lo J.as obras publicas., irmão do .secreLa.rio 
n3. a.e; imonia da. palavra. e nn rudeza d1 phra.- do govorno r e a quem es ta con:fi.ada. a r e.:l1cçã o do 
se qne aa encontram ns melhores a.rw.a.s r-&ra. jorni lliberal. Achou o ~ontra to· celcbra.do. não 
a oppos ição, mas sim na. analy ae dos fa c. los e ~35n; 1rea;ãouaod.e 6G kilomeLr.Os1 mas .:.na ... de 187 ou 
na sua crilica sensata, porque a ling!lagem v 

v. rv.-44 
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Ora, o Dr. Cesnr não podia d·3 mod.·> a.lgum j Logo que 5u]Jio o processo á conclu9ào do 
é.llar em seu esplri to es;;f! ga1vis:l.j no prej1tb~o jniz _dn dirêit.o~ foi no.ruead;J o a.c.c n::;a.do p::~.r:1. 
à pravincia. , r...:&. l';tzão de ruil contos, segun1!o o vi1.· rep~·e::;cnta.r ~o con~ress·J de ins~rucçãG~ re .. 
calculo feito pol' elle. Imrncd=at~:m.cn\e _ foi il tirJ.nu.o-se de~ta eôrte depoh quo t'.!ve no tiei:i 
y;·e~idencÍL dr1. p+o-vincin, que entfu:l erA cc- de SU9. prunqneia. 
cupada. pel 1 Sr. con~zo Sant'An.na, o qu~l lhe C<Jnvow notar q-.z~ o di rectar do.s ollr11.s publi
fez .,·er qu·~. estaojo nomea-.o pl"esid~~nto o Sr. cns tinha suspon-lido por quatro dia~ o s~cre, ... 
DL'. Theophilu Ot~•Jni, e devendo a sua n.dw.l - tario; e~t.! ha.via recor rilo para o presidente dõl 
nistrJ~ào limir.ar-~~ ao despn.cho do· e::rpelientc, pre>yincia, quan•JO não cn.bb recu.J·~o~ pOl'ClllC, 
elle não C!ntrariP. nessa quest 'iO~ s •gtJJldo o regularnont.o,"Só ca.b!l r _,;curso quando 

As.o;;uminda a. adrui:ü.;tr~~~--io o Dr. Thsopbilo ~s suspensões ~x.colern d 1 15 tlla.s . Eri treta.nto , 
OnC'ni, o dil·eclo!" d<Js obtJ..S pubH -:11~ f~z-lhe já ha,•ia quatro mezes qu~ a. p-"!ti ç:1o d·!l rec .< rso 
ii-:U:i.ll'epres~n~a~ll.o. Entcio o Sr: Oltonl di.ss·:- e:st.ava- ua past.a du goverao :sew quase lhe des:so· 
lb.~ : (. Niio pO:s:!O toma: r conheeimHnto di~to; o:.z cleixas3a de dar pro,..im•:nt.o: e~ como se saiJiu. 
bnho um gr.i.uJa ê:Cpêdi ··nte ,. e.~;totl cheio de qu.-~. ern COIH:~queneia. do p1·ovímanto, o director 
tr:t.balhos , a :J.ss··mlJléa provb.c.inl está a ias tal .. ·d!ls obr.:Js ptlblícas pediria a. sua exonert\ -~ · 
l:u··s'l; gu:1rdo cs:La que~tàg prirct a u~ · · 10 e lD tllr so"-.te::r. decisão 
provrncHJ. ll snp·~rior. Então o irmã(l do secrõ.!ta.i'ia do go ... 

Abe1·ta a ase.on1hlé~~ oS!·. Jos} Pedro Xavi~r v-orno {rue havia feito o contrv. to. e pdo q_uc 
~la Veig:.t, n~ qn:.li:bd~ de um d-;s}iieus JUe1nbros, havi;:t. sido r13mod -O pllra a s ~cr!! 12.t"i.a. d~ ln
trou~e a.ql;e~t.iio a. te-la d:~. discuss-1o; e t11l f;i slrueçã.o pulJtiea: voltou pai"a ti soeretaria ~l as 
.\luz qu~ na!Ia s~ a.f.JJ'ÍU e {J cscR.ruhio que se obrt1."i publicas:, afim de· dirigi-r_ a reparUçiio, 
ma.nif(.·>Hou, .q;10 a. ussembléa. eu1 veso, ã ex.ce· emguanto se preencheria a vag-a doi::tada. pelo 
p~fio do Sr. Vr, Le :tJ os, yotou pdo. r~~jciç.ão du diredor ! 
contrato dos 187 kilom~lr,1s. Port.1nto, éStà d3monstr3.do o fac.lo que deu 

Foi islolJosumto. 3ce1·ese ont~ o orador, para origem a .e'••• provoc~s do jornal hbera1 
qu ~no dln. seguinte o jornt.l libel'al. sob a dl- cont:•a 1> _jornal cons~rvn.d0r . 
recção dJ SPc.reta.ria do gov••rno, lan~,:\Sse, não Ag-onl. 'r':l.i o·ai"~dor dat• Íg' llah:Iente a. r."tz:io 
s6 sobre. ':l. red 1eçXo do.iornal con'if'I"'Iíld·Jr, como por que o nobre i:) secretario tomou orn toda. 
sob 1•tl o dlreL~tor das. ol;l".IS pnbHoa.s. os ms.io:oes conuderação o artigo da. r.-d.~cção da p ,·oul»cia 
hnpro('erios e tcdo qo•nto foi de apodos, inj tt· de Mino.s. Seato igualmente que alo esteja 
r.ia.s c c~arunia !:!~ fot mts.ter que o jornal con- pre:5eonle o Sr. prc~id.ent · dLJ. C ;•W.an~ . 
serV"ador t"ep~H:sse, COlHO já. dt s s ~ ~ com a de! Quando v:-tg- ~~t a adminlstr<.1g;i:11 tb. pcDvinda. 
vi.~a ene1·:<ria.. Mas o di·ectot das obras pa- à~ ~lina:s:p"lamorto doSt· , T hepr}hHo Q ~toni , 
blics.s n!t<'~ põdq, c~h:r-se, e1 pela nobrezn. do-~ ~stQ.va.. n.ss:ant·1,;J.o p:l.rl\ e:s.rn•cal' t~~su carso o 
se ts s· ntimentos, charnou o jornaZ {I r ·:spnns~-- Sr-. Dr. T~to Ue ~·!atto3, dign1> ju_l.z de ._ orphàos 
bilirhd ·• de1fa (;Õtte~ e p.-re.ate da Si". CO~ta~lheho )\ Íf<.;n.so 

Quor a cQmora sa.ber o quo •e p•••ou ? p~r- Cebo. 
~"""' óorador. O Sn. AliDR.\DE FIGUEJR,\<-E' concunh ado . 

O dhactor não ::tl~hott ndl"ogado; o p1·opri.o 
noll•e dé, l ta :o \'3lo 2° distrícLO foi oonvíd,ldo e 
n.1o ~ceitoo. 

S~nd) O Ql•t~.dOl' ))rO ~mro.do, f~~ ... lhe \'C r q UC 
n'in ao~itaYa, p:n•que n~a advog-aya n~ 18 cu
t;-an~·i!l.1 a .srm advocacia limittl.\rn .. se A. 2a.: 
mns ln ~ s foram a:iio <."On&iU.or.u~úeg CJUil lho {""~ 
t :ti f; i o alJ;\~~!on<J em qu.:- o o:·:ulorovio, que 
ni·l t:·Te ronH!di o s ·n.:Io :tc.:eilõ\r n. SUA c;~u -n.. 

ApreB·n~a(la :1. l'{ llélxn }1 'J':uuc o j•liz da. for
mar:~lo d:i cuJpa, e cDn•eoo.lo o proc.essa -os SO\l!!! 

LBrm ··s, f(,)i \li"0 ~1unci:do o nccu ... f&do~ irm«o do 
scc~· lario do govorno. c pl'.ofcssl)r de hüirn Co 
lyce'l, q 11 •~ ee aprcsmtoll como autor dos a. ~ ti .. 
g-cs lnj1.1rics:os, por n~o te1· a.cha.do um h~ta doa 
ferro. e u cnnseqa.-~·nc:ia da bom coneeito de cpu 
go?..a\·a o direct.or d&s ob~as public;l.s, qu':! na 
c.lda.d e do Ouro Preto é muito e.:;timndo. 
. Esp~ra.Yn. o fi~C'reta1•io que a prst .. nçãc de- s~u 
:r..rJUã'J fo<:o:se bastant·3 para que in:ftuisse na 
decisfl > Uo rn·o~esso. o qu~ não se realizou, 
})Or '!iCr o o.cc:usaC.o pronancta.do. 
Ree.:~rrreo. então d<1. p~J~un~in p~ra a reht:ão, 

o. ~u 1l o h·ibunal e•Jst~.ltOI.l unanimewent-"':'. 
O orador b.a. do pui.J1icar ~qui a cópia do acór
dãc da r laç;lo. 

Va.i o ot·ador agora co:lt;!r pormenores que se 
õcra.m nesse proc:~sso e a protecção official que 
n elle se desen,·.olrE: rr. · 

O Sa, TE.n:rur.r.\NO HF.:'in!QUI!s obs_erva que 
lo~o que ~s-;.'l. noticia "e pu~Jlico~t, o Sr. i ('I s~
crot:Jrjo f~:t. por >Ji'..."'lle:n se :1lir no Sr. Vl seonJ~ 
Jc ParaJnguü, entiio prcR.id tmtlJ do conselho, 
q~1é, ~i S. S:t . proCUQ\'l\ nr.: -~ b:u· com il dis~i
tloneiJ. <Ju ·~ ~o lin!J3 manirc:-i-tad., dura.nte o !leu. 
miuiStGI'IO, C•lf.t10 in aggravn.l-;\ no ma J nJo p:tl'<\ 
~ pr ,v incin. dCI l\Hn~s um m:l.q'is:t r.ndo, •ltiG não 
:só nli.u r·J•a mine ir.,, conN uté I'.! c- a ch;wa ant re
I(I<:"J,do C I) tU R f~milh do Sr. Al'f<J n-to c·~lflo, sob 
cuja. inUucnl!- i1t. in })rocolcr u:\qucn. provjc.cia, 
e corn- \.' 1:1ja po\itica. nlio :;n o.chp.va de inteirJ 
~ccô rdo o Sr. i o s.: ~retarío ~ 

O Sr . \'ifi.conda de· PartJ.nagu:i aceitou o::::ta. 
roHes.ão e immo lhta·,r1en.tc pedio 1-10 St•. c.on.se
lh ·iro Lin1a Doat·:e qu •J I lu apon t1sse does 
norng;; para. Pl'êsid.ontc de Minas. O St·. Lima 
Du"-rte ••presJntQu. os no[Jles da- Sr . Bar ão de 
CtH'OaJ::l.n-10! c clo Sr. Dr . Ch.a, •e-s, que ncabava. 
de adminis trar a provincb de S anta Cathal·;na. 

O Sa. ANoR;.n:z FJGU'RH\A:- Qno a cabava. do 
aer nomoado presidente de S~nta Catbarín•. 
Ai nd:\ hoje '•o tamo.o; aq_ ui credi to p~u .. J. pagar
)h t;- dn att a.judas d · c. u~ to em. u m a:DD') 1 n:i i m· 
pol't•ncia da 1J: 000S00') . 

O Sn. TERTULIANO HEl<li!Qu~• confirma. 
Foi entia aceita a nome:~.ção do Sr. Chavês, 

por~ue ~o só era amigo qo Sr. AJron~a Cohol 
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como tam.b2m tinh3. amigos n:1. dia<.iidencia. f]ue, i O Sn. M.-L."iOEl, PoRT!i!Ll..\ :-A ·1uestão é ve• 
eL:J. conBequench l~essanomP.aç:io, nuturalmente rifi.car o qae diz o rcgimCIJtu da a.;semb1êa. 
dosnppareeeria, como de•appareceu. . 0 Sn. TnUULtANO H•:salQUEõ rcspon.Jc quG 

O Sr. Coromandel_ nlio pod:n. set• accntp; oregüoento. ::i"'e a maioria, que e de. :16 0 
porq u_l) as suM retaçues eom o ch.ef~ do p:u·- não de i5 ° 
tHo ~1héral e.sto.v;-t~ estremecidas.- . - . Ago:·a u~ outro fac !.o, que~ tambem asscgu-

Feita. ~ noweaç.to do Sr. Ch:;j,;\'BS, 1mpoz elle TOil o nobro i o sl!CI."etl'\ri('l o orn quo foi ígunl-
a. condu;ao, e P_ar~ es.te fac~o _o ~rs.dor_eh~ma mente infeliz. E" U1u file ta ridiculo que S. E::s:. 
to.mbcm a al_tonç:a.o :·O nobre Z:U~~tst.o d(l. .. !u?hça, tro lxe para <1. ca.ru.ara., rila.s de que o orador n:'io 
q~e não tena. dttvtda de aun .. ~.r o. P• ~Sldcn- póle daiX<'Lr de occupar-3e, po:-que S. Ex. 
Clst) urna. V•-~-7: que ~·fosse :en:oVIdo P ra a co- ilCC:usc.u a impr··nst~. e ó preciso .Jefcndel,..a.. 
~are::. . .-te DtanU.[hina1 dt:JLncto do Sr~ lo se- O nobre 1:. secretario disse que o cunh.ado 
CiCt~no. . . . _ do St•. pr ·s.id1ntü n_ão havia trazido a. su:t fs. -

E-te_ f:cto e ~e~dadeu·n. D.;tO só po~que 0 r"nilia no.:s [l.llimaes do corpo polida!; entretanto 

quo este,·e~ eomn t1mbem por·q·1e'o Sr. Dr Carlo~ a~~;Ho ~~
1

~s~e:b~6e~"· c~\~e ;rect~~iy~t> d~Jedee;: 
Ottoni. uão SB dando bem com o r-lima. de Ma- ln..lo legitimo , e; ·nd-o pruvoe::do, de .. la.rou qll~ 
rianna\_ond~ é juiz do dire~to: pro~uruvaa Slla IH'~ \'lH'tht·!A. qn~ t inha vindo no ;; a.nimal~s do 
rerno;:ã~ p!tl'a Diam~ntin~, nnd~ hm pn:r~nte~, coq>o policial (oh.!;, mas que esse~ animnes 
pois que lhe constn\'A c1~e 0 juiz de direito p()rtencin.m 3. um destuca~nenlo~ qae estav:l. em 
dessa log.ar ser: o. nom~ a do desembal·g3dor da Mon t s Claros ; 0 que reg1·n ssanJ.o vara Ou ~'O 
rela.'}ãc D:l. pri:neira va g'l\ que hou v~sse, orr pn1·a p la to, cito a:proveiton~s'l n~ 0 só dos n nima~s, 
·uma. ga. entr;ncia.; e par!l." não í'atat promo- mn-. ainda do serv!~o dns soldsdos. 
YGllci()-Um& rG::no~ii<) contr•a.. os irlte1•ess •g de um Port..'iulo~ r1 facto_ de que deu :lolicja a Pra-' 
co-1"e~t.rional'io e da alttlra do Sr. Dr. ~hnves~ tJi nciG, ó vcrd:vleiro. 
dtr-lg10-s' a. Blle _ e ~erguntou-lh~ ~1 real- Ar..-o-ra. n:to pàdn. dci:s::ar Lambem d~ occupo.r-s:-0 
tnen~e era prc.ten~e_o.te a4.u~Ua. cumarc.1. ~ o Sr. com '='0 j 11 iz municipal do Rio Pardo, Dl:" ~ Vil:to
Dr. ~h._,-..,~e':l lhc.dl~.!:i.e qur:: :nm, e qLle deasa pre- 1 rino AnLonto dD SjC!'ament.o, qu~J f()l accusl ... 
ten~ao nao de>Jotma · rla pelo nobro deputado pelo 20• districta de 

Eis a r:at:i\o por que o Sr. i r. sr.crr:L1:·io GL•e- bEn~s. 
lenta o a lminist··:>~io, e•tá d.,fendodo o Sr. llous foram os pontos d• ac~us:~ção' o 1•, do 
Dr. Cb a.ves; que sr:l'á. »omeada ju1z d~ dtreito S(! haver e:s~e jniz, c1n uma dil;genchquc üz~r~, 
d<3 Dia.m;tn~i.':l:l, sett <li&lrieto, onde ha d! pro- reito acompanbal' dê 1-'bnoel T.war es. Cl"ltnl
c~ .er so'J SUl inf.uei:ein.. noso na Januaria. ; o 2°, dr~ h;,Her dado um~ sen-

O orador àeseja agora que àignm si 0 Sr. lença no jury, o.bsalvendo ou c.ondomnando 

Dr. Çb~v~s •. quq dei;.:H·n;.c. pre~ideilsia.c~e~o de um réu. . ,. ç ,.t' , . .• 
odio3 lDl!Uliõflde e lll tl' lg::.a , -p arlnra ser JUlZ- de Quan~ a i nccu._ll.\uo, 0 Sr. Dr~ '\' JOt)llnO 
dit•eilo do Ctllalr.uer connrc~ de ~nn~s. cont·stoa-:&-cabrtlmente, clochra.n lo que nnnc n. 

' l s~ fez a.~rnnp:l!tha.r cte M.lnocl T~yarc.s, nem 
O SR. ANDR.\DK FIGUEl!U :-E' um ~ilulo de com elle tivera conver•nç.:io. 

!"e ·ommandaç:J:a. Alá ~ll do'i p:-o\estM 1'1.r-1.~ignndn!t llOr vnr ios ci-
O S.h.. T.rmTCLu~o HESn.IQUF. :-Ge1ttnmcnte . llacHi..-.)(1. lh :'lmbc ~ os parti(ios. o Sr. Dr. Vn.Hadãa 

Agora, va.i t rat11.r dfl quest.io da asse-mbléã 
)ll'OVinclal. 

A csCo rê~p"!ito p~r.:L contestar o quo d.issn ,_ 
nobre t ~ s~ci·Gta:-!o, jã o:; Jnrnaes llU~Ii~"rãm 11-
acta da ~ss6nlbl1~a ?l'OI'ineiall a acta da quo o 
orad l' te;;n entre rnã s a côpb a11 then tira.. li" ui o 
proprio presjdent·] ela a-s~ambL;a quem reco
nheceu o. falto. do num •ro par~nb,r\urnd•••
semilléa _ 

O Sn. MAc-D.o\VELL:-:- lsso é ·curioso . 
O Sn. TEI\'I'UI.HNO HsO<mQcllS le o 'topico 

da. acta·~ (J. o Sl· r:-asiden~·. depoi s da. ·obse-r
y,,çio cl 1 Sr. L ""mos. dedal\\ q_Lre, comqunnto 
nii.o se o.chom preso3_ntos d ~pu ts.ilos e~ nmU.t:L·~ de 
meta.:lc c maia llm, <~xigt•iO -por lt!l par.t -a_ ms
tnllr-.. ~;.ão.. consultavl\ acs dopn~ados pr.ese~tes 
qnc, a-pe23t' de f.:(H' 1"'x tra -l \ :-rn1t~l pti)C:e iHuento, 
eram de _ op;nião qu:! se ust::~.lbssc n a!isem· 
bl6J, o resolvi!t'nm q_uo. sim . )) 

O Sn. ~l<c-Dow cLL: :-Não pódo hay ~, nada 
ruah claro. 

O SR. A:o;oJH.nE Fwvm~!. : - lss0 jâ foi pu~ 
.. ulicado. 

·o srt. 't.cl\~u;;üN6. rt~~1.úqií~ Mnfirtn':!; 

já. ()fierccell tL cnmnr;o.. em su>\ dofo~:.. Uoenmcn
'tos qne fo1·~ n puull cad•'s no Dil!rio O(ficia!. 

Por is~·o n~o s~ aucup·r~~ d.op1•imoiroponlo 
soh1•G o qt1:\l L·H:J. o ut..-o ~ doe.nuw ntos~ qua llll· 
bticar<.i. ~ occupa!•-::;;;o .. :l Jo ~Sogumlo ponto J.;;t, 
quo:iliiO. C)llO Ó O. !.'C'."O~il.ÇlífJ d!l. !i! On lOnt;. \ . g 1KU"~ 
i~s"> lO ôl cc~rta. 1]\.l t) o Sl·-~ Dt•. SP\'erino lho d"L
l'igi~>." o ~·JC é a. sul prop;·i~ dofo2.a. 

1-r v~rd:1.do qn[)eonv ·rso.nJo l~o ntorn co~ o Sr. 
enns~lhe i1·o i\Iafn\ a e!!õ to r ~-spr,-.tu, clls duli :iO ~o 
ora.dor q~1~ com e['aito tinh !--$D ó!..lo o engan~ 
de: gu e falia o Dr. Scwcrlno, -eo:n oll~~ qtt_nndl> 
iuiz de dircib em uma. llls comn.I'Cas de Pl-hna:s, 
'niio sobt•u o ponto 1~rincipa.l da a~nten (!~~ mas 
~0b1·e uma eircumstõlncia,aquc ojul·y re~pon
dcu, c sobre cuja d ·cisão so ong.anarn . 

Al~m do f<~.l'to quo citt\. n r e:-.p·'i lo da;t~ ju1z 
mnnicip:1.l~ tCm s~1bido ~9 t~~~unal da relaçã o 
,~~rios pt'O ce~sos (.!cs ttL-<:. apec!O-
E~tcnde o .orador que, d-•sde que o j uiz pu· 

blic[l, a ~na $e:1teuçn, n:io pódo altar.1l-n~ n em 
e u1 un~a vi.rgHla. porque as })t\l•tea têm jã ad
(1nirido un~ cc 1·~o direito ( qJartes), mmJ ó pl'B
eisC> nnl~r que na hypothese e!ll que se aeh.av:-n 
o Dr . .Victorino nãu hou~o mà fê1 pelo·contrnr1o 
·descjD dt Merta:t 0P~iMóf"C ·~p<iN~s) , ~ por 
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i~So revogou u ~au despacha para. proe&der de 
accôrdt> com ~ decis!io do jury. 

NãB põdo tam!>~m deixar &~ aprovGita.r n oe
ea•ião para eh•rro ' a att~nçNo <los nobres mi
nistros da. jasliça ou do impsrio, p:u·a uDla carta 
que acoba do •·oceb&r. 

A r elo.ção d• Ou'o Preto jalgou, h> qaatr" 
mez~, nulla a eleição do algL1ns vcroa.dor~·a da. 
cam.ara municip:1l da CÍdade do Pomba, 

S. E,, oobe que ~a fôrma da lei o govG,no 
remette cópia ao juiz do direito CJ.UC devo 
mand:1t iroroedio.tarncnle pr ()Ce:icr a noYa e l'1i
ção; e!ltretanto isto se n:io tem !cito, apezar 
da.• reclaruaçüe3, porqne se cslá e•pernndo pe lo 
".~stamento de Setembro, em que o el~itorado 

s~bn a eloiçiio. 

O Sn. M.\c-DowzLL:-hto é qu·l · é um as
cando.lo da aclJ.n lnistr<lção. 

O SR. A.,otuoE FIGUECRA: - Sam duVid3. 
E por isso r~5ponrle todo o mi.nisterio, não ê 
só o Sr: miniWo da justiça. 

O SJt. Tmn;Lt.\.~O H:l:"RIQU:ES ch>ma a 
atlençito .te S. E~. para :l "ll:"Uinte conside
ração. 

E jà quo falb em j u1'y, lhe paroce quo era 
conv~niente ·t.ir;\r ess :·s recurs C)" dos presid1•ALe;; 
de provincia a ptt!sal-os p,r..ra a rcll.\\~0 ou pra4 

sid~ntes dclbs. . 
Si ~·lere;wa!, ~lit o orad. Qr, qu~ "' IDõl.,Si!!tra

tur3. mflu'l. c.>nto inftue Ii.O alist3DlC:lto elei
t !>ral, parl. c1ue S11jcit:lr o ptl)vlmento doss~ 
recursos nos proaidcntejJ de pr<iviHcia qunndo a.s 
condiçõe< para ser jurado são a~ mesm.u r>ar,l 
o e-xercicio doa \li rei to-s puliticos J 

Os presidontos d·~~idem ;.o0 liticanv~n te; mrts 
cs tribun!\~s ll!tO d-9 decid~r jurídico.mcn te, con
forme o allega.do o o pt"ovudo . 

O S ~.t. A:'\DRAOl!: Fmüzi~.l : - NNo coucot·Jo, 
não ~ co:>uB~huci .}o~l. 

o SR. T EnTUCl .\ XO H . "lllQUF.,; r.n .. ~ndo a o 
:\ssumpt•) e:n u:seu-sU.ot Jit. quo uo rolato:oio 
do nob'e ox-rui nis:ro nota· ol::.,n; fac~,. ~rra
v•s ou. I'' r Olltr 1, iJ>rbnNs. qu<> S. !•:,.. ••e(crc. 

De!ls) r:~ht~Jrj o \'tl - sG rpta só no nnu., p·•s!ind<• 
hou,rc 4 ,O 3:~sus~i~:lt'.,~, fô ;-a o (f'\0 co11.~tn. do·~ 
l'Chtorios J, lS pr,'a ld(' n~ (}S da Bahia, POI'Ihm
buco, Minas c outrM provinci;.:J. 

os~. A.."'fan.L.O~ F IGt:Rtn • .\. :-E a :r:tzan p r in
cipal. e a impuuilade. O p :üz c•ti !Jarb~rtzan
do--9c. 

r cito~ Fóra disso o regula.men to P.Stti maia 
accommo1ado aos nosso:s habltos e co~tumest do 
que o <i,lle se a.~hs. auncl:o ~o rcla.torio elo Sr .. 
conselheiro Ihntos. 

O estado deploravel de nossa Beg-u,ança in
di vidnal ~•lã bem definido no r ela torio do nobre 
minis tro. 

Ad,•ogado.,, escrivfes, insuiL~rn e maltratam 
O!li. !eu~ j uizes e m audiencia, o.~ j ui2os de di
" lto 1n <ui tados, maltratados, t>ros des!eoha
dot em s uas CQ.SaJ; e Jclb.s C:tJ'Ulsos ; ã:rupos de 
mulheres e d~ homens invo.dindo ns matrizes, 
arrombando as portas e rasgando os ·lh·ros e 
pap::ia U.o alistamen to m ilitar ; vigarios reee-

op&jo de s11ao fraga~ 
e, o quo é nu1.is, o pruprio bi3::o do Pará, t·e· 
cêbenrlo vains, porqti.G e:~:igio que, no templo 
do Senhor, se gua.rdl\sse r .. \apGHo e vcneracão! 
São catea oa fa. c t<:~3 expo:slo9 no rela.torio de 
S._ Ex . .; é e3tG o C!Sttdo em q_ue nos 2cha.m.os ; 
fraguez \ d~ governo, fl·a: ;ue.:l!& da..q s.utoricla.de ~, 

é uma pes te pablic.a, · Jiorque eogroesa. o n um e-
re. dos m~os, protegendo-os. 

0• cbe (es de poliei:> Jibee.os e ~onsel'V:ldotos, 
incli!Sive o propr io chefe de policia d~ córto, 
pede;n em s~us relatados o restt~. beleeimen~o 
do art. i75 d9 cod.io?o •obra pris~o preventiv• 
s~m !l. con.di~o d1 prova.. bem ooroo o restabe· 
lec i:uento da lei de 2fi rl • Ou tabro de i83l 
como condi}~9 indiStJf!ll'!-&Vt·ll para uma bo!L po
liei:t; e, entr('t;tnto. o . nobr tJ c~-.ministro d~ 
j ~sti~a em s2u ralatoriv nenhuma p rovidenc ia 
pcd·.J a aomolhauto respoito. 

· ·O S~t . AXDIUDE FrGuJ:rM: - O.plrtido libc
r:ll não põda pod<r medid••. do rig-ot. 

O Sn. Pnrsco PAn..<rso (·nt'ni.w·o rlajustiça): 
- U!ix.aruos isso llDl'~ VV .. EE~. 

O Sn. A~on,\D& Frnu&unA : - Som duvida ; 
n03 \cr.•rno~ da rt'!iHnb~l ... col" a ord..,au moral, 
aiuda l{U'J uUl poucQ Lar<J o. 

O Sn . T >:llnlCI .Aso li~'<RIQITE• diz quo 
~1-i&trull duaa <!OJmn:o.aVos no:uoíldns JXlrA. R. or• 
g.1nitn]:õo do ec.digo eivii, "'"" nomGuda pai~ 
c~.uu:u·n o OUt!·u p~lo g"llVDrno : cu !.)() I' o11lttn niio 
esist•1 eommitioi4o al;;uma e paroco qu~ o c:udigo 
civi l rtunca. scr~í l;ü uo noiii!IO p.:a.iz. f.; u tendo que 
o sovoroo. "rn vez ~lu eu.:.nr1·~c:ar o tr . bnlho a 
unl:'l oomru.iFi!ão, proceder; a. molho-r dh•idind.o o 
cocti::o 01u c:,pitulos e nom~"aollo dh ·ersaa com• 
wisiú:--& parA cada uw d··ll ·e .. COIIIO a : f.•z. para. a 
refurm~ do codigo do pNeooso em França, 

Q Sn. . T.~n.-rtrtuxo t-lzxmqu~s di~t que :t para. o que ' C norneara01 q:1:3.tro ou. cinco 
razão vrincipal 6, na. vrJcL[ade, ' hnrunidada e cummiil~es, e cujo ca~tigo am b~·eve t9m.po se. 
o nossnj il1•y qno n:;m:t ~ c'1n!1oue ;.ara. ~!te es· organizon.. 
tado com ae~ suas .lb~olvições c~caodilO !!Ia~. O codig c ·eivll· poPtuguez consnrnio rÓ.Ilito 

'!::r~ c ite um .-los pontos s·Jbce o; quaes devia tempo. O governo chago·• a offerace r premies 
versar a ref.,r ,nn d 1) ni)I.Jre ministro. a. <}110m &e encarre::as~e de orgaolz.:;..}..o; afi nal 

E. procisu tirar o j a ry des•es lug:.rej"lS c o Sr . Viocor.do de Saabra iDcambio- >e deste 
collocnl-onts Có\pita.:s das com;-,rena, eó mister trabalho. Dep<>iad~ alg um tempc, ! ti este lra- · 
a ~rc.açAo de: tribnnacs c:>rreceio~el . b;;tlllo sujeito ó.o estudo de um:l. commiSI!ão, dn. 

No ,·e1aor!o dos. Ex. está :.nno:~:o um r J- qu•l !;.~lia parte o.proprio au w e que d,>Uo r e
gula.monto muito . en1 confecc ionado, soüte o ti rou-se p:::»r ter aido- Yencído om a1g \l ns pontos. 
quA~ nio hn u ~dn n dh<':~.. , 1 O g o1'erno ma ndou tirar cópiQ.G do eodigo n O \}o

Só lho n~t .• o or:•rior o d •f·' i to do"d~r "'I vio sobrG dlo s tl'i uo• eg au~eri01· · · B, m~r
prosidlmCi> ~~tribunal 1\o• jnheo munioiJ>Ms, eandc~lhe> J"l"B isi!O um p' nto. Eat.o eommiseiio 
o}'Jando p~r~ci~ ~~~~ dovia sl)r 1\o Iuiz de di· por ll1.t a vez ~prescatóti um !'nr~eór '}M !oi B\t• 
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j eito ao eomolho do estado e dopoU. á camara go Sac1'Acna revogou o ll<:Órdlio e ann.nllou a 
legislati~a que o approvou.· · · eleição. O; jorn••• clamaram contr.• este facto 

Com. ae commis,tses e~istcntea, o nobre mi· e o minit;tro do imporio de então, o Sr. Homem 
ni~tro não pód& 'Ler C6pc!'ança de obter o eodigo de Mello, mandon uma porbria suspendendo n 
civil brozileizo. Logo no começo hoovo q uo•· elei~ão para a qu>l ji se havia marcado noyo 
ll!o por causo dL presidencia. Foi eleiLO -pre- d1a. 
:sidente da commissão o s.ctua.\ Sr . pN~s:idente A .ea.mo.ra mc niei-pal, ~l?vacnenlo eleita, re
do conselho; mas o Sr. conselheiro Rib•sjnl· pteSj)ctou; o negoe1o fo1 olfecto ao conselho 
gou-oo oifendido em oua susoop\ibilir!ade o re- de e •tada, eate. den parecer contra a deoiaiio 
tiro~.-.s e . Ora., nom um nern outro deviam ser do vice--president~ , e. como o.;l!!o pa recer ioo ... 
eleiros pro>ident~s, porque homens do trabolho porbva uoia desmoralisação para esse fuce
e competentissimos deviam ests.r de r<aaerva. cionario, eonsta. que d~sa.ppare:êra! Ai pda ha 
p~ra ~tadar e organi""r o codigo. pouco. dias o orador ~rgo.ntou ao Sr, eon· 

O s11• MAc- DowELL :- A. eommi .. ilo extr"" selllei ro Panlino, que foi um dos membros do 
pa.1•la.menlar · creio que estâ composta unica· cons elho de estado, a quem foram atl'ectos e•tes 
menta do Sr. CM'lhO tto<!rtgue·~.-..:...----H.~al!'e~i~=~·~S:.:,·JE~· ~~-~disse-lhe; • Gor.nto-lhe qu e o 

parecer 111 contra a ~éCtsaO do pr esidenc&-dtr 
O Sa . ÁNDRA~Z F rt>Ct!RA :- E a parl&llleD- província; eu o todos os meus collegaa vota· 

tarde quem se comçõe ~ · mOll ueHe sen lido. ~ 
O Sn. Txa-rÚLt\NO H!:~'RIQOI!S diz qne a com· UM Sn. DEPUTADO: - Fet.,e nova elei~õo 1 

miad o n!io póde t rabalhar, porque o Sr. llr e-
sid~nte do conselho está aetuolmento impe- O Sa. T~:a~ULL\NO HEN!UQUES respon<la que 
dido. n.'io; fioarKm cs mes llloa vere,\dore.s. que ora 

o que elloa deaej>v~>m . A nova ele ição se fe~ 
O Sn. ANDlUDlJ F1GGEJRA : - Nem o Sr. no t>mpn lego.!. . 

FetTelra. Vianna , !)orqoe ost:< f11ncci<lnaodo PortuLo, o juiz d~ direi to de Poraoagná 
tombem. tem em seu f.-·or os coso• j ulgados do pre-

0 S11. T>:aTutUNO HBN!llQVF.S desejava re... eiden\es de S. Paulo e de Minao . 
pon ler ao n obt•e depublo pelo P&ranó, que 0 S!t. G E N:CROSO M,\li<!GI!S :- Ah ! A j ustili-
acabou de faltar. •n.•tentLndo a reforms jttdi· e>.,"iio não pôde ser melhor!-
e ia.rin., o responllendo a alguns .Ponto: do dis .. 
curso do nob~e dcputaio pdo Rio Gn:nde do O Sn. · T lllltoLHNO Ii~Nl\lQlltS não sabe da 
Norte ; . m:ls a hora. está concloids, e o orador B:spe.cie ; o que diz O que ess~ facto tem ou. ... 
voh~>rã. :1 trib•n a na 3' discus~il.o; mao não tros i~uaes , o que, si o juiz de direito proce
pód!l deixar de toear em um (\ODI<>, G e o lt!O deu Úlal, lanóetll ptQCedoram :tia\ esses &dmi
se r efet·e ãs ,..,cuw;Oee foi\31 aos lllll::i;;trados. nistradares, sendo q ue o preoidente de S. Paulo 

Contra estas necusa~s r~u~ = i• alto 0 ~aquell• tO!Il(lO era um ad~oS"'do moita dis· 
juizo ínsuspoilo do c x-miniHro da justiç• , o tmclo aqui da ct\rto. {Apartes.) 
Sr. eonselb.eiro Dantas, que etn seu J;"cla torio Mas no Paraná. os rocuraos p!U'o. os tl'ibu .. 
diz que 4. e força coufes~ar qu" a ma.;;istratarn. nae!i superiores são muito fa.CG1s: o nobr~ de .. 
do paiz procedeu no processo elei tora! como era putada ebamou e><;e jui• do di reito :1 reapon• 
de es~eror da so& imparei..I.i:bdo.,. sabJ,d:ulo t Deu contra ello al!r&Una quoiu 

Abt eQta'o relatoriod' presidoneia do MinAS, pemute O> trii>unacs t . 
np'"sonhdo pelo e~-ministro da marinha o O Sa. Al<OR<DE FrGoettu:-Polo q_uG disse o 
Sr. Meil'a do Vos•:oncellos, elogiando ama(iis- nobre deputada o procod.m~nto do JUiz rlo di 
tratura d-•quella provincir>; &bi e• té. o r .•latorio rei to foi eorrecto, ~menos quanto :i 2 • eapecio 
do presidento. da Subi~. a h i cata o relatorio do de qqo S. Bx. tra.tou. 
presidento de Pornambttco, todos unonimo- O Sn. Tl!nTor.rA,;o RE!:RI<!OES:- Perfail.iruen• 
munte ologiandq a eonducta da magistntura, te: o Mbrc dGput.do pelo Rio de Janoito, c1uo ó 
~••im no alistamento como no processo olei- insusp:li!o nel• oua illustrllQlio, ncab~ de dO· 
toro I. cbrar com :ct.o no 2• caso o procedimento do 

Nlto em ponivel qne entre 400 ou 500 m•- j uiz de diTei to·. Nã , omiti<! jui,o, porque, por 
g isll'ados, nlo houves.."'l o.lgum desvio.-· algum est'>r mn !'-""'" dist«nte, não pOde ouvir bom Ao 
erro, q11e algum olelles n.i·J s e rleix:JSSo· levar nobro rlepuk•do. ( , lparrer.) 
por principies politico>. Mns por. u m facto A hora esta l1a muito conclnldl e aindn 
patli eular ha de •• f•tel' uma argutção gel'al tinh algumas con3idenç3es a f• r.Gr, mas 
contrA a magístra.t~ra.rt B'"llardJ-&s p..,m outr.1. oeeasi iio. (Mui to bem 1' 

0 Sa •. Gotm>n.osoiiiAnQtl"" :-Quem acca.ou muito betn. O <»-ador c felicitado.) 
a m~gistraturs. 'f ~u accus ·~i u.m magistrado. Vão a. il.n~lrimir :lS seguintes 

O Sn. TEil'l'(jLIA'NO Bt:NRtQLI"lJS diz que o nobre 
dcp11tado lrQu~• o facto de um ma;istmtlo qne 
~nnullo11 u m a cól'dão d>. rol~ç:lo, mas ó qae 
S. E:<. j:l •• cequeeeo do prasidente de S. 
l?a.ulo que '!nnt;llott um •córrllo do suprem~ 
tribunal d·· JUStlg&, e quo oto por esto facto fot 
re~pollo$bHia 1do , A reln~iio d,, Ouro Pretoap· 
~rovoo. ao doi~iies dê jui,co de paz o verea• 
ilóro• da ~piiAI,_ o o tice-prt!!li tlente o SI'. cone-

- ~EDACÇÕES 

Do projuto "· 45 de i 883 

Ernonda approvad" pela. camara dos depu• 
tados, li proposta do pod•: e·uco~ivo, quo eon· 
eede" crodito• •npplemeul3ree na imj)Orlanci:r. 
do 561:314$889 ao miaiatol'io 4o imperio, para 
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~~==~'-== 
a.a Yerba..s- Snb:sidio doa ~na.dore~-t ot~tra:s \ 
nos cxercicios d• 1832-1g83 ~ iS83-18R4. ' 

· .Acrcocan tc-oo no Jogar compc~nte : 
A as•embléa g~ral de c r· ta : 
1\rt. i. • (C<Jmo na pr " ost<~). 
Art. 2. • \Como n~ proposto). 

S•l~ das commissü ' S em 29 d~ Agosto 'de 
18~3.-Affo,.so Cel>o Jun:or.-L.:opotdo d e 
Bv.Utõe~. 

Do prokc!o n. JOô, de 1883, off•racirlo com o 
emenda aa de n. 105 do '.nesmo anrt.o 

2" parte ~;s 3 hora•) 

Orçnmento daju,ti·;n. 

2• rli, cussão do de n. !51, do !880, pro• 
vauç~e• do D. Adeloide F r ia• de I'Mconcollos e 
oatro . 

L ovant.,·so a sesslíi> ás 5 3/4 h Ot8S. 

ACTA &11 30 DE ,lGOSTO DE 1883 

Presidrl1cia dos,·, Lima Duarte 

St:Ml1ARiO:-Lr-)tl~r::.. e :lflrro~-a ~ã:o d1 ·aeu d.t sess!fa do 
Etn~nd:l 3.pprOV;\Õa pro la cami ra. :!os d~ nta- 'f') lia cor~•t.c.- E.t.r~ti>J I.'.~TE.-~rG< ~e~·~oS-- I:cLi:tq~ch 

dos, i prnp-o&·.a do i)O·ier e!'t~Utivo · ur; • -OS:. FcH~io d.o.~ ~:.Lrtlc' !'t"t!O t l i-..~ un d.'\ eou'IIIIL•s!i() 

_;;;:;._; •• J.I;;.. ;~C);IO;;.:;,en,.f;;V, =-~.<> .. ~.~a"ii\f':.OOQ;if;\;\$f-':O:"C~r~e~-t--d~Uf;il·~C c·O;l·H~-:~i".~~ ·od~r6-~~l;ia,~)s s(~·~·J' n~r~~~n U~ 
~i to de i8;00 :S. co:1eedido ao tuini.ater:o do i Gn :l~'Y ~ So:~res r~tJ llcrem e obtêm urgeud.t p01ra o prl· 
l m {\t"f iO petn Meorr~r ~s Uesp01.1\S Nlm a AAr... ~.J~~~: ~~~.;~:J~pf;,;clr~!l~!i:~,t~~1:.~n~~~~c~o ~~;- ~~~: 
-v iço dJ roed.i~ilo o b•!Uba111en to de te.rrna. dthti• ''a~Jlla d.o art. ; ., ct~ rcforata j Qdtei:uh.- ÍJi~n~ tiO 
~adas ao patriwonio do·al de s~a• Altezas n ~'"Or~;~~o::cu~."•"1.·.,B~ •. "'D"~,·'.•,·,~,",0AJ..•,~.'"s",·'t•'•1s~,•1í::: 1'rineua Imperial e .eu Att!Ui!o Esposo. • " • u " ~ .11 •• 

.A.er:!scent-,_se no log.1r eotnpetentG: A's i l borlls, í-:it.a o. ehamad~. 3-eht'\m·-aG pre-
A 

3 8 
:emblóa gGrol deel'êta : sootea os S ra . Lima Duarte, .Ribeiro rte M•-

Mzes, Manoel Carlos. Ru .olp!lo D>utu. SJ:\I'es. 
Art. i.• (Como na propo<b>.). 'I BeLerra de Mene•e~. Jo~c .Ma.•·iannó, Gon~ 
Art. 2.0 ~Como na. proposta). ç.alvea d& C·.rvalb.n, Vieit<t de An ,radP., tg oa.cio 
S~l'l d~s comm!stões em 29 do Agoalo de Martin~, O·rnei~ da. Cunh;'\, Joaquim TnTares, 

1833.-.~/fm<.<O Co:ls J Juttio l".- L 2opoldo de Alpb n Monjarrl1m, Ulhõ 1 Cintra, Marl\11\ 
B ull•iie• . Franclsoo F ilho, T!teo:lbi' o, Lacerda 'V•r· 

no•;k, Adriano Pimentel, Vhnncl V~z. G•pin-
J)o pro}ectn n . fOr de 188'3, off"i'ecido como dob . Alve< Jo A ranjo, Barão da L oopoJ,fina, 

emen((a ao de n. 105 d o 1neslno anno Seyerino Rif)eiro, Silva. M;tfra., Genero~o Ma.r-
que~, C~rn~iro d:1. Roch:1, · Ant1Jnto Pinto, 

Emondn.pprovada poh ca.ma••a dos tleput~aoa, 
á p~o~~tã. 1lo poder executivo, !!U$ a.b1·() ao mi ... 
nistei'Ío da irnperio um crerti to ~ llp?lewentar do 
92:03Z.54:J8 à verba-Obras- do exetcicio de 
f8'2-t8a3. 

Ac..re~~~nte .. g'"l no logar oompetanta : 
,\ .. oombl~a geral do,.·eta.: 

J\rt. i.• (Como na propo ;to) . 
Art. 2.• (Como no proposta). 
So.ln da• commis•õoa em 20 do A~oato do' 

!883.-il.ffonso Celso Jun ior.-l:,eopcldo de 
Bt~liWes. 

fol'r1l. nt!it:3co Sodré, Buão da E.sta.ncia,'' :Pt•ado 
Pirnontnl, Joil.o Psnido, S:lv., M •ia, Riu,., 
Ca.ms.rgo, Felicio dos Sanl.o~, Perei ra Cabrai. 
.-\rbtides Sptnola. R~1y Barhcs,_, C.ndido d!l 
Olivei t·~. A ,e!Jrdo da !:!rito e Paula Souza . (41) 

Compn.réc.em., d9poi~da. cha.mttd.ll, O ! Sr~. Ju .. 
v.nci•> \lves, l'eretti, Mon t;~.ndon, Son•a Quni
roz Filho, Forreira. de Monr"· Jo •é Pumpou , 
Rnlhões, · ll~donso de Araujo, C••tello Bra nco. 
B .• rii~ do Guaby, Scuza Leão,:; V a• do M.·llo, 
C<lelho Compo., Boriio do Caniodó, Rodri ':11"5 
Poixntn, A!Emso Cel•n J uniol", Banio tb Vill~ 
dn. Barra. UJy,ses VL1nna. Aífo:1M Ponn3., 
Moreira dd B::arro91. M:.rtitn ~ ... .~:...~nci'CO, Te r L.t• 

O SR. PREHDEnc dâ a se~ninte ordolll do liano Hooriqu's, Pompeu o Ant·Jnio do Si· 
dia p•ra 30 do corrontc : quoiro. {i/4) . . 

/l.'s 11 horas e 5(l :ui nulos, aci.an~o·so pre
sentes G5Sr;. dep•>tadoi, o S r . p ro$ileuto :>uro 

Continua~ -da 2a d is~U!:.S10 da ref Jl'Jn3. jll• n B&.SSW. 
d1eiaris. no art. 7o !! seg ~intes. CcHrll'H.\-r~em, depoi~ dê a'1e:-t"l :-t ses;.olo. os 

i • lo d• n . W, de 1383,pretençiio d o Dr. Mo- Sr.. Aad··~ .e Figu·:ir> , f.scragnolh T~· ,noy, 
rcira ~in to. Henriqu } 11an1ae:s; Frank1in Dorin, <Ã\nLiio, 

2• do de n. 84 A, a~ i 88), limpe•; das cha- Tnr.]nini l d, Snuza, Gl'07. GlUVea, R<JgO livros, 
minâl! . Fo ~·nan.le s <le Oliv:á ra.~ AEre lo r.há.Ve.~, Mac .. 

1• do do n. 1!2, rlo tBSi, fuvor es á e<JlOSi\l!O lluw .Jl, F. Belisar io, Aro.11jo Pinho, Gonçn· 
~gnn'tl'- e m s. Paulo. va~ F l!:•r.~ira . . J\l~orora lO'. Alu1eida Nog•Jeb·:", 
Cont i " uat<l~ ~a 2> do d• n . 77, protonçilo do Feliibarto, Zam~;P•·isco Par4ÍS), Munoel Por-

Dr. Joaquim Vello•o r.,·ar s. lell>, D:una, F •rroira Vianna. Cr:lz, Aro:>.I'O 
Con\iuU~\iiO do<ll n. H. l"·~!enoão da CO!Jl.• ll•zcrrJ>, Alvaro c~miub~ o Olyn•pio Vulll-

panhia do Taul>·•t~. • dilo. (26) 
.31 dq<Je.n. -~· .e"!.t '-' '1 1:·1·~. commerciacs. · i"illtam. c:nmpa11~ :Ellrticipn\a, os Sra. A u-
i• dG dó na 241 ~ 1'-G1 lo~ag~o do eervl~ot, gusto Flóary• Anhro{11bilta M:ichs;d()1 B:isson, 
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B~o5o de Araç~gy, Cout.:gem, Loni'G~ÇO d•J . O>n•idet'On~o qne a'~Salei fer • dir eito• adqui
~l ·lU1U~~que. l.copnl .• lo Cunha, Panhnn de , n dos e gar:>nlid,s pi.lo ar~ . 179 da Constituição 
~o:tz:t. Smva.l, s~')t'tlp luco, Duq.u.e--Estr"'d:l T e i- d.J IrnflCrio; 
XOlra G G\Jmcs .(e C•Stco. (i3) ~nsidC1·onJo muis que a rofe1·ida !ni, Cm sua 

Fattn.n:t. sem cau:~:t participada, o;;; Sr;;_ Ba.r!o prattt:a., .Prejudica. o.s impos!~6Gs geraes do 
d? An:><w•, c~riOi Ailõnso. Coál3 P inb, Gemi· &.~ .. ·lo: e~· parecer. que SCJ• adopt•<lo o se
ntano, João Caetano, Metou, Poreira da. Silva, gu w te proJec to do lo1; 
p,'"~' ~Iir.•n d·~· lhtisb,~a, R.o l r ig·1o.' Lima, A a.;sembló• geral reeoh·e: 
S!IV>uno Br~nd•o, Solu•ll>!l.O e Suuz. Carva- A 1· · F' d 1 · · · 1 lho (U) r 1go unteo. tcn. rovog~ a. a. 01 provtneJa 

· ' do S•t•gipe, n. i 250, do12 de Abril de 1883,qM 
• E' npprovndn n nela <la oes•õo de 29~o · cor- •stob>locou o impoeto d• 5:000.$ oob•• eado. um 
r~nte. àoa trapiehes e &rma7.ens da deposi!IJ quo per-

O Sn. to SLC1l~TAnto dã. eont1 do s~guin.tc cebsr. a c: tulô d · estnda~ .· lin:;ada, ou outro 
•,ual~uer .:it·eito sob qu•l~uer dGnowinacilo, 

EXPEDl!lNTE taais de 200 réi• por saeGo ou volume de 75 k\lo-
--------'===~~-------- ·· dis • 

aições em t ontr.uio. 
&>la do.s eou>mioslSe s, 27 do Ago•to de 1883. 

- Jf a .. ·tim Junior. - G41n :roso fti arques , com 
re•tricçoos. - Candiàc Gil O:<stollo Branco. 

N. 97 A -1883 

· O!F.eio .rlo mi n :sterio dos negoeios da ttlo.ri
nhn, do ~8de Agooto do i8!l3, enviando o au
Logra~bo Ju l"i que Su ' Mag-o;tade o lmp•raclor 
Sânc:c10nnu, abt•1ndo n ·ess) minis.leri'J o cro .. 
rli:o supplcmcnt •r .de M3:$2tl.S2S7 P""" as 
verb~,s-Arsens. s-e-~ 1b:"üa-do exerci elo de 
de :1$81-18(12. - A arcilivar-sc, otfieiando-se 
ao s~na fo. Priu:kgio p;,vo. la1Jrar min1.11 no, p1·ouiJ'cia ác 

ld'""· da fi>zendn do dn mesm~ •lntll, enviando Goyaz 
a requerimento em 11u9 o ujud ~!Jle do ~orteiro e 
os c ·ntiO·I?S do tltea~ilro na.c~ooal pe:ern qu1 
sans vaucunon.tos $eJ;'\m o.qHtp;aN.dOt aos dos: 
i3mprec:at.lo:s de ig tliLl categoria. d ~ secr.!tnr ia 
à e. e.sta .o do., negi>cioe do i1uporjo.-A • com
ml~sln do pensões e ord~nn.dt)!l., 

R · querimenl> de C ·rlo• \'iJal •.lo Ol'veira 
F•·oilo~~ 1u 'ten·~ nlo da a.I'U1&dn, pedindo pa.r.
ser retntegrado no loga.r c1ue oecai•ava. na 
escala Jo.s t ~::; toneilt~s.-A' ';o;nmi.s~to de m.1.· 
ri nb:1. e S't&1:rr..1. 

ldon1 d> dit·ect., r!a d~ caixa do socco-ros 
D. .Pe ro V, p"<iinlo isan~4o do itnpoato 
pred•al para o pr.~dio em que fnncciona ft 
mcs:ua. associa{oão.- A' co.umisslio d ' f<Uonda 

A commiasão doeonetitaição o poler~s à quo! 
roi presecn o o ?l"'jeeto n. 97 do eorrcntt anno. 
rolati•o ã conce.sio foita aJoilO Jo,é F;>gundes 
ti~ R.etcmde (~. Silv.:1 para lavr-~r miuu..s nK- ~ro .. 
vincia de Goya, , tendo-' eumioodo :men\!1-
ment·~, o recon.h !CGndo a convcnbncia. de lJl'e
eis:-.t·SG com i\ maxima. clareza. a. exten -ão dn 
dit.a. conoe&aio, o quo aeconsogue i nlerpret:tndo 
o decreto n. 2815 ~e 1879 de ~--oor .o com o de 
n. 2002 de 24 de Agosto de 18ii, ao~ w.l o J'"i
meiro se reítltfi'; _e ,!e pareel:r que o refer:do 
prujeoto o~ll"O ua ocdetn do• lrab~lhoo o seja 
a.pprova .o cntn a sogu.inte mod:dc~çiO : 

A aasemble~ geral re;olve : 
. F oram npprovo.oa• as ro<hcçõos doo p·o. 
JGctos n. tOG. de 1883, .,(T,.·noido eomo emenda • Art. 1 .• .o decrat~ le~slaüvo n. 2815, de 
a.o de n. 105, dC\ tnGfHno anno; 

1 
2., ~a Janeuo de 1.~7'9, L.JUe ~~nco.J &ll .a . Jo~o 

N . i07.do l83:l, oO"oreddo como emenda ruJ Jo ;o Fa.s-ando~d·J l~o•endo .• ~~~~~o l >rl'' tlog>~ 
Co n. 1115 da t . nono ; par:!. la.vr~u· mmas na ~~ronnc~o. de Guya.z, !!O 

N. 4:;, de t 8>!3 (credito aapplom.on·t.r .., .,.;. comprehcnde: - :\s m•nas extstent ·s no "lveo. 
n iste1•io do irnporio). · <los r~os ~l al'1l~ha~. C:tyapó e atllu,,ntes deste. 

. . . • Ar t . 2.• Pm.h zado o ,,razo JQarcl\do pelo 
\~o n tmpeunt~ J>nr~ cntr>r n~ o:<kn dos d-1c 1·etn n . 2995, do 28 d~ Set•,mbro de 1B80, P'"" 

trnb~lhos os sogu1ntos o conccssionaáo o ,·g•ni•ar eornp~nhia e co-

Projcctos 

N. ~17 -1883 

R -J IJO.ff' t a ··lai pr~uinoif'fl rla Si!Y"gipe q~~e esta[;-:. 
lcct o imposto tli< 5 :000$ sobre 0 1 trapiches 
e arm a..:en.:s de t.Üp:Jsito 

A· commissão de ossemblé:1s provhtcia&S f~j 
pt·esento a re,wesent!lç[o d• Adol:•ho Rib ire 
de McQoz.as p-jdind·::> revoga~lío Ja lei pL•ovinciAI 
do Sergipe, n . 1'259, de 12 de Abril de 188:l, 
qne crêa o imposto ~e 5:000S oobre e:Lda um 
d"" Ir 'piches e "'"o""eas do d• posi to que p er
c··ber, a titulo .da estada, lin~ada., ou· ouf.'O~ 
qu:~o•l••r dir·' ilOl, sob qual·lu·•r dennmia"-c§o, 
ma<s ; o 200 róis p·>T saceo ou •nhlllla 4e 75 ~ilq. 
grammaa de &$Sil~ar ; e 

111eça< o,o, tr ,ba.lhc• de lavra, o governo n.>o po
dorü proroga!.o, e oo eonsider~rá. a concc&S!O 
eodaea. · 

Art. 3.• Revogadas aB disposições em con
trario. 
S~h dao e.lmmiaaliQo, 30 dg Agosto d• t883, 

- Joagu.im Tp.oaret.- Ma··Cim J unior. 

N. 97 -1&>3 

A aosembleo geral ru<ilv"·:· 
·Art. 1.• O deerelo lcgislo.tivo n. 2815, de 25 

de Janoiro de·lS79, que concedeu a Joii.o 1,..9 
FaguaJes .do Re.••nd'e o Sil"" o pr! v<l e:rio p:~ta 
lavrar minas Da provincia de Goy:"t.Z, só cocn
p:-ehcode~- A~ -minas rte aU1'0 , e~iatemes no 
:..lveo do~ nos Maranh~o, Caya.i'9 e •illuen\es 
dest~. · - · 
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Art.. 2. • 1"inali%ado o pra•o mno..do p•lo do
ereto n. 2935, de 28 de Setembro de 1880, pora 
o coneeasionario orga.nh:ar companbic e co
meçar os traba.lhos de bvra, o governo não po
derã. prorogal--o, e se consBerará a coaceasa.o 

.do a 60.000 boÚviO:nos A'!u.illo quo nogoa a 
600.000 mineiros ... 

caduco.. · · 
Art. 3.• Re.-ogadaa as diaposiçüu em con

trario. 
Cama r a doa Sra. deputados em 8 de Agosto 

de !883.-LepPoldo de Bu!Mss. 
São Jidàs e remetlidas i commiosio de con

stituição e poderos as netas · elei~raes dei G• 
diatricto da p,o .. incia de Min:lll Goraes -Pra-
do• e L>.góa Dourada. · 

São rc!llettidos á meu' 011 •eguintes 

g...,.unertto$ 

Req11eiro que o ministro do lmporio in-
forme: · 

i. u Qu:~.l a. razão por que se tem recusailo o 
p:l.ga.mento das congruaa ao Revd. arooJiago da. 
sé do Pari e vigario geral do Hllixo Airu· 
zonaã, Q.S quaes foram suspensas ao dito func
cionario elccti vo em virtude da portlll'la <!A 
preside ncia daquolla provincia n. 9, do 7 de 
Junho úe 1878. sem d~claração do· motivo, até 
ultima deliberação ? 

2.0 .Que prov<denci& tomou o soverno depois 
d:. r<>.el•m~ilo, que fiz a <>•t<> r .. paito por oo

, easi!o da 2• diseuu!o do or çamGnto do imperio 
no anuo proximo passa.do ? 

Sala das sessões am30 da Agos to dG 1833.-
Mao-Do,oll. 

E' lido. apoiado e. appro~ado • 

Requeiro l).ue o mioistro da justiço 'informe : 
L• Em que fundou·•• o· actuol presidonta 

da p rovincl& do P ar:i pua ordenar a transfe. 
rencia do pr~so Josino N•zian•~no Gama do 
Sil.,eir:~, da c>deia publica. dn ctiJ>ild, onde ao 
nehova camprinúo S9ntença criminal por desi
s-n~ção da l'Ospectíva autorida1o judieiaria, 
para a ca.del& da vilb d& Cachoeira !' _ 

2.• Em que fundou- se o mesmo pre<idente 
para ordena? a t rllnsferenci& do ró·o capità.o 
Amerieo de Oliveira Lima, proso n~ cadeia 
publica da cidade de SantM'em; por ~stor pro
nunc~:!O naquella comarca em crime inaffian
çavel, para a cadeia da capital ; bem ·assim 
po.r~ requisi tar do eommando su\'orior da. guarda 
nacional· do sobredito municip1o ucn offic1al de 
igual patente afim de acomp•nhar o mesmo 
réo, corc·endo as despe1.as por conta deste ? 

Sala das seeaões. SO d e Agosto.de 1883.-
M ac-])()wll. . ' 

B' lido, apoia;to e a di&cussãO adiodn po' tar 
p0!lidc a palavra o Sr. Candido de Oliv1lira. 

O Sr. :F'elicio dos Santos •
Sr. preoidente, o encerramento pr!Cipitado do 
honlam eobre a di•cussão do creuito ao. m:_nis· 
terio da agricultura impedio-mo de jnsti6.cor 

. o requo~imento que vou submelt'r ó. conside
raç&o da ~asa. 

Comqu&nto o g-o .. erno. na apr~sontação do 
credito de bont•m, tenha destoado d& política 
ecanomiea que prome::eu á camaro, conçed~n· 

0 Sa. C.~NDIDO DJ;: 0LtYEUU: - Não apoiado. 
0 Sn. PRBSIDE~-r:m:- V. Ex. n.ãoj>ódejQ!!• 

tidcar o re'luerimento . · 
O Sa.' FzLtcto Jios SANTOS • . • ó de crer 

que ain.da mantem a. mesma politiea ( com essa 
excepção) de negar a uxilioa aos melhoramentos 
Uln teriaes d~ que o paU tanto carece. 

·Ja lavsei o meu proteeto deeto. tribuna eontra 
eas.::L politic::a. ; rcas o · discurso do mau illuatre 
amigo o Sr. Barão do Gu•hy, hontom pro!lu!l· 
chido, obriga-me a accentuar mais aquelle 
protesto, pedindo à camua e:.:onera~ão da com
missão de commercio, indaa e•·i& e artes,~& que 

O Sn. C.UIDIOO DB 0LtvlJIU:- V. Bx. não 
t~m. rãzão. 

O Sn, FJ<LÍcro nos SA:sTos: - Um grande 
numero de pa peis està psnden t.e da parooer da 
commiss!o e eu vejo-me tolhiio de eruthr 
min,ha opinião. . 

Ouvim.oJ o governo aobr& a. maior pa.r~o·. 
delles, e as rnposta~ for•m sempre a negação 
a todo• os podidos que importam re.~ponoabili
dade do Estado e o sitencio p.ri mais de um. 
em que nem 156 el.:ige isso. 

Estou, portanto, em divergonei" completa 
com o nob"a ministro sobra muitos desses 
requerimentos, e comprahendo V. Ex. · que o 
and::&.m~nto r egular dos nes-ocios nesta casa G 
prejudicado desde ·que uma commissi!o \!lo im
portante como n de eomme:-cio,ind11stri~ e artes 
não se acha de inteiro acoórdo com o gove~no 
em' oplnil!e' de tanto valor, como silo u que se 
referem a questões economicas do pa.iz . 

E' este o m otivo qne me IBva. & pedir a V. E~:. 
que . me fo 9o. olibotituir neos> eommiuão poc 
~lguem que, como o Sr. Andrade Figueira, 
esteja · mais de aceõrdo <:Om o gcverno nestas 
mate rias. 

O Sn. ANDRADE FlGU:&U\A a.gr~1ec3 a a tten
ção do or~dor. 

Consullod•, a. """a nlo aceita a exone.-açl(~ 
~di da.. 

O Sn, FZ L!CIO DOS SANTcs (Íl.'la ordem) :
.Eu fnço ve r á camara q_ue insisto no me a 
podido de deruisaiio. (A~•ados da opposiçao.) 
· O Sn. C.LNDIDO m: Ot~V111R~ :-M&s V. E~. 
níío diverge do gover40 em opiniões políticas. 

O SR. FELtcro oos SANTOS: - Não po•ao àb.,. 
latamente fu.neciotlar em \lUla eom.miasâo como 
~de que se trnto., qnaudo estou em divergen
cia. com o governo em questões oeonomicas, 
que, como a. casa llllbe, para mim valem muito 
mais que os questoes de politica par tidaria. 
. Con~ultn.da de .novo a earoa.:ra, é Aceita. a. 
exoneração do orador da commissão dJ cam
mercio, induatria ·e artoa. 

o Sr. Rodolpho Dantas não . 
l ~ria senão que louvar o npplaudir ao seu iUua
trodo amigo o · comp.roV!nciano, a. quem lhe 
cabe ne>to momento a honra de responder, o 
zelo e IIQbnt.nceria co111 que dese111penh1 o llên 
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mandato; pn,"Dondo pelos inteMs, es do quo so penetração; foi feita· em condíçães relativa~ 
.fez advo~~o,.s~ ~o e~volta' n&o houtes~& hon· meote ià.voràveis,-cooperando parail!a.a o co ... 
t em S. JSJ;. dmg1do· contra o · Bymp~~thico a>- nbooimento que presume a directoria tér 
todistA que hoje adminisll'n a província do· qos r ccuri!Cii do· província " eapcciO.tmeute·a 
Babia arguições tão inj ustas. ·quanto IL!lperas. codiança que lhe merece seu digno adminis-

0 nobre deputado fez a. S. Ex. usponsavel trador, o Exm. Sr. conselhoiro Pedro Lui• Pe-
de um augmento de divida na ·importancia de rciro de Souza; » . • 
"3.864:000$, accrcseen.tando '!_ue osso Q.ugmauto, A ,divida. da provinc.io., diz o orndor, feitu.s 
<JUe a.ssim·ob.orava actualinente os cofres pro- ao reducçõos quo já mencionou, aeha-se'hoje 
vinciocs, resolt~va da politica :financeira por as!im discrim1nad~: consolidada 7.454:300$ e 
S. Ex. -iniciada e da qual era: o nnico' res- fl~ct~ante· 000:000$, o ~ue perfn 8.354:300$. 
ponsavol, -vioto'oomo suspendera a lei do orça- ..... qu1u ·~devem addic1ona.r os 200:000$. do 
m·anto provineial ~ por nm. motivo ·do impostos ultimo emprestiino. · 
inconsti.tncionMs nella contidoa. . O nobre deputado tornou respoJ~S~~ovel desse 

Negando a verdade da.qnelio algarismo, diz augmento .de d.ivida. o actual presidente· da 
o orador ue delle se· d m . at r · · · cJJ~.~c.es.s.idado de asas opera0õe; 
QOn\os, porque elfectivamento a divida pro• de eredilo ao acto do presidente negando unc
vincial, dllJ'&nte acodminiatra.çio do. aelu&l pre- ç.i:o o.o projoeto d3 l e1 envwo pela aoaambléo. 
aident~;não ·monton sen~o a 2.465:000$000. provincial:e que com inba impostos de-irupcr- · 

Ao assumir o co:.s:llhoiro Pedro Luiz a ad- ta.ção; mas, diz o orodor, bastarn daos horas 
..,inislração da. Bahia a div ida inscrevia-se do de eonoidero.çõos Jnra responder decisivamente 
·sêguinte tnOdo : Em~. !ices de 7 •/o (emis- a esle argumento; basta recorrer :19 tabellas 
sões 5' a i4•) , 4.322: ; em apolicu de 6 •/. do thesouro provincial. O orador j :l demonstrou 
(emissões I5a a 19&) . 1..6 :000$ ; em uma lotr& quo a divida. até 31 de Março uHi mo foi elO,: 
.pasaa.da. à caix~ econom:ca1 premio d& 8 °/o ao vo.da. a 2.465:000$; e.ccrosconta que o.s impos· 
.a.nno e a vencer-se em 31 de Julho de t882, tos da importação rendCi'am, no exercício do 
160:()00$; o que somma 6. 089:300$000. 1881-1882, 445:639$4.69, e no exorcieio de 

· . Tómando agora "" opo•açõos do erodito oon- t 882-1883, durante o qual foi suspenu a 
trahidas pala actual. administro.çio, vê-soque a · cobrança dos impo31o• , 145:111$331, o que· 

. divido> provincial IDO!llou.& 2.542:000$1oendo em perüu: um tot•l do 500:750$800 . .1\hs •i o :.1-
<>polices de 6 ' lo ' 20• emissão. ·para pagamento garismo da · divida é de 2.465:0003. e si a ' 
da. subveJtção de. 30 · kilometroo da via-fertea verba dos .impo•tos não chega a "600:000$, 
Ba)>h e :Mio.aa, 278:0()()$; . em ~}'Olic es ' dê 6 •f,: como pretender qne o total da diYid• conti'a
'21• emisslcl para ·pagamento da subvenç~o de . h ida foi para fazer face ao desfalque prov~, · 
70 kilometro3 d• mes"'a estràda,6,9:QOO$ ; em- nionle da eeosaçiio .do3 impostos 1 · 
prestimo f 'ÍlD :e ~la the110o.raria. de fa<e nda, O orador mostra que ~dos os emprestimos 
150:000~ ; 1etra ao banco inglez põr S mczes a contrahido• pelo conselbeÍ!'O Pedro Luiz o 
-6 °/01 250: 000$; em o.polioes do 7 'I• (22• =i•- foram em virtude de leis anteriores, e para 
aJ:o) para consolida~o da. divida fluctuante no pagar ljaran~ias ao.terior"!ente contrahidu o 
banco da B•hia; 600:000D ·; em &police~ de 6 </o promctttd••· . 
. (23• oa>i~São), para pagamento de l2 k ilome- Diante du Mndiçüoa financeiras da provin-
1ros da vio.-ferreo Bahia e Minas, 115:000$; por cia, que a!o ao maio deplo~avei>, o prosidonte 
~mproatimo ao b•nco de Brazil, 500:000$ ; o tem eido um avarento. E' o maior elogio quJI •• 
que monta a 2.542:000$000. . póde fuer á au& •dminietração. · 

DostEi. aomma, diz o or~dor, devem-se ab~lér Eata.a idéo.a de SGVGra. ooonomia q_ue têm sido 
.as eeg~intes parcGllaa :· pagamenlo da letra i aeón•elhadas pelo governo, o conselheiro Pedro 
caixa econom1ce,160:0000$.; resgate de npoliceo Lui.J aate:n pooto em pratica, e o orodor vai 
efl'ocl~tado ero. Julho de {882, 50:000$ ; idom d~monstral-o com os algarismos . 
. em JoneÍl'<) do 1883, 67:000$ ; o que dá Diz que no balanço dos compromisso• qu<~ 
277:000$000. - · onoi'IUD a provincit. da Ba!J.ia, a rospollSabtli-

, .Além desaaa rednetl!ês dova o oHdor notar dada cabe a ambo• os pani.1os. Confiou .. & 

.que uma das operaçõet de credito foi oe~eeinl- muito 110 crdilo da provincio, e o abuso do-ere
menl& feil& P""" «<U'!Olider a divid• o:uatente dito é o q .. realmente tem provocado oo em
no-baileo da Bahia . Em favor da importancia baraços fins.neeiÍ'Illl em que eila se aeba • 
.desta oeoraçio do proearerá outro , argo- Depou do exemplificar a sua· proposiçlo, diz 
menlo oenõo o .que lhe o!fereca o nobre depu- o oraaor que a verd&de· qn<> os algarismos lra
t>tdo, qae na qualidade de preoidente doquelle duzom·ó q~e das· obrai publicas da provineia-ó 
cJSta.b-cledmento . disso as e -:guintoa pnla.vr:ta : que na~e.a:L ·ai dH~culd2.da; c.om que P.Jh luta. 

-<. A diteetoria chama vo .. a àttel)çilo. p1rá ·Nestas condições, o primeiro dever do ada>i-
. -o t<ipieo ·...;.Divida; da província- p&lo ·qual nl.strador da p~vincia l imitova·•• a não adian

<Jbservareis que oem·descarar oa ioteresaes do lat um paaso, a não ir alêin do qlle jã eneon
nosso · estabelecimento, procurou ella tanto troa feito, e póde-se dizor:-.q,,a·, o consollieiro 

.().'1111\0. po38Ível· foi 1l•rmonizal-o• eom oa da Pedro Luiz eumpric:t. a ríseá este programma. 
provineia na irise por que Iiass&vt. e ·qoe aioaa O orador vai mostral o e\!ládo em.qo.~ S. Ex. 
a afllige, em ccnsequeneia da· grave que.et.ão encontrou as dc'speza.s CO!Xl as ob,ás publica!, 
dos ' addicioll3es, que bem conheceis e a tOdos ni!o '{aliando daa grandés obr.:S da estrada de 
preoccilpa; a operação da coll!o!idaçio desaa ferro: 'obraa ·qo.e enconll'ou orilenada.s·: e em 
.diTida,. atlenl!>• . .., ro•õoa c~posias ê ~njo ~ vía de tlxecu~lo, que não suspendeu e qae 
.ean~e não era escapado á vos!la· ree.onhecida ~~ha.m-se a.ctualmente· concl~-55:6_30$311, 

Y. IY.~45 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 031021201 5 16:05- Pêgina 5 ae 29 

354 . 5essüo em S0 .de Af;Osto de 1883 

em andanJea.~o 2_;7()9$10Q, s~ndo .. quo em u= . . Ea~v,..,:a. _ ao "?u..a,:; neste. p;í,_ q uan<19 . li, ~ 
d~as realuou ~ economia de 20:000$000, . _ nh0<>1d~ n.a prov1ncio. o.deci•lío. do mi.niatro ~
~ Ve<i.uca-se mais qlle todo.o vtüor dos_eJ!Ipros, fazo~d& a the~ouraria aa·J.l.io. Grande: do.No;w:, 
times cont•ahido• - ~r S. Ex. appl(COil·S~, n._ •?ns>dera.":do_ no caso de ·serem despa_eba~~ 
m~"ima p>.rte,"ào grandes ·obr~~ ;-ar;.ntidas .. ~ hvres.d> d>re_ltos de impmtaçiio a.• merea~ol'ia!!-
iíiiciaJt\s por conta. da prôvincia. · · que houvessem pago dire,itos ger~ea. 

Vai o orador -tratar agora da q:t ~nl.lo .quo pa, O raoursonoaso sentido apreoenlado pela.C&l" 
receu acr a principal de que se occupouhont~m Browd<luty M inspeetor da theoouraria . d~ 
~sett honrado· amig~-a. questão · d9'1 impo3to~ .. Bahia poz termo a todo o confiiclo, decidind9· 
· Admiracsa de que seja o· nobre.dcputado qttem esse inspeotor que niio ., poiia nog•r sahidt> 

contrarie as vist~s do· honrodo . presidente d• ás mercadorias· que houvessem ~agn di 1·eito•· 
Bãhia.,- porq'ne pare c e a.o Ol'&doio que igua~$ a~ gera~~, embora. houve&SC'Il!L pa.;;9 os i.t:n:poa~os: ao conselheiro -Pedro . Lüü são as ·vistas . de· provineiAes de import~ção. o conJ!>cto CO.>SO,U 

S .. E"- · o d'ahi em diante a cobrallça do impoato fo~ 
· ·· O l"·esiden~e da Bahia:, oi foi o priml!iro a suspensa. · 
entrar n o caminho da. revog•~io doa impostos O eommcrcio da. cá ital ao receber esta • I ~ 

UUj.. r aça , e ·O sem}X" r a. co s 1- ~ o, reum~-se na- &.:s~CJação- co•~mercial .p:Lta. 
\ilíção e das leis. . deliba_rar. a . respeito, a pa ra resolvar 't.çdoa o~ 

S. Es:., entendendo que Oli impo.tos de itn- as•uwptos.attinentes a e~ obj ecto. 
po_rt •ção er:un ineonstitucioues, nogon uneção Na !ol ho. ·official da provinda , o DiGrio da 
aó prç:unento e foi ontlio que o commoreio da Bahia, de29 de D•zembro de !882, ·que o ora.dor. 
Cápit:ú da província , conveneiJo de que desse . Ie, acha_-se . • noheiada , eircuJ.D..B_t.anei&da esta 
acto lile resultariam muitos benetie!os, delib3rOu reunião. . . 
tl•.er a manif~ta.ção a. q uo. ""' referiu o nobr& Log o que foi con.h eci;l.o o aeto 4e. pres.iden~ 
áepa.tado. eb., ae homcnagc_ll3 0: S. B~.. fori\W· gra-ndea a 
· ·Negada "· sancção, seguir:un as cQusas os · honrosissimas. Quando o orador citoa o nome; 
tnmit.es co.o.sti tucionaes no ea.;o conhecidos. muito re.speiia.ve1 do CoJJ.d.e de. Pereira lfari
Eis.senão quo.ndo, porém. o govoroo imperial nho não o fêz_ se~ o para. testemunh:u -o · ,·alor 
resoll•e suspender alei de Pernambuco, e d'abi ·das asslgnat!'ra• que prestaram.a all9. ~b.esio 

. nâ'"-era:n .., dilllculda.d~s. A pr~ça ua B~hi~< . oo procedimento do presid•nl~. Ao lado <lo 
foi collocadaem estado de sitio, porque, sendo .Sr. Conde figqra no 1•-doeumentoonome dos, 
como são conhecidas ag rela~es de permuta m&is illustres. COillll:lerciantes da Bahia. 
niereanlil que e:<isleln en~ aq_uelll!. pr>\)9- a ·A~ orador. par~ce que.-~~sa manifestação nl(o.· 
algü.mas do norte, f~vorecida a. do Pernam.bu,co, póde ser senão m.ui.to honrosa parl\-O comm~r.:: 
concorrendo eo:n a da Bahia com.uma exeepfio cio de sua. província, e realizou .. • do ·modo' o 
Uo beneficiada do• seus intere•soa, imrned1a- mais digno,qnec parao presUent' d~proxiD,cia,. 
làmente a p•··~· da. Bahia dovia ficar sujei~•- -~ quer para o me<mo commercio, qu.e sQ f~z rec 
condições muito infol·loree . pela bai>:a .no pre90. presentar.por m•i• de 60 dos prin<ipaoe ne~ 
d~s rnercadól'ias na peoça vitinho. O commere1o oi•n~eo. · · .. · · 
a;. Bahia muito justificadamente reclamou quo. C l • 
lile ioss> =ntida um~. posi~o igual à de P•r- on~ Ol_ndo, O. orn~9r .diz qc<e. o n obr,e. d•nu- . 
:n.o.mbueo. . ta do fo• do um~. inJU~\Jça . sem, par com o. p.r.e•. 

aidente õa. Bab,a._; deve asseg1lrar. qt:e ~lo e&:·:· 
Nessa occ>Siiio o or~lor teve a honra do pedir cru pulo com que o consolb~iro Pedro .Lu i• . tom, 

ao_ govurno a sua opinião a respeiLO, n.i:> Qtl:l a~minist_ra.@ :.. ·Ba)lia. t:!speci:~ln;acn_~~ pela ri
app~oYasse· a s3spensão das impos to~t, ma11 pa~a go:<lSI!?slm_3. vi~il:l'n ~i.a . juu\Q.. a.p th~ sou~o ' · 
Ia•<l'r cegsaT " desigaal:la!le de prnço..• meresn- P"la· Ia, ldaJo ab$01~1,3 com.·q.ue tem.de•elllpO·
tià colloo•d•• em cond içües tl!o dc••emellluntes . nh_ado o stlud~ver , p elo constrangi~ enio q.ua 
O governo. eolretanto, ent2ndeu <JUG ·~õo di)Vill aa te;n imposto não .dãn4o occasiilo a um as"">
d&r sati>fil~õo aos r eclamo• e menos o podia pirita coma o aeu _para entrál' e\U .molhoc:a-_ 
lllze•o prcoidcnte d> província. De sorte qae mentos q ue a situação nlío.comporta, lll!'9 que 
o prc>o:dente, ~ue noga.va sancçio a um orça- to:n f~ito.de, au&, politi~ u.maeousa o4ria, co,n • 
Dlento quJ reputa-.·a i.ucuu:.tit11cional, tornou- &h!-~~ ~ em~n}lQ d~ ~o:t. eeonomi~, q!le 
se digno, recusando servir-se de uma. pr-cro- o estado financruo _da . pro\tJI)Cl~. dn Baht:a. .re-.. 
gath·a q ue lho Mtava, de um diNito qu.e nã? clamá, _o noine d.O ·con.selhei.rO P edro. Laiz só. 
tinha,_ recusando ferir 3. CODStiLuição O Q.S reis, porestJ:&. mqJ,jv99:.~ qua.Dd() Oll_l~l J)fO~ho.uv .: SSO . 
l!~iea~ente pa.i-a ser a;-radav~~ ao eommercio devia._fiõur-&.~ cnt~e. oS ·~e~or;os .e; o~ mais bi:Xl~·. 
""B:1hia, e; com uma >sençiq >Dquebrantavel, m1ri~s .. d~ .. Balüa. 
manteve-se no terreno· d3. lc:g:Uida.de, o co~-
aullon ao governo gGro.l, o qêal d~idio. que O ·. Sr. Ba.r.li.o d~ Qu~hy (pf'.~a .. 
o·aasumpto f~se. e.ffeq.~ ã . a~emble3. provm- u-n;tt.·e.x:pZica~úo pessoaL)· :---:"'!" S:: pr~;t~;9~1:1t.e ~. 
cia.I. euji · eonvocação o president:! jâ bayia. a~n-ei nou~~ e~tenEo., não devo mesmÇ) a.b~sar d!-... 
feito.· · bondode d~ cama.ra; . mas., como o.m?u d!8:llQ. 

R 'd · am,igo o diatinclo deputado por min~ _prpvlJ!.~í,a, :. 
,eun_1 ";,a as•~mbléa., quo ,o c.ompoat~. 91!' refer. i.o- se ,;. minha individti.ali~ad~ . supp\)!lAO. 

s~ ma_t()r~ .do.. conser.v.ador.os, vvtou uof.!-Dt~e--... ·· · r · í 1 ··d 
mente .:l.s razõe~·u~ ~o &aDC\ãolao p~C~íü~ilt9. gu"- me. o. letlo a __ ze~n _gtun_ as_ .c~ns1 _eJ;"ãç~'!~~ ... 
9 féyogou:o Or.ç&.,ento ~nl~rior· ; mas.ap~iêV:e,se (Apoiqdos e.dfoJrsos .apa.1 te•J . . . 
do.c~nfoccionai.o novo ooç•u:eut?, àeao1·tando. O. í$!1-;· P nlll!xnllm:E' ~O n~br~ àcpll~d9 : rt~ · 
do seu poito. · · · ·· &Uma- as;suaa c.on~·d~r~çil_e~. . . 
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o s" .. n .• a;i:o DO 0UAllY ; - E' uma e:<pli
eação pesso~l que esto11 dando; tanto mais 
·quanto se tl"óta de inhactidão d~ algarismos, 
is()bre· o que versou todl a. argumentaçlo do 
-nobre deptttado. · · 

UM" S.R. D.EPUT.Ail~ ~ -·11ut ~ ho:oa. nã.o ·é prO ... 
·pria. (Apoiao!os, niZQ apoiado> • apartes.) 

j:~~to; C o princiPio do a.rt. 3;J9 • que a. cOm·~ 
m1ssão destacon, ~ara forma-r artigo dislinl!to, ·e 
que não t!Dt l."ou :unda eiU discussão. 

O a.rt. i•, quo acaba de so ~ approva:!o, prissà 
a. ser ::rrt. 6:), e a. commissão i:Hroduz um novo 
-~~t~r?.0,30~0ustitaido ... pela. n:;.a.ter in dJ.fa parta 

l..çlgot é esse artigo q·ue deve gntrar em dis
f!ussfi:o e n.i-o o art. So. ci SB.. PRl!SID~N'fE·;'-' O n_obre deputado I em 

-que. -pedir. urgeneía. 
, O Sa. BA.Rlo no GcAHY:=Pois eu •oliciiarei O Sr. Candido de Oliveirâ. 
<l~ umo.ra um~ urgQn~\a; oi ella. m.o for ~oo.c (pela. ordtn•) ente::>do que o nobre deputado 
CSdida, usarei agot•a da palavra; &i me for Te· nlio tem. tllz~o . N~ diseuTsão d!ol~ propv~ta,_ão 
cu~acla, a t~5ponsabilHa.:1e. :iei"â da. mo.ioria., pod~r e:r:ecutno,_ .a. marcha que se. se_goe e es~~ .. 
porque nâ;o quor que se faç~ alUi ·nesta <pestõo. Apresenl~da a proposta, a co:nm'"""'' r~s-~~1+~ 

AIGT!J:iS Sat~ ~E?r~TADOS:. o -A n ... ,.. .... YI ... ;~ •• "",· .,d~n~.o o s~u parece~, conver~e-a. ~In prvJe·ç~o 
- o6~.~ço, ___ _c se' ; 'Sro e, a ·commu;siio aceLta. como coo.st\-

para·lioje- tuindo ma teria ua discussão a P"oposta. ([0 
OuTROS• Sll.lÍ. DRPUr>.DO$:....; E' pa~a am,_;,_hã. pod-.r executivo, emendando-a com suppresgõês 
O Sn... PRJtSroENTE, proCe::lendo ,á. lciturtJo do ou eom alteraçoes. 

Rr~_._73 do r~gírõ..ent~, d~chr:t quê a Urgén.cl3. Foi o que fizel"'aril 2.8 eommissões re·tln id~s d~ 
.só póde tet·logar amanhã. _ j11stiça ci~il e eriwioal, em relaçfio à propoS-tÃ 

do nobre ministro da j(!Stiça. As corumissões 
O S&. BAi!.Xo DO Gu.&.liY, obtendo a pa~vra emendat>m <iiv,rsos •r:i.~os da proposL>, ·~ 

pela ordem, requer urgeneia de nm qu>I'!O do eE!re elles o art. 4", qQe foi considúm!o 
hon .pan trata.-r na !;essiio seguinte de·!Ua ·como ~eve.nd.tl iuer ps.rte do art. to, Sendo pól• 
que~liã~. . con~~q_Ue!lcia. suppl"imido o ar t. ~o , p=issn~_a?· 

E 9 S.p}.lrovado o TéqucrimeD..tÕ.. este 9. ser· s.rt;. 3 1
t o 5o 4°, o B0 oo. etc. Por

tanto,a. discussão, s~guindo o pla.O.a ;ta propost~, 
. O SR. SOA.R"ES req_uer urgencia de um_ qu8;rto foi"o.oJ,mpan.h&ndo cada um dos artigos, mu ~ãO 

d9 _hôra. para, na.sess3o seguinte, tratat' àe ne- tinha. que diseutir ... s1 0 s.rt.. 41), como. oppnrtu:. 
à'ocioa da. sua. pro,:incia, ~mm.edi.ahmen.t~ de- na.ment~ L"~cla.mou o 11.1J"'Jre deputo.do .peto R.iÔ 
~is dos,._ Barão do Gu~hy. de Janeiro, porque o art. 4• ;,;. e•tav._ vo\ailo 

E' approva.ds... pola. c~ma.ra corno ea:umd-9. :10 árt . 1°. Logo, O 
O Sa. CAaN'Eni.o D.l. ÓrJNR/1. (pela ordem) ora lar entende que a me• a procedeu muito re

r~qaer tainbem uma urgencia. de-meia hora, gubrrnent~ pondo agora em discussão o art.8•; 
pará. depois da. ccmcedida a.:> 81'. SOates. :atJ:o obst~;~.nte a comw.isslo rovrcs:~nia.r como 

· art. 7• um !lSSUmpto que ji era parte do art. 3•; 
Não é c:on.cedida.. O orador recorda. ainda quo, quando .se dis~utid 
O Sa. "Jo.\QUI!IÍ T.W.!.ll.BS (p~Ea ordem) pede a rcform~ oloHorol, continha a pr opo•t' do go;; 

,s;. Sr. presidonto quo sa digae provétas va~s ve!."nO muito:; a.rti~os. a a discussão tor nat•·se.;iEi 
qlla · B~ doram nn. cmnrnieq,ão dB comqu~Yc.io, inte ;minavel. Então o nob:-e l83.der üa. ma.ior~a, 
induatri& o a1'te~, pela l'Bt irada dos Srs. Ban!o o Sr •. Mortinho Cgmt).Os , npr esGntou como a.ddi
àO G11.ahy G Felicio do.a Santos ~ na de cons~i- tivoB a alguns artigos em dise!lSs~o outros qü~ 
tniçiio e poderes, pelo impodimoal<l do· Sr. Ra.- éram materin da. di<cu>oii.o. Assim s) focilildu 
ti_soon&. • passagem da. lei. Is to é que é o regular, ê 

O Sn. P&ESID!lNTE nomêa para proenc:her 
~·tu vag~• oa Srs. Rod.rigneo Peiioto e 
Pénido na comrnisrslio da coo.mereio,industria, e 
arle•. e o Sr. Marlim Francisco Filho n~ de 
ionstituição o poderes. 

ORDEM DO DiA 

CGntinuá~"' da 2• dise•I!São do art. 7• do 
pr~jeêto de reforma j udiciari•. 

(I SII. GirnEMSO MAá~uz~ (p~la 01-dem) '"~ 
<íuêr o encerramento da dtscuuão. · . 

E' Áppl'Ó~BdO. . 

Posta. a votos o nr t. 7" cam a emenda da. 
eoniarisaiio; e approVlldo• . 
· O SÍt; Í'BJiSroz..-rm a:riiimicia que >ntra. c.ril 
.discussão o art. 8•. .. 

O 'sr·· Andradê Figtieira (Pe1á 
-otde>ilfleinbra·.:i.o nobi'e pre8ideiita qnii lhe pa-"· 
rã(:'S:'i!I"~ha üm -•~li~~· que; poi. própoetad a. 
-eomm!ili!iib;· deve co'lis lxtult· o arl :· 7• , do pro• 

portanto o o"ador entGnde que o nob:·e pre&t: 
donto proeodo11 muito bom, ·pondo otn diaen•são 
o art. 8•. 

O S1·. Manoel Portellà, obtendo 
a palavra pela OL•dGrD., diz q'lle. n liO ã B();Q pr:o; 
po;ita protela.!.' esto. di3cus;~, m'ls o.p_enai 

. procurar que ello. seja. regula~ . . . .. 
· A dttvida op,osta pelo n obre d1putado pelo_ 
Rio dê Ja.noiro tem toda a p 'ocedmicia, e ell~ 
não desa pparece peb resposti. da.la !'elo no':l 
bre deputado por Minos. O or"dor chama à: 
esclareéida attonção de S. Ex; pa.m o se= 
~i*tO: o ~rt. 3~ .ria sua. p:~.r t~-1~ diz o sa·e- ttillte~ 

. (lc): . , , . 
c O membro. do supremo tribun1l que COlll~ 

ple~>.r 40 an:1os de ser.l'}ço .eJI'ectivo; e tiver 
mais da ?O a.nn()8 do h!ade, ." t,ra d~T.eito· á aJio;
senbdori-a. . com todo~ M veneinie n:tos do l o·• 
gar, si nelle tiver, pelo menos, einco annos de
exe·reieio. ~ . :. ·· 

Ora; cata· parte. n !lo "foi discutida·. 

0 SI\. C.uiomo DE 0Ltv!llRA :- J a fOi vo't~êÍi.' 
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O Sn. )l.<r<OliL Ponl&LLA · repli~a qM n[o 
foi dis~ulida, nem Yot:l.da.. 
. o"o=lor voi ler. a po-rte do parecer rektíva 

a estll disposiç4o (lê): . 
4 o prinoi.pio deste ~rli~ pa.asa a ser ol't. 7°, 

com ~ epigr~pho- Dispo>JÇ5 .. geraes. . 
« As palavras- O ~nembra do supremo tn-. 

banal,. subs~ituanrse·pelas"- O mogistra_do. > 
Logo, ,lomo. epmo pen:~am.ento da. comm1ssã:o, 

o!ferec;do ao deb•te, que, eomo dÍ!!posição geral 
e ·~ntecedondo o art. "8• da proposta, que a pri
meira p.rte .do art. ·3• do projeolo i:úroreeido 
pela commlsslo deve. constituir o. art. 7•; ô 
um artigo inte rmedio, que cabe oer agora dis
cutido, pois quo ainda o não foi. Conseguinte
m.ento lolll raz!o o nob•e deputa-lo pe!o Rio de 

A commisslo h:ivia formulada um artigo 
VGJ'da1eiromanté additivo á. prOpoob do SO• 
,·ern~. isto o. destacou mQ.tCri3. de n.m artigo 
·da .proposl\lo pllol'"a e. oonvol"ter em um artigo 
dislí.ncto, com uma numeração nova, e até · oob 
uma. inscripçlo ·inteil"&wenle distincta, qual a. 
d•-diapo>tç<;.. fl"!reea. Como ·pois pód<> ••" 
colll!merada. COlllO 1lm0lldo. ao art. 7• urna ma
teria tiio diverso., de!Le e qa~, b~mlouge .de ser 
olr&>eci.da eomo emen<b, foi. destaead& . de um 
onlro <Lrligo e oft'ereciua. como artigll ,dia

·uacto·~ 

O oradclr n!o sabe quo illlercsse, que n<;ôihP 
roento pG&S"o~. haver ern fazer votar esto reíotrn~ 
por maios t~t'l, abafando o. discuSsão, q\lO.ndo á 
ro~niíe;to quo ~ govorno nllo póde \ er o om

~ta aa•e,new. uo o:wnt?.l-
. Jweitn1 qnnudo Rgita 98tl. dr:ni<la. A: Uâ9 Sér neat.a C&IIl:lt"a f 

assim. entt:o a commiesúo nãG re3i gio o seu E' c}Jlro ql.lo a" idáa.a do governo a·®. eo~
trabalho.eomo devia. Veja o ·S~. presidente, ll'inão nl<o s9 oeha:m dev,domonto omaiure>t
qne • oomrni,.io a té donominou ••ta ro•~<>•i.> da&; a-<liscu~a!o o tem revelado. Pontos capi
..., dioposiç~.s geraes - nilo acuando esta ma-. ~a~• do. propo&tll. têm sido resol"idos, revelando 
teria capaz da ser capilulada em qu~lquer do• divergeneia onlre o n obra mi nis.tro e os mero· 
o;:tros art!gos, e devendo constituir, portanú>, bros dA oommi:uio; out<QS têm •ido adiado• 
um 11rligo d~tiocto, artigo que não. foi di!· ~ra. cume m:út detido ·· rocollsidcroçlio e.m 
cutido nem votM.o. tempo. Achando-se a seaail:o leg islativa presté&-

Port•nto, o 'orador reclama nos monnos ter- a tindar-se, ó manifo•to · quo o governo ·não 
mos em ~ue o fez o nobre deputado pslo Rio de · póde ler o proposi"to, a mPnoa a. roaioria, que o. 
JanGiro, nlo lhe parecendo procedente a defesa eon\ra·gc>•to e "por mera lol eranci"' telll carre
promovida·. Pouco importa qae, com relaçilo à gado eoto pro~eto o.lô o ut. 8•, do fo.zo!-o votar 
reforma eleitorll, se ·teuba dado facto i~entico; nos poocos di~s qu~ reatatn de traba.lbo. 

· O· qu<f tem pateD.te é o que:c_onsh da httra·do N-~•1•• ter!llo~ . porgunto. o oro>dor, que empt>o 
j>roje~to; a não sabe que dundl •• poss-o <Jf- nho ha. em abofar a di&eu•siú> e sorpreúder 
íereeer. . o voto da eamara 1 O artigo, cvja diseurs~o ~oi 

O Sa. Po.l!sto;,NT~ :-Eu-sinto não eal:lr do •upprimíd>, não vo1u do corto · ""lvar o. mng,..._ 
aeeórdo com o nobre depuhdo . .a maleria a tratur:> da sit!UçiJo ·em qu3 ·s g_ acha, nio vam. 
quo S .Ex. se rcfure JÓ. foi yoladapelaea· ... lvN"ogoYerno<> a maiori~>daes\l>l"ilidade·.da · 
maro ; 011 puz ã votaçlio o artigo com a eman- que slio jasto..roal!te a~c~sadoa pela opini~o p~
do. da Mmmis"são ; e não. tendo hayido inter· blica. E .ao ~rtlgo hm1b-se a conceder o d1- . 
rupção noaartigos, segue-se disccitir o art. 8>. rcito de nposeD.Iadoria a velhos mag-istr.ados 
E" 0 quo estoí em di.seus~o. com 70 annos de i dade e 40 de· e:.:ereiei~ effe.: 

c~ívo ; é destinado a reger uma hypothese na. 
O S>:. A:n.d'i-a.de F:i~ueira nao turalmenta rara. N~o aabo port:i!lto qoe em

põde dei~:>r d~ levantar o mais solerona prci- penbo houve elll abafar a discuss·~o e preterir 
.te•to éon.tr> a dü-eoçlb que o n~bre .presi- 1111 reg ras regimentaes. 
den te ~c~b• ··de dar á discusoão de•te pro- . 0 Sa. G ol<QA.O'I"":S:S F.t:u.aEut.l :-L no de ;,.r-
je~IO · · · bittio . · 

·As commissõea, formulando o projecto que 
ae discate, juntamente com .. p>:"Opoo\!1. do so- () si. C.ilil>tl>O DE Oz.tVEll\A :-N~o ~poiO:dO. 
'l""e>no, d~at~eo.ram alguns artigos da proposta, o SR. Al<~RAt>:S Fmt:EIM diz que o lead•,. 
elimin•ndo o nrl. 4?, para que !o .. , . ~I tendido da. m .. ioria tem o propo;ito do chamar . i si a. 

. como p~ragral'ho do art. 1•, pas;ando o art. 5• glorio. de ter correg: do e11e projec to .os hom• 
a 4•, o 6• " ü•, o 7.• a 6•, e introdiUindo um bros durante l.oi e a 2• disc11.ooão; 6 unieo.mente 
n ovoo.rtigo eomanamoraçiiode7•, o interesse qne pó1G onxergnr ne•>e •çodo-

0 nobro prosiden~ acaba de ditar qne sujei- monto de votar artigos •om discu.til os. (Apoia-
t.ouáapprovaç[odacami.raa que esta adoptou .to• c mo apoiados .) . 
es~a art. 7•; m'•• $Í S. Ex. aasim · proce- S. Ex. naturalmenté pretende auferir novos 

. deu, oo:prendeu o YOto da caman. (apoiados), motivos de gldria de.au soll procedimento. A... 
por'lll9 oota só pdie votar assumptos depois de pooteriill<de apreoi~ri - o• titulO!' que S. Ex. 
discutidos, e o nobre presidente nio deelarou plssa iu•ocar"' semelhiU>te rl!l?eíto; lll.arrdesde 
esse artigo ern discus&OO. · · Jà o ·or~dor dirâ a S. Ex. quo eo;o e~u.l'roposito 

Si, portantoÍ a camaro. o votou, foi umo. vot~- de abafar 0 ·d~bate uão devia recaliir sobre 
ç:ão n ,1Ja do p e no di"eito . . . ortig-os da ~omnüsoí!o ·do. que S . Ex. ó r e- • 
• ~ .. nllo .e.sà isso. O procedimel!to da meia, lator, . 

01 o que •uJelloll á. •olação um atngo que . nio A cliscnsal~ placida. e serena que tem. co~. 
eslava discutido, nlio e r~gahr, porquo não ae rido quaai q,ue exelusivainente por .parte d_a 
tratav11 _de Ultl& emenda oJI"erecid• .. a um artigo commi$:ião,' cem ·r4l'a . inte!'Vénção_ d~ no~re .ml

. qt~e '~ 1a v&tar, como talve. o no~re,presidente nislro e da BO.a r:na1orla, nllo. podta. P~JUdice.r 
pens~sse. os iutm~03 do governo,_que tem praeurado ape-, 
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naio m aior o tempo pora nõn ser incommod•do 
com, oa gravas e urgentes problellW! que devia m 
mereeor a. su.a. attcll~· - . · . 

O Stt. CANDIDo n:E OLtVEJRA. :-Não lXlanda.
nm aindn nenhum& emenda. 

O Sn. ANDRADE • FlGCEJá;. responde que a 
oppo~ão não tem o direito de nmdar emen~ 
das, om assanipto em que a divergenoia. é 
prof'a.nda com a propostas da govl3roo. · · 

'A oppo>i.çõo julga que a prope>ta . e rr:s o 
. aeu alvo, não a.Uinge o fim do u.mt roforma. 
~omo~a dG que o pa.íz caree9 .. Não podeis, diz o 
~rt;Ldor, exigir a. nossa. cooper&ç1to attendGo.do á 
diverfrencia qu~ :q.OO se para . 

dep_oi~ <I~ 40 ~nno> de clamor>• . oontra a l.ogi.• 
laÇiio JU:hcLarL>, com gue o parõ1do conservador 
do to? o p• h , depois~ do oeta:r no podú qUAtro 
ou ·ctnco "Veze~, sendo e1nco annoa. de cada. vez, 
aprasanta., no sextll anilo da sua. oltirna. ascen
são, es ta projecto m•squinho, que :pUent.ê~ a 
inaaidade de oius idóas. · · 

0 Sn. PRISCO P AR.USO ( mittist.-o rlo. jv.•
liça.) : - Tem sirlo opoiodo por todos os ma
gi!trados ; te:nho ea.rLas que posso apresentar: 
V •. Ex . es l!. ·contra a eleBlie da magistraltrra. . 

O:Sa. ANDRADE .Fi.;uJ<rn;. diz ·quo a de· 
ela.r11.9ão do nobre winisLro -6 a. m&.!S form.a.t 
condemn.açio do gover"o' · 

. or.çoso lhe á· ·tomar ·par le no. diaeQssb do annos tem ch mado pa. uma reforma impor· 
ort. 8• da. prop~sta; e par:> q11e n~o ~eja vieti- t&nte como es~. vem, nos ultimas tampils .de 
m.& de so:-presa igual á. que ac:aba de ver ificar- sna exultellcia, nó fim de uma sessão eoteril, 
oo, pergunto. _ao Sr. p rezidon te o que astâ em defond>r ._ propo•ta que apresenta, lirm•n
cliscussão, si. o art. 8• sómente qu~ cliz:-«0 go- do- u n» opinião de mag istrados, do pessoas 
varno d~rí. oa regulamentos ne ceasnrios p:.ra a inter~saad34, ' <;ue lhe manc!Jl.ram pareceres e 
neençio desta lei :., ou g[ b.mbem os artigos relalorios. (N iib apoiados. ) 
addithoa o!l'erccidos pela commisslo regula ndo A ruagiatratura .; uma classo que quer au
o.s fõriu do !ôro & .a 1"espoito do regimento d$ smllnto de veuciDlento;, S 1lma classe a qu.e111 
costas. pes:1 a dependeneia. em que se acha "do go• 

o Sn. Ptu<SJDENTE : - Eali em dileuesão 0 verno.A magistratura imparcial, inde"Qend,ente 
art. 8• d& prop, sta com as •m•ndas. e digna dao s uas funcçõee, não justificaria ·~· 

. . mel ha nte proposta. 
O Sa. AND~·'UB Fr~J:IRA pede ~r.niseio O nobre mio.istro apre~entou a ·propos~ para. 

1""'- pondet•s.r quo não •• trats. do emendao, a~adar, porqne tem eerten da que n~ollcar' 
mas do aidi<ivos. S. Ex., assim eonside-. p:-ivaclo d• arma das perseguiçõ~s,no contrario, 
rando-os, viola no'!'amente o ·regirnento. O quo ficar á eonrestoa e outros instrumon\os do p~r~ 
o.~eommissio offere·~e são bdditivos, u~lfl.n~o da. aeg uiçio; ap~eaeDtou:-a porque sabe qae & .não 
·e.xpte:! ~:~io-ac;cre.scfm-te-se ao a.t t. So da pro- (Ar i adoptor p.elo senado, e, quan~o isto 16 
JIO"t... Acoroooent:!r é o.ddi,tar. Si a propoata desse, o govetno flcuia bem compensado com o 
~a base d• diseu3sãa, o qne a commisd o otre- &rbitrio. enorme de·eonstituir a magistratlli'& 
ree.e sdc> verdadeiros additivo3, . e estes, nn eom os p~a.ticante.s de esCriptorios. " 
fórmo. do reg1meu to, devem ter discus~ilo des- I:Ioj e o ot•bitt·io não é til o grau de, porque a es
taca.da. Não póJe o Sr. · ~residen te ~iolar d~ colha tem de recohiL• no· possoal habilitadó cóm 
novo 9 reg-imento, constderando "conj11neta.- um no..-iciado como· é o ·qudrieunio dojui< mu
msnte •m disoussõ.o a prDposta · do. governo e nieipa l. · 
oe a<lditivos. . Entre tAnto, o orador não receia a compo• 

o Sa. PassmL~TE :-Eu considerÓ emendas. si~[o da maf:ÍBiratnra. como o go..-erno impe
rial ,& •ai fazer, porque_ no dia. _em quO subir 

o sa. ANDRADE F !GQ"ElaA diz qne o Sr. pre- o par tido cónservador, !'tel"""~" b suas ordens . 
sidente não póde violar aa leis d& linguag~m. Eon respost& a. um apàrts diz qne as persegà.i
A commi...&o íntitolou additivoa os-pu•gr•phoo çõ•s.eonstantemenle fei tas pelo governo estio 

· que ELcereseentou oo art. 8', e pel~ niater ia nlo demonsl rando que nos ma.gistrodoa que tê·m 
~em sar·coneideradcs como·cménd<>S. A com- opiniões eon•,.rtadorss ha mais eohoreneia e 
míssão scrr•scen \a ' . c As férias do fóro etc.:. mais i• t.repide• . . 
~lO póde •er ewenda. ao art . 8• que autoriza o O orador vai disoutir o :>.rt. 8> e os ai!Jlili• Oil 
~..;verno A da.r· o;s -ràgnl9.m.entoe DtC&Sfr.\rioa que nene o Sr. presidente íntroduzio á ror~. 
par& n e~eenção dest:1. l ei 1 A com mlsllo :~ceras- · O ar!.igo<lio_põe q11o o governo fioa wtori
e•nta &inda:· c O governo fica au toriudo a zado a fazer o · regclamento nee2ssario pa"' a 
rever o regilllento . de costu. > l&to ta<D"b<:m exe ouQ:io aa·Jei . · · . 
nio póde aer considerado cmeDda . . (ApJilldos.) Eate artigo é umainutiliiado na parte êm que 
O. Sr . prmidente viola o r agimento e .... leis da se refere â e~ecnçfo da lei política e adminis: 
lingoagem · e do lxlm ·senso. Si o orador va i tratira, e :<eeução que incumbe ao gover no, e e 
discutir, este a .. umpto, nã~ é porque aceite a incon•titucional e perigoso na parte em que . 
decisão do Sr. pre&dente. Em outras ~cirenm-· .se refere ao· direito civil de que trata o pro
stancias sentar:se-ia, porque v ê · que s, ·Ex. j 9Cto, cujâ execução compete _.ao poder judi· 
e a maioria;a quGm pr~atde, tem .o proposi to eiario. · , ; -. . ·.": _ · . 
firme de viola~ o l'egi-mento e abafar &.di~- ' ~· inutil, porque a Coilsfitni9ão no art. 102; 
cUBsão. (Prote8IO$.) · · § i2, já. deu ao go,verno a :<lt~baição de forma.-... 

Vai diacunr a proposta, perque tom de levar lar regulamentos e exped~r 1n>trucçlSes p~ra a. 
lio Calvarió ·a cruz ·que tomou ao bre 'os hombros, a.deqwu!a. ~xecu~lo das lelB · . . 
·pol'que têm de des~mpenh.a.r peran~e . o Raiz o .. D~ propria theon.. o:onsti~".eional resal~. a . 
comprollÚaao de provar que . o pat!Ldo · ltbera.l, , dtshncçi!o .entre as le1s pohtlcas ou adrnin>!• 
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"trativa.':l, cuja execução incumbe ao governo tuicã.o está- a.~mado. da fu.cu ldade de ~::r:rédir re-... 
-regulamentar, e as leis civis e juJiciarias, gulamontos, C preci.Sa.::nemta p(}r i~to quO fiCã. 
.cuj1, exéeu~ão compete á ma.gist!•a.Lura, no.; exCluida a. .jdE!a de qc.o c. artigo se :refero ás 
~sos indivtduaes, por meio de suas s'ntenças, leis d~ orJom ndminístratíl'a ; é preeisamenta 
4lOS casos geraes, por meio da jurisprudenei.a. . pt>r isto que o artigo .SG refera á parte àa lei 
-dos tribunaea. · · cuja erQcução incumbe ao '[lOde:r j lldiei:u•jo c 

Ora, a.- proposta. contem ou não disposiçõ~s~ nunca ao governo. 
cuja emcaçiio não e da competencía do go- O o:·adO!' não pó lc com cffei to imputar um 

•verno, mas do pod~r jndiciario? Toda a ma- proposito inutil, snpe dluo, á proposta. Desdé 
teria. do ar~. go~ que t:ra.ta de conces~&o de ra- que n'3lla. sG ·~tttoriza o governo a. expe:lir re• 
-vis.La, toJa. a. m.ateria do art. 411

1 que tr3-ht. rle gulamer..tos, déve concluir que se refere :neces
..concil:ia.c;ões e a.ctos foren5es, toda a ma~ ~ria. _ sariamente ti.quel1a parte da. b i para. q na a 
-doa .arts.·5> 8 6', que tratam de suspeição 8 c,nstituição não d.~ ao governo a fac uldade.. de 
---incompe.tibitidAdes, todas G!!tas mn.te~ias ~ão da. e:cpe~il-os. · 
.ordem daquelb.s, cuja. exGcuÇão incumbe e1:clu- Nesse pra;:upj1osto, :r')pete, o a r tigo con t ém 

· ament d · · ' · • · · · · ~ 

Porventnra o MLigo que se · de>cute da.ra ao tuição não deu no governo a faouldade de ex
so\•erno faculdndo de expedir rega.lamento pedir rcgularnentQs ~tar& a boa e:xecnção daS 
.para· esta parle r\~ Ir-i? St se der P&t_a inte-lli- leí'i que incumbe ao 11oder jndiciario; e ~pl za-r 
~gencial importará o ,a.rtigo LIUH:I· v-iolaç.!o, Oml. das trmdencias que todos os nossos goveruoS 
..derogaçio da dispo:siç!io constitucional. têm tido da estender a. &sphera dâ sua. aeção, 

Mas não á sómont~ isto. A propoJte., n.ome.s- não conBtil que nenhum ha.ja. feitO regula
mo tempo que. procura. alargar a 63pbera d:> mentoi para a. lioa e:tecuçã:o dessas leis, fendo 
sopremo tribuno! de jnstiça uM concessões do constantemente firmado a jurispruiencia ·de 
.;revista, 'PL~etende auLodzar o gcYerno a forma~ q a e a;; leis de dir~ito ptiv.ado. em seus divel"sos 
lar regulam·\ntos que rejam e-ssa.;; concessões ramos. devem ser interpretadn.s pelo poder ju
de revistas, isto é, o propr!o exeroicio da. facu!- dicíarlo, peles juiz~s charr.ados a julgar as 

. -dad6 que da ao supremo t•ibunal de justi;a, especies oceorrontes, segundo as sna• luzes, 
de cone~der tn.es ree:uL-'OS. · guia.ndo-sê pel9.s regrtt.s da j urisprudencia dos 

Conferida •cmolb.~nte autorha~J!o subordinar- tribunaes e sob a responsabilidod~ do., poderes 
~~e-i o primeiro ttihnnal do p!liz no c~ercicio, co.~pct.cntas. Est.a ó a dau~rina. consta.u~e .. 
de·so:\e. esseneia.es att:ribuições, á opinião quB . Como, po.is, o goT_erno vem agor~ repudiar 
-.o governo queira decreur em seu regulamento~ tal ,.do11 ~rina, p~dindo autorização para íaz:el:' 
~ntregar-:~e-.:i toda. a jurlspt•udeneii dos tribu- re;g-ulamentoa .pat'a. disposi~õ1s de cara.etar me• 
·naca, que deve ser firmada exclusivamente sob ran:ient& priva-lo, eomo ~ão .aqu~llas que sS 
.a rGRpom~o.bilidad~ dclles e determinada pelas cçrniêm nos arts~ so, 4Co, 5" e ôr) do proj.,qto? 
sna:.s luzes, a.os int~re:;s:es da. p·,litic:I., á igno- Ini"'o governo alterar as reg-ta..'5 . alli estabél~;,;. 
rancia dag repartiçõ3.s, que lã.() .Rbertamente sa cid·aa ~ Irã. al-terar a juris:prudancia. que' os 
tem rev-elado nos ult imos tempos . nossos t ribunaes tem jã :firmado sobre tal as• 
'' O orador vâ mesmo alli a o~igem de uma snmpto•·alias r •gala~o pehs nossas leis 1 Com 
doutrina, que ten~eria' a annullar o no,so poder q ne··vistas pede o governo e'ta facu ldade 'I Será· 

_ _jndtci.ario e a prtval-o de todM e;;:;s.s sappostar~ para- ~on.aernl-a perrnanent&m13n te aUm· at á· 
garantias com que o nobre ministro da justiça dG alterar o sed. reg ula mento segundo a. Con. 
j ulga que com a sua proposta Q dota. ven"iencia. de litiga ntes pi otegidos 1 Tudo isto é 

.Aindep•ndmcia dor>oder jadiciario, comO' de de suppor, desde que ha tão flagrante v)olae)ãoi 
•-qttalquar outro poder, não oonsiste nas eondi- das regrao mais comesinhas, desdo quo ha ·a 
çõe.s pessoaes d?-qu·én&~ que o ex.erco I c_o~'ai"ste. pretGn~.ilo y~o ~us:tda. ~e inV:l.dir a esp hera a.~ . 
na llldependoncia, na hb~rdade do exerClciO .1as poder jnd!Cl3orlo na 1nterpreta~lo, n~ appll• 
,attribui\)lles quo lhe cabem : a i ndependoncia êaÇão das leis. · 
·<l? podiir judieiario co.nsiste e>a_;tamenle. na Eis ahi ~ inde~endeneia que se 'luer d·ar· 
libordade de c::ter cer a mterpre~ç.o da.!elS e ao pt>d&r jadieiarw arrebatar-lhe a lndepen
d e apphco.l-as conforme a~ soas lQzes lh_e_aoon~ dencia, que até hoje os n ossos. costumes pu• · 

. selharem, sob ~ua exclustva l'esponsabllldade. blicos, m•is do que o respeito do p t>der exe--
Si o governo va1 :fica~ arm.ado da faculd•de de c.>tivo lhe t êm .deindo! · 
..c~edir regubmentos pa.ra. e:técução ~aS leis, . . ' . • . ._ . . . . • • , 

.semclhnnta faculd.<de importa a annullação do· O orador J• mantfe~to': ~a !nbona o seu JULZo. 
p·oder:-ju U.i cia.rio~ pela base, porque "import·a; ne- d~ que o no~so poder JU_lu~_l&Tl~t no pon~ e~sen-: 
'gar-lhe a foeuldade àe i nt•rpretar as lei:.· para: e~al om qne _póde cono1stir a ln~ep~njenc•a ~·. 
:applical-as coi.no ent·ellderl importa. recu:sar ... lb.e u_m-po:ier •. ·.nao çem raz.õeg ~~a.~~~vet~ de ._..qa~~~ : 
.o· exereicio de; súas lu?;es, imp:)r ta _. por- ultimo xag~ porque n~hllm po~er ~esta _pa.•:- e-·-~a~-
ce-rcear a. sua. responsabilidade, que deve· ser sob era.~ _.9,~ que elle ll?_ exame dos:. fe1to:f e na 
iht~ira, como g3-ra.atia. do sus . i"n-depend6ncia. sua· de.cl~0• _ . . . . . _ .-. :; 

1\Ias poderá o orador a~;;umant.ar. hy[fothe;. ·, Pois. be:n; .este· u ltimo r educto,. que t em· con-' 
.!-tioomente.a:obre o ar~ 4 s~-~ Se r i verdade que o. sti.tuiUú at:e aqui -a independe-ucia-eX:~UBiv& do4 

, .me:~mo ar.titço não eomr-rébenda esso: parte· do nosso. poder j11diciar~o, é a m·ea.çádo' pê_l~ .P~~~ 
j>l:'OJ~to, ~uJ~ _execução só Ülcuinbe .:o· poder posta: do govel'llo, na pli.rte· ern que g:ue!O .s:er 

_;Judtelarto e nao ao gover:oo 1 Não; é precisa- dotado·com a faculda-de de regnlamentar a' ex&<' 
·..menre>porque: este al'tigo· n<lo "' pódB·aJlpiicar . cução· das ·lffis· na que é·do,:-<~xclusiv~· com:plf•' 
<i',.Partõ><i~ lei, para que o govemo peta · CQnsti- tencia deBlla· poder. · - . 
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O~per.igos para aga.ranti.a do"'c'ladl!os, para' ··o Sa. A.•wtu.DL I.'!GUEll;.l. di•. qu~ noioo te·rn· 
a estabilidade d1• instiLuições, que pod:orn .de-. mltro nomo aemelban~c proced.iJnenb , e qu~ 
eo:rrer de semelhante fa.c-ulda.dê, esca.sado õ que nunca na ca:m.a.t•s. se. submette.u ã Vot-ação um..~ 
o orador lGmlJre a um~ c.:mar<' tão illustrad~ artigo sem t~r sido pl~namente discutido. 
como.n~u,~lla o. que se dirige. o Sn. c ....... oroo "'" 0Ln Elll..\ ·• _ E'"' um::> 

Estes. perig~s _ s_!-1 manifestos, e tenderiam acousagão il)j-~st~ qUO b~ de cloor mlÚto a 
a. .. anuulla.r a d~Vl>ao: do•· ~odere&, a_ C(Jncen\rur y. Ex. 
no _goterno a mtelltgenc>a d~s leis n. p.rte I . 
lllalS dehc,da, porque no 'proJect<> .não só ha O Sn. Alii>li.ApO: F<GUEtiU..obsern que, o que-
di ~posiçõ Jf3 r~latl.vas ao excrcieio das fune:ções~ r

1 
ha de. d. oer ao .lllustre presidente da camar.u. &

mas· ha trunbem a.rtigo:s. de .na.t11reza. penal, .,.is- ao nobre relator ·da commissii) é a inju..stiça _qu~ 
po~çõe.s :estrictiras da.: li.be~ade. assut:npLo eo~meU-ero.xn hoje, po~qne pratic::\rarn uma. 
delicaàísSLmo, em.que n.ão é possivel pensor eavilla~ão,sem o menorm~eresse. (Apartes di-
nem por eombra, que possa o. governo tiear ar-- versqt) , 
:ma do, da faculdade de interpretar leis por meio l) orador sabe bem. ci valor moral que deva-

e reg oo: • • s n. ro-
Como tornar· effectiva a.responsEi.bilidaJe de· testo, porque, como r~p!"esentante d:.1. n.t~oçã&- &"-> 

qu;-:lqu6.r Grro,. de 1],Ua1quB;r abuso,. no.·in~-Jlli- m.~mbro da. minoria. deva antes de tado -pedir a. ·. 
ge:õ.cia pratica de uma lei de- cara.eter pri- fiel execação .~o regimento (opoiado~), para.. 
Tado· por um· regulamento do goyerno-1 Nem não V'-ér a raproducç.ão de Uctos id~nticos,. pois 
Q ~orpo legi.slatiro estaria habilits.do para. oc- deste mono dã.t?tro em J?OL1CO as medit.l.as. seriam... 
e;orre1~ com o r:eme.Jiç devido,. porque tem. pas-- votadas sem d1ecnssão ou. c::.m discussão aba..;.~ 
sado en.trQ nós como ~egra.. a. .incompctoncia. . f-ada.. 
do. -mesmo corpo legisbtivo para. revogar· os· : Respondendo a. divsrM.S apartes da. maioria: 
:r:eg-ula.mon.tos do go-verno. diz o ora :ar :- ",iÓil tond~a 2. f~ollid'ldrl nt.d mGstnt> 

Em. }~~ança, o:ud~. existe· um poder judiciario 9o e?cerrar os debates ~ntos de iniciado.s,~o qpe
const>tuldo. e urna Có1·te do Cassação, que não ó Ji destes ~:~:amplo (apo•ados e apartes) : Já -.o
sóm~nte a. garantia dos direitos. privados do.e~- . tast.es-ag_ut. encerra.mrmtos prévio!!, uzü e abu.:za.i 
da:.tao, m.as.ta.mb-ero. garantia dos. cidadàos' con- . destá due1to. com~ entendorde:5, porem toord~=
tra. o~ abu>O> do p:xler, p<>r ma1s de uma· Te• : le&ldode na dtreeç•o do• t-mb~lhos de• ta camara 
t,:!m~se. recusada :tpi'lics.l' artigca· de ~:a-gula .... n{t(), s~Ume.~tendo á. YO~aeão 2..'J.'.tiga3 q u"2 não fo-
mentos do governo, de~Jaranào-se· que a di~po- , l'am dtscalldos. 

· sição. inv:ocada. não. é applic.a.ili\ á cape oi~ con- Nunca. foo·a.n.l.: d~elara.do1- em discussão esses.-
tJ:"over.~ida, por. set• contra..a.lei. artigos, nem, era. poss~Yel que o fossern.antes.· 

Com as.ubservjeucia;porém.,q_ne ha.~entre:nós~ da._occtsião ~o~pQt:~ntG. O re~m~nto é ~.lar_?;.· 
col:a o dos·lmba~·aço com que o gcverno têm in- feiu.:mente não e segredo pa.ra runguem. Dlspoe. 
v.adido·os t.fib.unaes.de justiça, agarrando. ma- q_ue. L\..S propostas: do go,•erno entrem em dia
gistrados ptlla. g'lla.. e expondo-os- a.o lU.dibrio _cussão com .as emenda& que lliM offtn-e-cerem.as 
publil..l-O~ qu~ garantia. pódo-tor o-stlpramo tr.i- <:omrnissões. Neate sentido, estando ~m .dis
bunal· da ji"V9.tiç_a. com. uma. d.ispoaiç-ii:o deet.a.. cu~ "ã.o a proposta.. c~_m uma :f!I~dA que l ho 
ordeml. Ou ha.de.sotfreL·.a.s consequeneias. on·. accrescentava um artigo,.::ubst.J.tuw-se _o art~ 7o. 
quando reeolver Ji~ar um pontodejurispruda'n-- da prop,osto pel~ emondr. ao art. 6>. Segui:vse
cia,_ até mesmo :por um.- a~·cnto, o governo po- ~a.t11r~ln:enle a _emend~, eonstitui~do um ar--· 
dera. respondôr-. com.; um aviso ou: um rcO'ula- ttgo d1sbncLo. E~!H~ arhgo nao pod1:1 !er vo•~
men~o, em v.irtudc da. a.utori2a~ão que: e:· lhe tado sem aer préviamente posto em diseussão .. 
quer. con·ceder, estabelecenio doutriMdnteira.- O -sa:. C.u.'Dmo DE OLtVEIIIA :~A:. emen:da foi' 
mente op_posta. E o co1'po le.~isl.àtiva an·:!arà voi.o<la,com·oc'ft. 3.•· 
~oim roprooe.nbndo umpapol,quo·eoguramen\e , 0 , . . . • . · 
não lhe ha de angaria•• 0 respeito dti. nação. · S~- A:\'DlUDJ!: Frsu~m..t . ..,.A mesa declaro ti · 

Decbra. o. orador qne a. cam..ara. vatn..-poi" sor... que f01 votada hOJe· 
presa, porqua hoje den-s.a o triste e-.:oooplo da O' SR. PRl'SIDENrE: -Foi. votada com - o .-
ser. um· artigo -votalo sem ter:·sit1.o discutido. art..3.? 
(Ap~_iarlos e .nao apoiados; . cruzcun-ú "fltU:i~a.s o: SR. ANDRADE ' FIGUEtri:A. dL~ que ; o .. sr~ 
apa• tes.) A-. amend.> . const>.tn~ u~,vel'dadetro presiden·te não p·odia ter feito Tohn•·emenda 

. .a.Q.d_u.l:vQ que ~o1 yotado s-:!m·discus~[jo ~om _cavÜ-· ao·.a:r.t. 7~~o·-pOt-· oecasiãO do n:tt. s.o 
laçao do regtm~n:to·da·.~ama.ra •. (Contu~uam. as: 
iníerr.upçiies .) E .não ha neeessidads de cavillar 
tio indign~mente ·o regimento •. 

O Sa. · Pat:s~DENl'lr.~- En. !io\iin.caplz ·de· ca-:. 
villar o re_;i...,ento. (Apoiados.) · · 

o·. S:s. . . AliD!l.ADE FIGUBIR~ pel~ licença .para .. 
dizer ao St .. prezsidente. que s·. Ex. ea.viU)u.o.ro-::· 
gjmento. (Apoiado• e n.ilo apoiados.) . 

O ,sa, PnEsm~NTB;.,-,.Eu,.protesto eontraa, 
proposição_ do nobre deputado. ~ 

. O S11.. C.L"<nmo Dll .Oúunu.: ,...E'·umo.gr..ye 
e :.injwt.a...:. n.ceu$8:ção ·que.' IeYAD.ta.:.contra;.-o.sr-:. 
pl'e~i.de.nt~ • . {Apoiatf.os. e capJrlts.} 

O ·Sa .. PnurDENu:-Doolaro li eamnra qnO>'.· 
sub!Iletti á votação o art. 7°, porqae a emenda 
ja-tinh&:Sldo appro..-ada. · 

OcS!I.. 'ANDlUDE FIGI'ErlU:-~ ê:nendá np. -
pNJvadã. foi: suppriminUo o f~;~~ membro· dó: 
art. 3";a. emenda -que s~ de~via disc~~ir hoje·é~
a~uella .qu~ roprodn.ia·:!'-'1'~•\G:•upprim~cm'<ll) . 
art .. 3~ HoJe•· er:.L Ill"ô!fL"Iamen-to-.:%.., occmnão .de}·· 
.se_diScutir.e_vota.r ... - · 

O· Sr. Presidente ach•·sG.-. e>:n· diffi<>ulo
d.ades que jà nio sabo o que ha da dizer; vem 
com expliCa.~Oes·que· nw.H·-o compNmettem •. Nãb 
'ha·intel'SesoHID·fazel"isso;··a·refórm~-- n.M vaJbc, 
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a m•'!'J':' t~ic~, até mêreoe ·a rGprovaç& .da são' foz & prineip>l!llon~e pe_lo modo por que. 0 
~~:!': :tl::la:, ·que :o.~o tem confiança. ne. !"~l~m· dos di.aa <:Onsag:rld~ ás fes;ividades 

· O SR. Patsco P.lr.A.Jso (m.inisto d<t. j t<stfça): religu~a, além dos diae em que h& fé<ias n&
- Tem-n'a votado Gm todos os pontos. CCSSarJamen~ 11041 trabalhos por diaposiçl5es 

Os ... A><DÍ<.•»:s FrGUEm<~.:-Tem·n·a votado daJ noaaas leio, alé!ll dos diaa nllo santificados 
por tolerancia par.& abandonai-a • em que :ha o repouso doa tribunaca ~o . justiça; 

~eol!te~:~mentos podem oecorrer que JUstifiquem 
.O s.:. CIEN!!:aOso : M.laQuss:-.V. Ex: nl!o a. declaração. do feri~do, 'luaooo a um ou outro 

tem compotenoia pa.-;. apreciar o proeedimeo.to dia. . 
da maioria. · . A eommisaito, porém, ent•nde que se deve re-

O SR. ANDRADE F rGCJ:tBA· re.sponie que tem g uiar a - "'~teria por loi. ldoo, por quo modo o' 
toda a com;:>etencia para· dizer da proposta do faz ~ Por um modo 'lu• :não · pôde moroca-. "' 
coverno. . approvaçíto doa homenseotendioios. . 

~"'~~'!_l'l\es<HIH~Hlllf--R,._ole<.a.,..*-l-J:,.,A~si.~i'Gm=-;é..;q~u;.:e~a commi .. ão marca o dia iO de 
.· er-m~-~ 

jclizo d<l V. ·Ex. Natal; qae do hoje·de 21 de Dozembroa ::li de 
.o Sa. A:sDtu.DB FmUE!lu.:- V. Ex. póde de- Janeiro. Ora, nãn é conveniente, la opíhião do 

cl~naJ.• qnS~.nto qu:i1.~r1diz o ora.dor,do .meu jo.i!o; orador, esta 'reducção. · .· 
ac1ma do de V. E1. est:i o p >iz que me conhece E' sobido qao no me~ de Janeiro·& côrte ondG 
e quo do conheco a V. E:.. ( A.PQiados,) o fóro é mais activo, fica sajeita ao• m~iores 

o sa. · Ca><zmo "-' eu,.,.,.,_ T om toda .. rigores & estaçio calmo;')!. ; ·é & época em que 
competencia, nio e = . i.llus~ desconhecido. costuma hner .epiaemias; ·' "época em quo o 

pessoal, SGbretudo o littarario, dó fóro costuma. . 
O Sn.. GDo'fl!il.oso MAaQUns:- Como V. Ex. procurar ac eerconias do Rio do Ja'ao:ro oslo-

o é . · g-ares de . rep::msó, de climt~. mais. amen~ e r~S-
0 sa. z.u.u.:- Não d~scobrio a polvora; mas tanrador, par& ·raeuperar as Soac forças a pre-

poiia tor descobJrto 0 m>l de pa.u. parar-se auim para as lidos do ~nno. Q,e van-
tagem a.c ha a commissã:o em reduzir as férias 

o Sa. Et!<l!Ü,GNOLLll T.i.U,..i.Y:- A m~iorb. duranto cota cotnç~o! Relativecn•nto ao sornço 
oabe quo o projecto cabe e por iaoo o doi'xa pas- n e.nhumas, por'lu• a legíslaç!o actoal ja tem 
... r. acautelado .e~ta mataria, determina~do que du.._ 

O ·sa. ANI>I\ADll F!GOl!tlU, força:lo a · 000. ra.nte ao fer.as oe tratem os negoctoo cj_ue cor
d~eer a oatro acto vio!ento pelo qual o ·Sr. pr<>- ·reriam perigo ~i niío fo•sem entao tratado•, ·os 
stdent& decla.rou em d!.Scu.,.lío os a1di tlvos olfe· negoci~s _urgont.e' por sua natureza, as ques:. 
r aeidn• pela. eommi.ssio, vai co!lllidet•ar succin• we• ertmtnaiiS~ • 
tamento a materia do•ses additivo•. O i • dolle• 9ue vantage.m h&, portanto, cmiimovar o di~ 
é relativo a férias forenae•, o 2• ao·.regimento re1to eotaboleetdo, que attende tanto ás conve
de enstas. niencias possoaea, ás commodidades· de 11m a 

Q.,•nto l.a fêrii.s a commissli:o aio· tem c:>n- clnsso como esta elos empregado• do fó<o, q11e 
:lit.nço 110 g ovorno, p•ra do.r-lhe autorizaÇão do """eoem de recuperar. u·auaa forçaa .d11rante" 
as designar em reg ulament<J: prefere ~eelarar ""Laçiocalmosa,! ' 
desde já. tauti'!lLmente os diao feriados · no . A eomwissio reotringo ainda ma.is as feria~~ 
íóro. · da semana santa e aupprime ú do E•pirito 

Entretanto, a comtliissão niio e'tn.dott a ma- -Santo que aiio de oito dias. 
ter~•, porq•te1 ai o ~ives8~ feit.<>; . n~o comm~t- Na opinilo do oralot seria mais con .. eniente 
t~rJa. o erro gro;setro de designar aqui u fo- que, em nz de•occnp•r·sa·deste ~ssumpto aobre 
rms, q1lllndo em o~t~oartigo,quejA approvou, 0 o qual jé o§ 8' do art . 6• linho: providenci!ldo 
governo ficou autorlz::tdo a dEU" oxecu~.to s.o r e- contia.nà.o--o ao governo., a oommiMão proeui"Mae 
gubtnonto n. 7'37, de '!850, qne conté;n um estudar a nosst. legíslaçio c:>m relação ás 
'lrtigo designando as férias.. Um artigo, por- feriu. · · 
tanto, annalla o ontro, não e pOO!Iivel ~ue ambos Ha entre nó• a nnllidade decretado. para. n• 
p1:.ovaleçam. Isto é ll:lais uw !lldielo de que aetoo prnticados doli'O.alo ... feriu. E' um& an
nem ao men~• a parte material da propoat& t ' gu•lha qne caree& de oor e•bldod& ; afim de 
:loi estudad .. , • ó por amor do um• obr& destas Bê pOr ern harmoni& ·o direito antigo com as 
que •• commottom as Tiolenei1111 do quo a e&· n ecea•id•des d• sociedade modorn a. 
mara cí testemunha . · . . N? fóro brazile ir,o _p,evaloca ainda .a an liga 

O Sa. Esoi\A&l;OL~ TATJNU: - A·· maioria. <hahncçllo das íerao, om conseqaencia. do 
tem págo earo. · . . elfeito que a lGgúlaçio antiga lhe8 dava, por-

que &legislaçiio antig& pronunciava a il.ulli-
0 Su. &"i'.IIUDII: FrGUlll.lU.: - E ha dé pa- dada dos actos praticados ll!Ui fêriu divilllUI·; e 

gor. . · quanto áa ferias chamadas hurna!lts. havia diB-
• Não .á es~ a oritica.unica q~• aoft're 0 add<- tincçllca,havia restricç&s: . 
u~o. St ha assomp~:<> que devesse ficar . entre- Fõr• maia e_onvenien.~e. que ~ eo"'!!lissio · 
gue ã competenc•a·do governo ~ e:u.cbmente pe nsaaae noa elfattos das·ferJas·do que n os dias 
este que •e refere :1s férias do fÓro. · feriados: ,. · . 

E · . 0 sej$'1!ndo ad.:litivo, . que o. nobre prerideÍtte 
s_\o &B!IUmp_lo ·não J!&le ser tll::ta~O por l ei , Ín litu)o~ de emenda, autoriza ao governo & re• 

sem gr&od.e.s l.IICOn>eruentes, .como & Com&is~ VOr O reg imento: de . caetp.s. 0 Or&dor entende 
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que esta. a.u~orizaçãa não p6de aer da.da. sem O Sn.. C..tNDlDO DE 0Ln"J:rn.A : - Nã:o apoiado; 
'bsses como ·se acha ; e lU contêm a..sslm o~ mais eu reapon.dot•êi a V. Ex. 
serios perigcs, princi'palmf)nte hoje qu~. pelo O SR.. ·ANnnAnr. FlGUEinA •• 4 c que se , ·ote 
:projecto 1o govcrno,os emoluml!ntos de,;jdos aos esta mltcrin. sem dlscu.ssão, p')rque .confia no 
jll.h:es dev~m sei" :u·recadalos cowo receita. do goyerno, é es:c.us:ado tom'lr t~m?o á. c:ama.ra. com 
Estado· pt'(Jj)O::.>tas dost:\ ord~m ; ô m,üho~ u.utor izar o go-

Quando se discutio .o artigo r~I&t!,-o :!.O au. ver no a regular n. administr3.ção da.juatiça ·coll• 
gm~nt.o dos v:~ncim~ntos dos -maglstz·ados,o ora- forme &nt~nder. 
dor decbrou que li:;avs. pouc~ cousidora.çib o.os Lembra, pcll'éJU, ao no\)l'G deputn.do qne n5.o 
calcnlos qc.e se faúam parà compubr a impor- ~~ t!':lta. de lu-a-teria o:rd.lnaria. da. hi, ruas do 
b.ncis doa e•nolumGn!os hoj.), e diss~ quo ac:~·i- urna verdadeira e pe.f;a:.!aimposi~ão •. (Apoiados.) 
Laria de '!.>oamente n. bas"J Je 5!JO, 800 é utê Decreta-se solJre 0 .contribuhlt'~ , c n!i.o é IJOS
i.OO~:OOG$, poi< lb.e er. indi!feJ·e.nte qu.dquer sivel, ~ortonto, e3se arbitrio ~ue o nobre d;
q ue f0!3Se ~ iraportar.cia. c1 ue taes amo1umen • puta.do quer dar no governo, p-orque a. mieia
tos tivees~m hoje. tiya~ em tll.aterja de impostos. pertence ao c~po 

D:~Q~u~ai;jn~\ofioizoior.:raíidioi;r;, ;ld!ie$;:d;;;~~qi,;uije:,.o:;st,;:e[i;m;;o;lud;m;;•n;}\~o;•.gl~ag~i~s~l~~ti:;:v~o,:. As b.xo.s judiciarias: jd. eram um. 
passem .a "'-Z8l' pa ... · ' rmpos , "+lroje Gm diaH:~et u ~r o pensa .. 
não se manterão no seu algarismo aetnal; ten- m .. ~nt·J ~a. p~Qpostat com maioria. de razão dovem 
dorão nec~~sariamen~o a soffl•er redueção. Set' assim. qualificadas, porque ,.s.0 <' h trar no 

A. proposta Jo g-ovem.u j:í apros.mtu um in- orçamento~ Ylil ser.aneca.da.d::to~ -conw arlig<.J ~b 
dicio do que y.n,i ~contecer. A eo~ntnissã'o PI'O- ret!oita e escriptlll'ãdo.s no thesouro, Tr.Q.t.a.ndo
p'óe que, convcr~idos os emolu.mento~ dosjuizc2 se do impo.~to, não é po:;sivei entregar o as
em ren.Jo. do EMado. sejam desde log-o nHi.v:in.- ~umpto ao a.rb;trio do governo, porque é da. i :'li
das as municipalidades e <IS p!•ovinci:ts de p:l- ciatiya. •.ia. eam:rro.4 
gar os emalu'llen.tos a qua th•er2m dil·eit'J os Et prec:so qne sr:l m:Lr.:tue o ma~imo que o 
ju;zes de dtreito e os promotores pul>Fcos. A governo pôde de1ignnr aos magistradas, r3 qual 
C{).ntnissã:o accent[ls ainda majs o seu pen.s.a- a pa:rto que dev!l ser arreca.dr..da eomo l'cecita. 
ment"J, autol'iZD.llda o govet•no a. rever o regi· do l~sla.lo. 
mente de eus~:1.~. N.i!o ó ass.umpto da m~ra cllnfi~nco.. Emqu::tnto 

Ora1 si a. corotniseão cont'l com 03 cmolumcn- qu2 a. comLniss3.o não t·!Ye ettnfiança no ~0 \o--er
tos marc:tdos no -rea-imento a.c.tua.l ,par:l c:Uc.uhw no parJ. mo.rcn.r- a~ fório.s d~ fól"ot em materia. 
que o sn.crificio do Estado ~otn 0 a. 1tgrnento dos de impost~ o nobre deputa ;o c-onfi.a. no c ritor]o 
-vencimentos dos maf;istrados não será tàt) d.o go1rerno. Pois 11 assurnpto, di1. c Oi."ador1 ~m 
grande como sa poderia a1igui"ar. como at:lca. qu.a o governo não tom, nem pGdg te-: ct·iterlo t 
pela b~se 0 seu plano financeiro, d•ndo 00 go- por quo o unioo pode' ues to paiz, que pódo do
ve~no a f:icu!Jade d~ nltGrar as ~rnott1mento~ do liberar .sobre o a. S:lmpto1 ·é o pod.er le;i"Bla.tivo e 
r~g-Jmento actu.!l.l ~ E' n~a. contl·adiçãca ms.ni- principa.lm~nte a. camt~.ra dos deputados, J- q_uem 
f~sta.. · ( tpoiad:Js .) De po:;se ~a .autorlzação 0 a consEtuição dú ft inicip.tiya. em sep1elha.ute 
governo póde n.nnulltr completn.mente 0-, cal~ m.otte:ria. Este add th·f), Jiz o orador, q11e o 
culos do carpo logiala.tivo,nD. par1c em. que este p-resldent~ del.. casa chrismou de emenda, con-
eonh. com um !l..ccrescimo dG reeaib. para fnz~r têm materia. gl·avissinHI.. . 
faC(l ao :1ugmcnto de despeza, pód·a 'Puh-ei"izar , O or:,dor está C'.e rto dê qm~ n. ~amar-.11. VQt:\r:i 
p6do rcdu..zir as taxas a. qunntins. miniroae:; ~ ao -proposta em 2"' discussã-o, coLUo tn vota.. um 
entã.~ e. desp~r.r~ que Só pt'evê com 0 :\ll~me!l.to libell·_J ínt~pto. pa!"J. s~ o1)par á conv~nienta e x
dos "'oncimontos dos ma:dstrados ird. pesar so- cÃpção-, mas elln. tollla.ri a s6rio o artigo. 

- Si e verd~dc u ue •• cust•s orçaJn por 800 a 
bre os cofr<ls pt1!1lieos permanontcmonte e som . i.OOO:OOO$, á cb•·o 'l"" e;\<! orti'ro le\'>\ ao gc-
eompennçilo algum~. "ernoa faculdade do arreo•ua.• 800 • 1.000;000$ 

].bs n conlm.issão dá. esta autorizaç!i:o em. n.nnu.almontO. 
termos genericas, ·sem este.helec~r bn.seas. O Nas e:riticas c.ircllmsta.nciaa ii.na.nceil•as do 
pt4r1n.mGnto .não S.lb.o si esta. :l.utori::~::'lção é par..1. paiz. isto é . a!ls:is impart!lnte; mas a impartan .. 
ô govet·no augrnen~ar .ns roxas j á con$ig"Ili.1tlas eia. augment~o de grfl.vidade 1:1ob outro as· 
uo r i'!gimento do cuat-'\S OLl ~i ô pal'~ dimi ... 
nuil-as. pocto. 

O orador e•loulou em 1.000:000$ a imp"<~ 
Nem no manol foi possivel sorprender a in- tancia dos emolumentos que 0 povo br3zileiro 

tenção dn. c.ommissio. é ubrigádo a r~~gar como custa.:!:! ju;d i cia~s. ~ão 
O Sn.. CANDIDO nE OLrU!:u:- Acho algu- quo. isto dizor qu• o povo pa..-uo toda osu quan· 

mas taxas cuger:i.daa e Olltt"as dimina.w.s. tia. á. m<.tgiitr.'ltura.1 e~palhada por codn. a super-
O sn.. A..-nn.ADE FIGUEIRA diz quo 0 nobro fi.cie do Imp3l'ÍO; o·or;,dor refo~c-se _a que_ o p: •. vo 

aepu ~all.o com 13.:-SG a.part~ nadii adlanta. Ó,O;b!igaJo n. pa.gar, e , ~'q.·~_ p ::t tunC<:lOná.l'lOS t em 
dtn:nLo d~ hn.ver. porcruc, em muttos easos, . o 

O Sn.4 CANOmo D~ OLrYurru~- A commisslo iuiz. U.llix:~. d~ r~c.e'!Jer cmías. Cs.sos h ::1. em que: 
confia no critcrio do governo~ ; l ei ord! nl. que os actos sej?o.m t\rati cados sem 

O Sa.. ANDMDE FlGURllU acha qu o o nobre de.,oode~eia do pa~jamen ~o pr6vio dos custos, 
deputado do,·e dizor qua es as to:<as que acho pa~a que tenham expedição rapi.da . Os mat;is - · 
exagerá1as, e qo.aes a s que n~ha. exíguas. Si o trados são gra.ndemente 'flrêJUdtcadas~ porque, 
nobr• deplltado quer prescindir do vo\o do uma ... . pra Licados aquelles ao!os, rar ... ::ez&.:;· 
orador. . . · !lão indemni~adas a11 ouetaa; ma•, deod~ que 

v. rv. - 46 
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eonotituirern rend• do Estado, o jniz não pó.ie 
deixar de fiscolisar o eifecti vo paS"'mOntn ; ni 
nisso a sua r CS)JOnsabilidade. Alóm disoo, o 
collecl4r p romoverá a oobrança, G por isso o 
orador ji ponjerou que •emelhante doutrino. 
deve trazer d ,·mora. na administraçl!o da justiç&. 

A' c.ommissã.o !a.z um:.. g ra.ve injustiça ao po· 
der j udicia.rio, a qnem nliás procura eono:ituir 
sobro outra base ; choga ao ponto do dizer que 
é necess.a.rio estimalar o zelg da m lgistra.tur~, 
danJo-lhe a got•get• d3 10 •f,, que se deve 
pag:~.r no thosouro. . 

O ora lor está convenddo quo a magistraluu 
t'.!m em sua. conscienciu. os~imulos mais nobres; 
tem n !oi do dever, que ó anpe"ior •oe eõtimulol 
do interes~ pecouia.rio. -
-~ndendo a wn ~parto do Sr. Candi 
di-Oliveira. d1?; que o g"<H'€:lr.no nl:> ó o runiSl 
proprio par~ fazer qualquer .-eparo robrA oe 
juüo• qua o orsdor expri.tniu em eeutido des
fa,·ora.vel a. uma pa.rte da. classe th!J magistra ... 
dos. DillD:te das des~ro.çadaS nomoaçõe.s que 
tem feito para. a m!lgish•Atura, o gover.llO quo 
tem apo•entado magistr:ldos por vonaC3, nlo ·,; 
o m:l.iB proprio pa.ra foz 3r reparos. 

Pro'e~uindo, diz ~ue o magielrado ó estimu
lado p ;la lei co devor, e para aqu ·lles qae só 
pos..<am ser estimulados pela l•i <!o int.orcsse 
pecuniario, os iO 0 /a n.lo eonsti tne'Ol incen tivo 
e~ffioiente. · 
O:~ vencimento.~, não os q :1G a lei l:It.a.r~o., nus 

o• que percel>em 03 mogistr~dos no interior do 
pai-e, silo eDguos; m::~s, uma vez converliios 
em impostos estes ernol úm.,nto·1 que ·o vo..-o 
hoje eupporto, porq•>e J>!io os paga em. sua in
t egrid 1de, -por am la.do a. a.dminhtroção da Jus
tiça se resentirã. por outro lado ba da d>mi
nuir " impot•tsneio. quo deve !a.er íaoa á dos
peza quo a ·proposta póle trazer. 

Eis, dilõ o orador"; como uma. disposiçrio im
pen~s. vai perturbar o pl~no financeiro e 
diminu ir a recofta com qu~ .e conta. Prascin
dindo, porla»to, de oon•idet·ar 03 abosos que 
ae posum dar, a tendencia n atural s• r:l. esta. 
Si o goverD.o mantiver a.s- taxas :1etuaes, a. en
mara,.qne torá de conheeet• da ma teria, porque 
essas ta:x:~s viô p~rtenear â rQcaita do E atado, 
exeitad• polos cl:l.Lilores dn situn~o, set"j n>
ttlrt lm&nte 1ev&da a dimi nuir :>.n n.ualmonte a 
im~rtnucb dats~ cuatu . 

.Ainda hojJ as numeroS:l.S e"S:eepções abertas 
no regimento de eusL'\9 o a eond$scendcncia. 
dos ju i•es têru sua visado .?. s1rt' da• part1S ; 
mas, no momento era. que as custa~ sB torntm 
imposto•, reeahirão na popclação co:n um peso 
que om sua illtczridad~ até boje ella não tem 
snp[>Or lado. 

A consequencia so'à ·!JUO o' corpo legis
lativo irã annualmenle d1mi.nuincl.o a impor· 
tanoia dos runolllDlento!, e portanto, ir:í. Ue;ap
pnreeer.do este recttrao com que lG conta. para 
:!&zer f~lca ll!) a.ugmcnto dos voncirncntoa: do.~ 
magistr<ld.cs. 
Entrott.~to, dabi nl<> resultara para a po

pulat.ão neubum beneficio , J?')riuo a adm;nis
traçlio da j u•tiça vai ser gt•o.ndamente em bar~-· 
ça.cb.. 

·os f O •/a que :c oowmia!;ão consign>. oãA> n!D 
.tygma p:lo-a n :nagistr&t ura brazileira, porque 

vêm indiear qu~ ell1 só fisC!l!i&ará a cobrD.nça 
Jos emolumentos, quando associada n as suos 
V!l.nta.ge!l!J, tendo uma quota do seu produet.o. 

A revogatão do syst~ma emo]umenta rio, que · 
tem entre nó~ infelizmente "re\·:~. Lecido, davia. 
ser feita. e m nomo ~"l u m. pru1cipio mOt"al, em 
nome da digniuade do po lar judiciario, a quem 
aquclln.ys!etuo. trn de>.nr, em nome da igual
d:ldo dos vencilllentos dos magis~r!\do s, igu1l .. 
do.lo 'l"• a.quol!e •Y•t•= offondo, om nome da 
facilidode d.' administração da justiç~, quo 
aquelle regimoo P'Jrturba. porque ao juiz não 
!Í [JOS>ivel a cx~cta fise>lisação J a cobrauça de 
custas, feib. pelos: escrivães o outrol CUlpl·e-
gudos do !ó:o. . 

. Porventura ,_ proposto. so.lva estes :;rt>ndos 
pjj..!WJ~a.asc.~?_-:--:---:-::-:----:---

Ell., procara , ó vtH"dade, a!>olir- o regiman 
emolument:1rio qu:uito aos j\Üzca do direito 
e ~lOS promotoreo publtCost conserva-o, ã ver
dtl.det q11anto aos ouppleutes; ma.s ess)s en-
trMll na reforma som. direito a ser habili· 
lados paca qualquer cousa, sem direito a an
tiguidade, sem dir-3i to o. ofdenado;, sc.rn garau
tia alguma; entram u~ propo11t.1. ~omo es;as fi
guras d~ thcatro, que serveu1 par~ onoher o 
$CeDD.rio. 

Ao mêSiiiõtempo, pJróm, que a proposta 
a.bolio o r&gimon. omolumentario quanto aos 
juizes de direito G a.o!i promotores, eon.çervcu-o, 
porque lhes d!\ 10 °J0 da iJnp01·tan cia daa CUStas 
a.r r.teadada.s ; de ma.neira quo, si r or u m lado 
a commhslo entendeu q ao era desairoso aa 
poder judiciorio receber emoluma nto.s Ô.•• p ar
te•, por ontJ'O lado doeb ra que niio é des•iroso, 
porque receb.rã 11a colleetoria I Om, eslli claro 
que, se ha desar, é em receber das partes q ual
quer eousa e n3o no mo.do da percepçilo. 

A ou Lra eonaidern1>lo morJl , a d05izua.ldade 
dos Yencimentol, não ser:i evitada.. 

Realmente o systema emolurnent:.,io t ru """G 
gra..vo in convenieoLo : ao pa.no quo ha. juiz~s 
de direito quo vencem 10, 12 o 14:ooil$, ha 
outros que apeiULS percebem 200 ~ 300$. E' 
uma grando de•i~ualdade a que o sy•tom:. 
emolumentario •• prasts. 

Pois bem: D. illu!!: tr·ô ~ommiwar;:o deu :~. is to 
o correetivo desejado ~ Por certo que não, 
po'9.ue os 10 •/o que consignA pura os j aize• 
de dtreito podem repre1entar urna graude som
ma. n:1 e. eomo.rca:s em ttue houver gr~ud:~s emo
lumentos e ~pr~s2ntar orn outras uma. 
quantia in!Oignifica1110. A. desi~ualdade sul).. 
siste. e a nobre cowruis:slio apona.s e,; prirne po..~ 
uma quontidade arithmclicl a diffarença que 
boj G oxisto. 

O orador passa a responder a um AJl.lrte do 
Sr. Candido de Olivoira que diz qne e~e~ úes
igualda.de é rcsultnn ta dns diflieald:des de vida, 
m$-iOres ou mf-norcs, conforma ·as loca.Hd.a.dca. 

Ora, a. propo•ta· iguala os vencimentos cios 
magis t•·ados superiora~, faoondo exco tJçilo dos 
desembargadores da Goyoz o M&to Grosao, por 
amor do · predicamento quo lhes quer dar. 
llba e sta rlif!'eronça ·nlo pódo ser expliea.da. 
pela diffieuld&de de vida, porqne em Goyu on 
Mato Gro•so a vida niio .;· maia . cara do que 
no Pará, PerJtambueo ou na eórto. 
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Quanto á antigui~ade, "" ide .. nao est~o as• ~a commissi!o, ter:!. ao mono~ esta gloria: s ub
aenhdart! o governo qllor que .se tom~ por etitair:i UlU l()ngo catalogo de name3 anti
base o tempo de exe1•cicio e a com.mJssão quer quados por urna ex:prassão aritá.n:t('ltica-:10 "(c;. 
que se tome as entrancias. Esta. gor-geta serão vintt'!w dos magistl•ado$. 

Esta qu~stão fL~ou_ p!~ra a&- ài!cussão, isto A ho!"a. esta dada. O orad~r- ti.nt1a. ainda. 
é, -para. às k.:1.Iend~u1 g:eg;-1 s. Em todo o ca.sot mui to qlis dize r sobro as custas j ttdlciarias, 
prevn.leça qualquer das duas idia:!, o. diffe1•Cn- ussu~pto que ó incagotavek, mas não q_uer 
ç.a dos venci.tnenLo:; niio s~l'i (?;~plicnda. pelas preíudi~ar :.\discussão do or~am~nto da. j o.sh~a. 
difficulda.des de vida em utn ou em outra log:.~r. que s~ deve s.eg-uii". Si a discass::Ia c ontinuar, 

Não tem, portau~, fundamento o aparte do vohnâ à. iri b~tU:.l. para di1e1· ainda o m uito 
nobre deputad.o. Mas o ~ OL'ador Jirá. uiod1. que que lhe rGsta sobl"e c:.s custas; si não con
ossa be.a~ ó f:t.ha, porque o modmen~o do fóro ti.a.uar, a eausll publica nada pard.erA com isto, 
.t:iio estli. em l'eln~.ão com ·as diffic.uldadas da. ~rimo nãn perdel'!i C!CJm qilê se discuh. ou não 
viela. 0 f()to t\6 UlU ]ogar Oilde â VÍd!.l. ê. Cãi"is- esta reforma; el!a. não po.ssar~. 
aim::r. pó lr, render pouco e \·ice-versn.. Ao sentru·-se, j;1lga scn• nm . .;levo r à e 

Po1•innto, prevnbcc a.ioda a deaigualhde dos honL'{L. e d() conscioncia. renovar os; pt•otcstos, 
..-onctmenlo~. Na COl'fc o. n ts capttae~, onête-h~-~oon-t-r-a-o-pr-ooediwcnto dL_ 
fôl'O ae tivo,os 10 (J/c da~os aos m9.gistrados a\~ul- me;a. . 
tarJ1o; nas ~mar~a.s do iat?rior, Otl mu~rno da. Te,n conehúd~. (Muito W'l3! Muito bomt) 
costa,onde Iiao hllJ-f. fóro actrvo, -Jssn. v.antagcm . _ . 
nào avúltar<i t os JUagi::;tra.dos soffre:rão ~m seu.s A JI~cu::-s.ao :fica. adiada pela. hora.~ 
intere.nes. Con~inúaçõo da discusoão do orçamento dn 

Piissa.ndo a. tratar· da 3;~,. considera.ção de or.. justi.ça. 
dem moral, que aconso!hoya a suppres•ito do 
regi!ncn crnolu.me::~tario, obs ·rva o orAdor quo 
n e1nenda.. da eommissão nada rnelb.or.a. Niío_ha 
du.vida que 1 por essG t•egim~n, ~ fis.c~LisaçiLo do 
jlliZ parturba..se, diffi!!-lllta-a~. omh 1 rng::\•~; 
evideutewente o j"J.iz torna-s~ auspeito nesta 
quf~st.~o de cu3tns : si elle pede o que a IJtl~te 
ju1g-a nã'l lhe set• r1"vido, ê uraa 1lutHI:ão dos
agrad&vél, em qlle ello é parti) ê .i aiz ; e ll.!na 
questão quG d~ve n.ea~1hu.L· n:ttur-a.hoeu~l! a 
delicadeza, a sensioilidade dos magistrados ; 
si ~ qu~stão G com o e3criviio, a.in.da o aca
nhamento ã mo.ior, pot~quo ó o. um seu. suba(
te.rno a quem toma contas e::.. quem o reg-imento 
u! ~lmo enear1•egou de cobrar as casta~, atá 
me3mQ dos j nizes. 

A. ca.mara. dovc tet" not!cia dos numo:-o-8os 
abusJs quG so têm d;\do :.. tal re-:paito; o- r egi. 
m~nto de CllStos nada me\horon Mste ~ssum1•to 
·o melhor fOro. ter d-eixado os jub:es manterem 
~:1as 1·el.tçü6s com as pa.1·te!1. gsc·riv1i.e3 {>Ouc:o 
cl!crupnloeo.e têtn a.bu!Jado d:1. çonJ.o~ccnd~ncic. 
dos juize~. defr<Luilando-osi outrl)!t, a~ ~ontrnrlo1 
mo.ia z-~loso!,, querendo Y.grnda.r llO~ JUl:Z.e l, tor
nam-s"1 sens pi.'Ocurndorc ~ nctivos e cobram das 
partes maioto d1:quiHo- a. qu-e- a·to obrlgaJos, 
pnra pre•entMr.em o joiz i cust~ do pOVIl. São 
csto!!l l"Mlmonte oq l'0!1ult::~.dog da t:to vicioso 
sys:tomn~·que eonvirütAbaHt• a hem d-:1 n.dminiB
tmçfl:o da.jusLiça.1 poru;ufl o juiz, um~ yet n~o 
intores-sndo em sernolhante questão. fic!l..d.ja1z 
n. este respeito1 aoU'lo a to.:l.oli o~ o a tros rospei
t os. j L1~ -.: de tor}:) o p"!ssoal e juiz a.tá ·los emo
lLtmento::~, qn P.: .s?ío arre..eadados pelo E=:!taào. 

Mas, pelo a1 vüre da. Commi.s.sãC~, d.e-aapparece 
osta vsntagern, p"rque o joiz ficará. so111p•·e 
euspe-ito, co!l10 hojQ, poL' .c ausa. de;se~ .to 0[(1, 
ou e .a eommtssão lhe .. de<hoa. Todo ]Jhgen ,e. 
que proeurar o jui2, s.n~p~htuã nella os 10 .. 0lc 
i10 procedimento do ~crivão, que tem de fazer 
a conh pa•·n a eobrang' na re~ebedoria, nb i 
c~ta.rfio os to C)/". . 

EssP.s iO oJ~ ""Vêm arenas symbolisa.r . .n~~ 
olhos do·povo a..-cust'' "• .que ell• h · je C1ln.heee 
sob· nomes divcri!O.S -Uraça.gens-, cmolumontce, 
oatoda, busca,. ~te , O nobre deputado, relator 

O Sr. Ma.·f".1."'a., tQstringind~se à ma
tt:!lt·ia am dísca..-.:.tiãO, vai eon.'!idara.r o.s o"bseNa ... 
çõos c~pendidas pelos illustrados mombros d> 
minoria. que tomaram part~ no debate. 

o illltstro · d~~ ut~do p>l~ provincia do Ri~ 
Gl.".onde do Norte, que o iniciou, li mitOtJ·se~ na. 
parte orçamont~ria, a IQmbr~r que podem fa· 
zer-se reducçõe~ em algurna.a verb:a~, e notol.l: 
que o p~ojec.to que se ctisc.ute e~ceda a. impor
tan~i.a d~ or~rn.~nto vig...,n~~ e qne, hav~nd~ o 
gabmete so Imposto n. ma.1.s severo. economHl• 
as leis de tuéios, votadas na presenté sessã?, 
apl'G.sêntam aug-m;1nto do daspe:o:a. A isto oppõé 
o orador q ttc., si h "- minis tel'iO e m cujas des
pe2a.:3 m.euos eeonom:a se po3!a. r;~alizar. é o 
da ,iustiça. 

Entl'et~nto, a commiss.~o rGS?Gcthr~, inspi
rando-s3 no zelo pelo •erviço publico e acom· 
panhando o goal.linet~. pl'ocurou efiectuar as 
r e ü1cçõe3 q_uo fog~em ra:..:oaveis. A:Ssím, a im .. 
porlal.ncia da propos La sottreu umn. dim-inuição 
de 533 :000$, não ob•t•nté augmontar~m·se 
duas verba.J que não podiam doixnr de s~r 
melhor dcto.d•~. em visl:a da insufficioucia de
monstrada. nos e::s:ercicios anteriaTe!l. 

l'nr• quo Qroccdes;em M Obs ·•rVâ9Õ~S ào 
no t:..re deputado, serin preciso do!Donetra r qua 
lls sêtviços a q110 se ref~rem - ns verbas. qua 
S. Ex. julga poderem r ~du:z:i:.""-se, B<lriam fá too 
regularmente d~poi;; de t3.es reJucçõee .. 

A• yebas quo, no onten.Jor do nobro do· 
putado~ podGro so redu~it', foram sómente trcs. 

A pi"Ílnl3 ira ó a. Yerba. secreta. da poliel.a. A 
propo3iç1io de S. E::t. ne~~a par L e não pa.s~ll. de 
uma allegação que não póde pro,ar. Basta 
attender a _que a imp.ortancia dessa. verba. 6 
apenas·d• 120,0í10Si e por alltro lado:!. extensão 
t€rritorial do p!!.iz;, para reconhcc.er que elb. ~ 
insuflicicnt~. . 

Consirler•das as condiçíiP-•. ch organiz tçffo po· 
lida!, vê-a~ _que não -se póde deixar- de Qccorrer, 
por- meio do dinheir9, Ei. prevenção G l:'epr-ess~o 
dos d~licl os. . . , ... .. 

E' Ml'to q•te oo~a rspresaão não 6 a dgsoj~vo4 
!l!IL'i Q Qr~d<ll' date ~beErtlr qu& proporcional-
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men!o não é inferior o. que ·havia :intee da lei to~ão. Por consequencia, a assembléa geral ó 
de 1871, que se arC"ne de ter dmudo n po- obl'ignda a vour os fundoa pa.,. as oomarc•• 
lícia desarmada. Não á e~acla s~roolhan te pr~- croadns pel._~ assembléao provinciaes, tanto 
posição, porqne os m eios repressh·os <':ti s~l'!ro m.1is qu:'\n to a. fi:1t1Ç'ão da de.speza. não é ilrbi-
actualmenlo cowo alltC5, ap .~nns com n di!fc- traria. ' 
ronç~ d.o qua t1. eitada l.i osb.b .~leecu, com in- O !teto $ddicional foi logioo, c.onsideran 'lo 
t~rvenção do autoridode judic:arin, o eorrec(ivo os juizes de direito como magistrados provln
co~tra os abuso$ da policiJ.. Ne1u sa diga cu e, ci1es, devendo, podanto, ~er pagos pel3.$ 
Jlela. obse1·va.ncia. das: ~formulns, ae dooiora pray in -~jas. A l(ú g et'<ll, poTãm, declarou que 
tâl intervon~3.0 1 visto que ~g: fo1·tuuln.s r::ã.o n e~t :.a jui?.c:-s eram. gecacs e por isso ~cviam ser 
gara.u.tia da. ju.~tiçG, e ó .J_>r"~Cl'ival que um cri· p:1go~ pelos cofres g rlr1l{l il. Em'l!J:~.nto o paiz 
minosG se evada a quo se commetta1u os o.n ~jgos e3teve em st,·.ezo r::io houve clamores e as Cl'C&
~bustu. Si a e:nati.~tica demonstrr.. q_us tem di- çth~ fei tas P'~lí!o~ assembléo~s pro·\"inciaes eram 
minuido .o numero dn.s pr i.s00:;, -dim1nuio tam- providas polo_governo; mas o palz d ·1sGnYoh·eu .. 
bem o numero das vioti tUa.s d:\. policin . se, crescea..io tambem ao; ll~cess;dade~ d .~f1. pt·o-
Ne:~tt quea~o. no cntenda:C" do O!~dor, n!i:o ,•incia.s. D:!h.i ro\'éio o aa monto nt.tor:tl d 

!Jõdc cn .. r::~.r a aptêl:!:l{!aO p:trl.i n.nn.; ~ e1 e {~spa:r.as neste se rvu;o~ nugmento que nfi') pôde 
1871 foi o resulta l o da convicçiio, o que che- serl'ir para. •e <lestruir Jl competenci ' daa ••· 
gnr~\01 nmbos os p~rtid.os, o ].»iz int-eir<J1 da s.,rn.bl9as provinc i::~.es. Po:.- consêquêneia., tod~s 
necessidade de pôr termo às \'iobaei:ls dil.'$ 11$ medidas que se quf3ir;\.m towa."r a reapoi to 
a.utorida..ies poiie!a e&. dasb\ questão s~rã? pll!ati"fcs. porquo no c.orn· 

Por terem, com ns leia de 3 ele D":OJllbro, do pC!t.-mci:L d:tS asse:.nbléas provicciaes 6 inata.• 
recrutamento c da. gu~wda nncionnl. desap:>ii- ca,·el. · 
re ci-1..l os elo~enton do ter~·or q ue ro:'r&iM1lm o A cre1~..io aliás importa a. compotonei~ da. 
crime, fóra convenien te, de 'P"' com o lei <le utilidade de nova. oowarca, e niO podendo en
i 8i1, dotar as proviacias COill 01 m :io> condn- Ir.~ r a ••sewblé:L ger.íl M a preciação dest~ 
eent~s a obter n r ep:-ess:lo dos delietos. u tilida<l~, niio póde deixar dG votar a dC$!;)e.u . 

. A. ind i ifer~aça à.e que :::ao :tc.cus:ldtls ~s :loto- p:Íra. ess~ serviço. Como hern dis.se o nobr f) 
ridades policia,., o. falto. d~ for>!\ pul>lie~, oão Jcputado pob Para nó, o lei do or~•ruento do 
dGvcm sGr imputarln.s á lP.i de 18iJ, pôi" são 1&79 r(!:canhee:eu a com:lelcncin da runemblôa. 
pro:lae tos da conõi~..ao.3 nat"rae~, ct)otro. Cl1ja pro\•ineial, e o senad:) nu~ca d.~i:tou de vot.n.r os 
infiuenoia teramos do lu tt-r por JIHtito tompu . fu ndo.:~ p:.\L'a occorrer ao prov~mcnto dn.a nov~s 

Formar uma polieia mod 'hd~ JHI•s q no. l!lai• comarcas. 
conveniente organiT.açào t êm no• poir.o• cultos, O nobre dopalodo pelo Rio Grnndo do )!orle 
não ê melhoramonto l{UCJ pOs:i:l. tnOs obter (h C()!l.Cluío o Mu iti~c.11 r :;.,) (:Om. algnmM ob~er
cho[,·,•, G aobt•etulo eem c•·es:·iJo dispenJio. nç~es solJro a 1>olitica do g•biuete. 

Qosllo .que as n.ut(lri.dltdcs polioitLei'S St"tn n.pe· Disso S. E:s.. :«Si nós nüo esta.rnos nl) po1l~r, 
nas nomtnacs, des~b q~r! n it·l .sio remanc:·a."las , pelo menos es'5:o noss:tJ:J. iOGas. O di&eurso do 
clcsd~ q ue nào têill rC)Cur5CI' norn csti:.uu.loa~ n. nobre minis ~~·o da o.grlcultura foi um tritttn.pbo 
I'C(Jl'()""ã" lliio póde ser t<lo hô:l. com? fór;~, para P'r•· a opposiç'io, porque S. Ex. enunciou os 
do.,ja". principi os d•l econolllia. que os conservadores 

O p:1.iz, p~rjm., não póJG surrp:r:-~ar a dospeza. sempre têm sustcnta.do. »- . 
tlo lll!l:\. boa organiz:l.):i o l.)uliei1\ l1 11ue não Re~pondo o orador _a S. E:<t. qu!l, si o di~ .. 
seria. nll~us ecimt•Leta., altandcmdo·!Se ã. "~ ~ tidão curso do nobro rui~istro da agrlcu1tura foi um. 
do ~rrit1rio. lriumpho p:1 ra. o p·trti.!o const"!rva iol"~ osse 

A outro vorb" qac c otonda o n n,>bro da:m- lriurupho não fo: mais do que o reoonh•>eimeoto 
ta.do pelo Rio Oraudu do No1·to, podor SC)r re- du cumprir o gebin.eto o seu progr3.nlmaa 
d:1zila é a. r.los novoi te:-•u.os e cotu.'\re&t. Pn- O nobre mini!!õtro da ag••icultura. não di8.~C m~is 
reeo.u o.o Or.idor, qu:mdJ s. Ex. onnu11Clou a. do qoe garantio o noUre p~esideote do conso .. 
sua coosnrn., qu& iA ouvir :t aolut;.ào d4 qu-~atá1} lbo no seu programmtt, aproscnlo.do 6 éaroar4 
d:. h•rmonia do neto addieional qao deu d3 na sessno de 26 do M~io. 
assembléas provlaeiaes :L cow.p·! teuc ia para. O trjmupho~ poi~ , é da maioria ê ~o da 
cr~s.t" coma-rcas e a ConstiLui~olo q:~e dou {~ mino-ria. 
osMmblõa. sor~l a COUlpCtJllc i:> p•:'j\ li:<o.r "' Lendo no Dia;·io Of!icio.! o resamo do dis-
daspezas. curso do nobrJ dep,tado pela Pora hyba, ~on~o 

S. Ex., p;>r chu. r;)solvô~t !1. quost:i o pt,!b q:tcs.. q•.to S. Ex. g") referia a necusAçn-o feita ·a., ma. 
tão. Disso q JC n !lo duvidov:> d~ boas intcn- g-islrado de Min~• de le r revo;:•<lo um~ tiezisão 
ç00s dM assembl..!a.s JH'O"Yinc.inc.?, m'la q11~ tt. do .iury postorio:rmeuto f.. .. santença. S. Ex. 
ass-:nnblé a. g?.ral devia m1.nter a. sua. compc- declinou o llOIIlO do Ol'.Jdor 'JUO por isso jnlg-::J. 
te~e.ia. .de voLar Oll nito ,~otã!" f tJ.ndo :J }'l:t.~a. dover c:~:plieu desde já. o fac~~ sem aguard.1r a. 
aquellas ct'eoções. . · . publioaçiio i ntegral do discurso do nobre de-
Pret~ndia. o orador di:5cutl-r e!::t.l mat~ ri:l, mils putado. . 

foi p1·ocedido polo nobro depwl:ndo velo P" ''"n,\, O Í•>et~ é o oog aintc. Sendo o oro•lo1' jui~ do 
que n3 se~sã':'J :1.nt~.r: 9r enunciolt com torla. a direito da comarcu. ela L~opoldtM. nzitou·so a.ll i 
clareza OY :\tgam.oa.t•JS t.dd.~túllos em fn.yo~ d.:, um pr.) ce~,s;) impor t.'l.ntG p~la posiçiio aocit l d:\ 
comp_,t:m.cis. dn!t as~cmiJl. ãns I_H"ovinciaas pa~·a a I ré, .e i m.por ~ante pelo facto. Uma l!!enhorr\. era 
divisã() ja:licia.ria. ~Q~'l mat~ria~ ou est ' con- ar..cu.~ad.l de ter mn:tda.to cA.!Stig ' r dons est: ra.vos 
lll~to, n~ foi embalo.~ ido valo a.cto addioional , oo pon'o do morrerem ellcb lloa açouto•. A ró 
·ma• p_el~ unm~lêl ga~l 111 l~i de. itttfrp~-. .4 nlttUIIG!!\~ (l!'otnglda. J 3: o p~oesno1 Mt!ld ar~ 
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natnrAl, despert:lr~ ~ curioaid•do d~> popula~. l>lenoo reopeitaS>e a deci.slio do poder judiciarkl, 
A. sessão do jury om que se j llig<nc o prooo•so ~guard•11do o rosult•Jo d~ appellação que o 
foi longa O só dopai• ·ac iO l1ora• da tÚbalho orauOl" nzer3 p.va o tr;bunal •nperior. 0 pl:esi
p óde o tribunal recol bor-:ro á S"a1a s:ecrc~.. O dente, porém, encampou a. \•io1encia, c, se.cJo a 
Orlldor Leve todo o cuU aqo na for lllUl~o t1QS quesUlo tra~i:! n. a.o conhecimento do governo, 
qnesitos, tsnto m!l.is q un:1to tinh:\ ha-,."ld.o per- foi o orad(J;- r~mo,·ido par.) n!ml comarCA do Ma. 
j urio de mais de uma test.cmunha.. Volta •• do o rnnhllo do. entrancia superior . Niio aooitou . 
t ribunal cozn ·' resposta ao.• <tuesitos, e•n vir· Trcs ~nno• depois .o art. 18 da loi do 1871 
tude dsll~ a.usn~von a rj m~nd•ndo-n livre.Loç•.>, dizia que o /~abeas _ c ·Jrp"• cabi" o os casos do 
poróm, eouhe<!endo que sd o {o q ll~sito b.a.vb. ttdo 1'Ce1•utaw.~n tn. 
r a.I)!>OSta unaníme o que o que~ i ~o qu() se 1"1::· E~sc t·Sb.do do paiz era tll~ qti G nlio havia. 
~crl& ~o. ponto pri::acipal d~ causa nãG t iveu a 11art~do q .1e }lude=sl resistir à~ Yioloneias do 
uo::tntmtdade, chamou o ~rLbunal. para s,ber si governo. O proprio chefe da situr:çüo lna.ngn
devia ou não r~ toear o. ~en.tença. As pc.rtes l'3.do. etu 1868 ehegoa a dizer que era intlis· 
<liscutir ><n largamento, o quo provn lor-so p•·.- pen~~•ol roto~r ~ loi do 3 de Dezemill'G. 
sado o facto ·e ln pleno tribllnal. Por fim o or.1dc)r Rxtincta :L gu~rd!• nacional 1 extinctC' o recru .. 

lãV1·ou o seg 11 ~nte ; « Em. acto oonhnuo, tena.o a.mouto, te tocada a I,~u ts mait viol.en.h .... d.1.--lei.
" erif1oo.do nã.o t~r sido un.o.nime a r asoosta. ao de :.i de Oezeru.bro, os quo tem acompa.n.b.!l.do n 
q>1~si tn p>i ncipnl, nilo ••ja posta e ru liucrdadc m~reh• d"" M<Jnto :.i menU>-, reconllece;u 'I ue 
a r~ a\6 q11e o trillnnal auper!or decida da ap- o pai t t~m crunin~ndo. Hojo, oo cid•d:ioa no 
pellaçllo. • iate~io" jã ubem a:ú onde vai o poder das 

Apresentou depoi• ao tribun.1l sopsrior os autol·itlo<les polidac•; ;:>s•im, ainda qu~odo não 
.woti.vo~. do s'lu procedimento, mas ess·, tri iJ~md hou,·e3se a nova lei eleitor:d, o pa.rz teria!~ ... "'l'l• disse oobre o incidente, contlrman<lo cro.do. 
apcn:ls .l sen!ença do ju1·y. 'fP.nf.o .si•In coniio.da i'O fJCÕér jndieiar;o ~ 

O faeto, pois, niio tom parido<!' com o quo imporant•' mis;!io d-t qualiiicoçilo de eleitores, 
citou o nobre deputado pela Par~hyba. é indispons~vel tornar um ma:;-istr~do indc-

0 nobre doputado so reforb á. estalistica. cri- pend9nto do governo. Es8ll. medida é comple
minnl, lenJo a e~uul.~ o qu:.dr~ a.pro!Santa.do no ment.o d:\ t ·}formo. eloitot·a.L. A magi:strn.tura 
~ebtorio da jnslicJ.. a quo, ali:is, \'em. todos 01 preci~:\ d1) dna~ cO!Jdi!iÕt!s indispcnx" vei;; ilhts
o.nnoa. S. Ex. , porém, d~vi:~o <:oteja;r C'tt~! ds.dos t ra.çU.u c iu~oremlcncin.. 
com os (l.nno$- ~nteriore~, apreei1l-Ddo-os quer n o O nob~·a cloputado pelo Rio da .Taneiro na dis ... 
n umero, que_r na qu:tliJ.ade dos delictos . cu~s5o dt~. réfo:·mn j 11 d iei.~ rb. est:L'bGlGeou um:::1 

O n obre depntoJo pelo Rio do JAaoiro tom doutrin!l <obro • indopondoocia do poder judi· 
dito o rep~tido q•1e o p~iz BC esli b~r~ri.,ndo. ci>L•io ~ que o or> :or pol a voaia poro op~or " 
Esn o.ccusa~.iil não tam o o.teao.t.· fuadam.:utu, mui.s form.1l irnpu.;:naç:lo. O nol>rv de]mtndo 
po!'qa~ 1lC tuaLuautG o esL.,clo do p!lÍZ ó mni.!o o.pplicoti. no mngi:itr..ldo o fJ.lte ~Constituição 
suporior Ao qt<e ora em iSGS, Aindo ost§o na a t~l'ibua no poc.!or juJiciario. O ort. i 54 da 
memori:\. do ood-li a.~ violcnehs do todo o ge- COnetitui.;iio dlz que o l1ader judicial ó indG
n~ro COID (!110 pl'OCQ JGR & Si taaçãO ('OQ&et\'3· p.ondan tG e S~r:i COm('IOS fO de j11iZêS e jl\ t'ados. 
dO<'a que ·~ inouguroa naqnclh épocn. E' .o poder judiei~l•io~ - cnlle ~> doutrina do 

O orador o:-a onl?io jui.z r!e di. reilo Õll Panh.l- nobro dor,ubdo, isto o, qo.c oalro poder não 
gu;.\ e ness) cargo foi ~rrn.ala:lo fJelo re:1-e\'~o at9 pó<~. e nvocM' as cnuso.s, ou ll!.tervindo nas suas 
o"AhrallMo. N:io ~rMn sô"" nutori1ades ouuol· doeioúos. 
tcrnn.!S, tambctn os presi,icnt's do provincb A indopendciJc.~n pa.s9oal do j uit cst:i ~cn
ocCJroçOD \·am õlS vlol cmein:s Uns a.uto1·iili\d:: s si,gnMla no ~,o·t. 153, nuud:1ndo que o~juü·.es 
}lO~ic i !l.es. · de direito fomer:.1 rerpetllO", podendo,entrCtftnLo, 

Em 1308 vivi~ no P:tranó. um polire homom, sor ntad•dos do uns pera outros log.ros pel:1 
Furnnud..> Dins quo dispt tnhtL de 8 a tO votos.! m:tnOirJ:t. tlO r rtuo ,, lei rl~tcrmin:a.t;.50. Qoiz. a. Con· 
Ent u m ~>o noite !oi violentamente preso em sna sliluiçiío q n> o juir. de ditdlo ni<o pude•s~ ser 
Ct\1\a o Iovado coul'l :-oct·uto. para. Pnr.tnagui. damtu.ido rJ?!a gov~1·no cl·{Jois ~e nomendo. E" 
RG~uero~ h"baao coi'pu., o o- orn ior quo ••r~- ooso ~ eond!çilo do InJapcnd~ucu\ qu~ a rofor· 
pro ontantJéra. ser o codigo do procl)'iSO um!l 

1 

m11 jurl'ici:l.rb pl'OCI1t:t M~~be loc~r. Ningu~m 
gn:ranlin. n.inrl a. om f~VO!" ~e recrut~, tn.nta n;t 1is dirú hnj~ qur3 o mngis~r:ldo ó inciepandon t~ . 
!1'1\t.-odo-se do um todlVIduo de 41> :tuas, Jul- poruue e~l~ dependo <lo governo desl•) a F"' 
;;ou-so competente p1ra conceder como eonce- meir~>o alÔ a t~ ltima noroeo~:io. . · 
dau },.,b~a~ corpu.s " Fo:-nnndo Dina. · P:~.r:l :.\ E' por O!;ta ra1.ão qao o <>tac!or :lCO~b o 
sun. sont~nça servitroso até dA am bello trnh:1lho principia da :.~.ntis1'übtlo 1H1:oa :t re1~?in. Os 
qlle eobrc a. materií\ public iU"a. o t:O il~elheira inconvoniontos d:~ cu:1tiglti-:nde 5i!o lnreriore!ls· 
Al~neal' . a. os do nrbiit'i.o do .f{'O\'Orno. 

O bQroem foi •al to. Na noite self~into, po;ém, Concluindo declara o orador qua ~oio :1 -trl-
o dolog~do de poli· i a · preparon '"':'~ o•eolm • buua p•ra ro~pondor aos nobros dopu~'ldoe polo 
prendeu novamente a Fern11.ndo. D'!lS· roroet• Rio Gl'tlndo .do .Norto o l'orabyl>a, roo~~>-:>udo _ 
lendo-o par:>. o prcs•dooto d~ provtnc•• · Roe~rd~ parn Olltt·a op,.orhwi<lado .as eonaidoraçUos qUG -
O OJ•ador ~>.IG {uc~o lJOfq';IO enlend.e ser clle O l lem a f<tt Or sobro ~ rofol'm& judieiaria, 
quo <lo maiS g loru 14• fo• na aua vtd<' de ma- · ; . 
gi•trado • . · O -Sr. M anoel Portella. tllzquo 

;Sabendo disso Q!!leidÍl a~ .pt'e,idento d• pro• • . op_posiçiül tem por l'e~c• notado. quo n_ l!laic• 
~itleia; qtle el'il lllll pilrtidltl.{) e:r.tllta.d<l1 qae ~~G . t il. démMa, rc tard~ a d•Jeuulo dos orç:smen!Oll. 
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A maioria. considera (DJllo iujust~ esta :J:l'gni- j car.sad.a. é simplesmente pa.ra la.vrar es~es 
9ão, mas todoa 01: dias está dando prov~:s do dou.s pro~sto~~ 
acerto com que a. mi nori11 fJ.l~ a. su~ aecusõl~O. i. • . 
Si de alga..m::a. pro\' a }lr.:!eis.'l$SC m:1.is, ,_ opposiy:'io i A dueusslo fitca. oneer;ada. 
a teria h oje. O nob:·e deputado q ;re >caba de I Ho a imprimir as seguintes 
oeutac-se, volveu do passado, t!"J.IOU de questões 
qno sa àeram :'lll !i!G~. manifcsbndo o propcr IlED.\CÇÜS~ 
sit'!l de ajtl &t 1r as suas eJDhls. 

Assim v•3 o nobre dep>tado lea<ie1• dn m •i o ri:> Do pro;}ôc:o n. 105 d~ 1833 
a sem r:a:t:i!o com qu~ h~ pC>llCOS di2.i arguio o 
nobre deputado p~l~ i L• di -lricto do !tio de Ja
neiro, por 1:or S. Ex., provoeo.Jo como ho.,•itL 
sido, se oceup:J. :o da :1etos da su:1 ::tdmini-;
lr:tçiiO na provincb de Minas = t86S. 

Membro d:t opposiçiio, não tom o or<~dor o 
. pr_ogosito do: P.Cll.@ll.il.r • mso •implesmt-ntc-d<>

lavrar um protesto contra este fucto. 
Si porventul'a tivesse a ru.inorit\. da npreeiar 

a.s argLtições que o nobre deputado fe~ ao g-a
boucto de t5 do Julllo d~ 1868, ~uo lorgue1.a 
não dat"ia ~o debate ? Não ocom;Janbo, entre
tanll, o or•dor o. discus;il:o nest' t ~rr~n1; ella 
seria. improfi.ett:a. . Si o nobre dep..1b.do seo:.Hl 
os conservadores. estes com -maia vantagens 
pod.riMll o.c:cuat>r os Jib,ra ... i\f .. o que l u
crarh _o p~iz com ieso ? 

Emen 1 .. approvruh• polo. CM>Ma dos d~puta
·los. á proposta !O poder exêe.:.ttivo,. one eon{"edo 
erodlto; ao ministcrio da. agrieulbrâ para. esLu .. 
dos d:\ _f.ar~o-Yia .Mn.ddra e l\1:\.moré, custeio da. 
d• P aulo Alfunso, esgoto d~ cidade o '"'rreio 

oro!. ____ _ _ 

Acro'5c~ntc .. g} no logar co!ripeto nta : 
A &slcmbléa gora! doo,eta : 
Art. 1.~ (Co:u~ no proposto. ) 

.Mt. 2.• (Substitutivo. )~O mi nistt,> e secre
tario de estadO dos negacios dtl fo.zend!t. C.auto
ril;aJ.o " f1..~er a~ op:.:raçi;&s de credito neces-
s:~ri:~.s ~"r3. o papwonto dtts d'espczaa ar"' CLut<r 
riz~daa·. 

Pa..·ngropho unico. (E' o ort. 2• d~ proposta. ) 
Art. a.• (ÚOiUO na proposta.) 
Soln dss eom•niS>Õ>s <m 2~ do Agosto de iSS3. 

-A.,f{or.t/l Celso Janiol·.-L.Jopnld.o de Bu
u,?.:$.-Vianna Va.:;. 

O pl-iz p.,rventUra não st~.bo o que fi?.crn.:n 
uns e ou tN,.. 1 Poil4 bom i do:idC q1lO s. lei d~ 9 
de Janeit·o nbrlo a> portas do p.rlamento a uns 
e a. outro3, des·:b quo n.1 s cleiçã.~.s Dito se eu
eontram, pelo u.euos ngora., o·~ ~ l~m~r:tos d ~ 
perturbação de outrora, para qa~ volt.u a est~ Da emewla do Sr. Matla Macltado e ov.tros 
passa-ia ~ • o/{~I"Ccid.a. ao p,·ojecto n. 105 de 1883 

Portanto, o orador n~'to acvmpaabari S. Ex. 
d~ndo-lho a ra&pJala do~iJa . 

Mas. destlc quesea.ohaoom a pa!.tvra,lnvrar:i. 
segundo protesto, e ó ' tUO so encerra. a. diliCl\'l- 
e~o do orç;>m~nto d~jus~ i ç > oew')ae a comnra 
tivcs.Ju) oc:cllSiio dJ onvir o nobreminiitr.l .â:z;· ~ r 
algnma.s pahvrAs :\. e!ile rB.~peito. 

O SR. P msco P,m.\1•~ (min•:$tro da j us! iça): 
- E' porque nlio &• t'm discutido o orç.a
mento <h JUStiça. 

A assembloia geral r~soh•e : 
Art. 1• FJ' eJneedido oo ministerio dos Mgo

c:us da. o.grieuhur<,, commercio c obras pu· 
blocas, uo1 credlto de 200:01)()$ pora. conti nual"lio 
das obr.Js de desoostt•ucç4o do Rio S . Ft•an· 
cisco. · 

Art. 2-' Revagam .... n as disp)~çõss cm1 C()U
tra.rio. 
· Sala das commusõa• em 29 de Agosto ~e 
t8 i3.- .-tffonso Col•• J~o~nio,·.-Viann" Va;.
L :o;)Oldo de B1<lhõ:s. O Sa. }Ü:<OEL PoRTELLA niio s1bG si S. E:::. 

tom r1zão om dizor- qu.c não foi discutiJo o or
ç~tncnto da justip. qunn .-Io nlg,m• oro.lor•• Da •m•:u!a offerecida pt!o s,., Josd Ua.-iamlo 
dello "' occuporu>u ; o •• quo precolcrnm na ao projecto n . 105 de 1883 
tribuna o hono'i\;lo dopub,lo quo aca 'J:> uo fnl!ao·, 
niTo fitera.m. eo'!l!Ucraçõas estranb~~s ~o obj~cto 
om discassão. 

Em todo o css,, as co3sidonlçUo1 quo rorlllll 
pro:luzid<4S, pa;-'l';e guo dotorlllin .. r.uu n ooe~s
•idado do noh:o moui•tro tomar parto no :!·~
bato. 

O Sn. Pmoco PAUArso (m;n iw·o da justit.a): 
-Q11ando fnlln1• nn 3a. diieu::sio, hoi dê rca
pondar o. toJos o• nohra' ·dOt> u1,doo náqumo 
qun _fôr pertino:-t~e ao or~ .. '\mento da justi.~ ' · 

o SR. l>I.\NOJ:r. PQRTJO:LLA accila osn p r()
llles&.'\ do nnbro mini .. trv. otpéraalo quo se i-3a
lizo o quo !!iio aeont~ça o mo<mo que ~collt.ccu 
na. di seu 'Eiíio do projodo sobl'IJ :t. cla:a:a lfica~1o 
do com.arca.e. ' 

Conío dis;a. poré1u, o 2cu fim nko é protcb.r 
a discusB:;lO. De,;t>j:\ o _or\.1.mC!nto; G ai ·neste 
lllODiento oçrup" P. Htren~•o da r:1111na jâ tão 

A n~crublea ge:-al resolve: 

Al' Ligo uni,~. Fic:t o s-o\·erno :LUt?riza.,.lo 
:.'1. ref~:JUar a. rc; a"li~.ii'l geral drJS corieios 
do imporio, do modo :~.. .saUsí;.azcr ::i..'J no:.:eõ-sU9o
cl'3s do s~tviç.o ; roToga.:.ias :a.s disposi~Õt3S ·em 
contr.ú•io. 

Sal~ d3s comm;s.iies om 2~ de Ag-osto de 
1883-.1/{o••.a Colso Junior.-Vi4»ro« Va.o. 
-Laopoido de Bu!hãe3 . 

Da c meada rlo Sr . ..4.;"~ de Al·attjo c tnltT~S, 
off•r~cida ao p1ojecto n. il6 de t 883 

A a'aemblé~ geral resolvo: . 
Art. t .11 B, concedido ao min i!torio doB n c .. 

gocio!5 da a.gde:..dturn, eommorcio e obras pu
ulic38, um credito ~. 50:000' ~a1·a a oontinua
ç~o do p;oolon ~ameniO di\ liubn lclegru~b i CI1, 
nn provioci••· oo Parli.IUI. · · · 
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A~·t. 2.CI Rfn-cgam-s.e ns dispos~~õos em eon-j C.om!lat"e~em rl~tJais da eh.arn(ttf:l. o '! ~r-~.: Tar-
tt·ano. . _ . tulia.no HenL'iqur:s. Prado Piinenta!. S.Llva.l\hia, 

Sn.l.l dn.s camm1s:;ues ê!U 29 de Agosl:~'"'~_:.- t!e Bn.rão do Gi.lahv Sour.n.. Ca.r•talho Vnz do .Mello 
1883.-J.If~m.so Ce,'so JuaioJ·.-itianna V a..:;. Souza Q1leiroz F:u~o. Barão Ue Ü::nindC. Ba :·ã.~ 
-L~apotda da Bt~UüJes. da Leõpoldinft, Affonso C~b() Junior, Castella 

O Sn. Pin::SWt::i\TE dá. a. s:egt.t!nte ord~m do Branco. Moreira de. Barros, Pauh So t1za, 
dia. para 31 do corr~nt!l; José Pomp~u, Alves de Araujo. Cr uz Gouvêa, 

Pri-meira· pa.de 

Votação do orç,amento dJ. just!ç.a.. 
U,·gencia qo Se. Barão do Guahy 

hora). 

AutJnio de Siqueirn, B•rilo ela Vilh da Borra, 
Ild~fonso d 1 Araujo, Jusó ~hri o.nno, Rodol?ho 
Dlntas, Sou,;a Leàl), Escrn.gnollo Tauuay t Bu
lhOOs, _Ar~tides Spiuob, A-ffonso Penna, F elis .. 

( ii4 d-1 b~rto, Manoel Portella, l1'e:rcin' Vhs.nna, Fran. .. 
klin Doria, Pe1•otti, Fornand~• de Oliveil·a, 
Tarquinia de Souza! Coelho c Campos, Bezerra 
de Menezes e Mao-Dowo!L (36) 

lfem do Sr. Soares ( 1/4 de hO!'a). 
2·· disoussão do prajeoto n. 77, a, 1883, pr~· 

--ten~ão-d<J-;!),...J..,.-'h-'f-o.vnr<>S<~. ----
1• discussão do projecto n. 44, rlo 1883, izen

çlio de direito~ ã. comp:>.nhía d'! ilht~inaçât> dl! 
T~ubatt\. 

i• diBC>;lSSÕO. n. 69, d' i8S31 prot'n.'i(o do 
De. Moro ~r•• P Lntc. · 

i• <liscussão n. 72, d~. 1883, ilemdo Dr. Tho
ma:t: ALves. 

1• disoms'!o n. 112, de 1883, companhia 
agrada <I e S. Paulo. 

1• discussão n. 84 A, limpeza de cb.,minés. 
t• ditn n. HO, de 1883, prctenção de J. Dias 

da Silva. . 
3a. dita n. 65, d~ 1883, Gx:l:!cuçõM commer

ciJes. 
i• dit~ n. 2H A, de 1SS2, loMç~o do serviço. 
2• dito n. 153, de 1880, prclen~lio d"J D. Ad;

laide Frias. 
2<' dita. n .. 78 A, de 1883, pt•ojeeto do .. nado, 

prowio ao Dt. LGsn<lro. 

2a discns~ do. l'eform.n judicia.1•ia art. So e 
~gninte. Or~~mBnto d:1 agrieultnra. 

Levanta-se a sossio as 4 3/4 b.orus. 

SESSÃO 11!11 31 DE .lGOS'tO DE i8S3 

Pres{d(Jn'Jiu. do Sr. Lima Duarte 

S(~U[.\ 1 JO,- J.Gil\Jr:l (l :lpj1N1"::1{:ã0 ~~~ !\el:\. dO din 3Q LI.Q 
e•Hre111o.- •::ut:llmi\"Tt .- ll\ttJ1iOI'imt!IJtw.- O::;,·, Sott~· 
ri11o JW~~it•.) :~prc:>.t:nl:l n m:mHt\~l<J ti!L CllllÍ!o!~l~r:)r.iO 
,\h~licioni.i~:J..- O Br. :\("11001 C~rl~~,o~,l'!'.1l.l do :L~S I11Hfl"Los: 
relat.ivoA ;'a '(!Jli':l.li;l t.!IJ forrv c~nJ.<J d.'EII.- Vc1-itÇiiD Jo 
o·rf:.moa1tu cto J:JitJi~totio d<l jll ... tiea. - Ur:;:M"teil•lo:i Sr~. 
ll.u'â u tlo llll.;ltLy, ~O!l.rO~ o fotr('ira. \'Lum:1, llll~i~. 
-rtoformJ j.t:ulici:.~ti:l.. Di~c:.~rso d-l Sr. Ca.odhto J.o 
otitcin.. -

A's i 1 hoTas, f e i. ta. a. cb.a.ma.:la, acha.:-n-se Pre
senteíS os Srs. ~ Lirun. DLm ;o te, R.ii.>Gi.ro da Me
nezes, Mano:,! Carlos, Adriono Pimentel, Vi
eira de Audra.de, Sih•a. Mafra., Cnma:c-go, Ca r 
n9~fl,) da Can.b.a, Alphcu Monjn.rdi::J;t,. Ca n
<.Iido <.!e Oliveira. Theoph 1~, Gemin iouo, Pe
nido, Hi.ba.s, Gonc1'0so !\{a rques. Espindola, 
J u.'lr'encio Alv ·s, Ba.1·ãn dl\ Esta neta~ Soar•! S. 
Seve-rino Ribeiro, Joa c1nim 'IavMes. Lacerda 
Werneck, [gna.cio .Mar tins, Augu.ato Fleury. 
Pompeu, Salustiano, Rodrig oes Pei:<oto, Abe
lardo do Brito, Rodrig~•• Lima, Carneiro do 
Rocha e Gonçalves da Carvalho. (31) 

----::1S'- i i h-orll.S e 50 minutr'>s, achanio-se pra
&Gnt)Jl 67 Sr•. dGp~tados, o Sr. presidente 
2.bra a sessão. 

COmpar0cam dapois da sbe1•ta. a sess:ão os 
St·s: Per.~ra. Ca.bral1 Henrique I\l~H·qne:~, Za.ma, 
Olympio Vo..lla.dãa, Pásco Pilrai:zo, Cantão, 
Araujo P!nho, Alcoforaõo, Ruy l:larbosa, Fran
cisco Sodró, Crl!lZi~ Goo~ttJ.he.s Ferrei1·a, Pa~sos 
Mü•an la, F'!licio d}f.:l Santos, Costg. Pintol Fran
cisca Belisario. Fel."ceira de Mon.ra., Diana.. 
Rego Ba.tT03, Mo!lta.ndon. Via.nna V~z. Ulysses 
Vianna., Silviano B1•an.dão, Andrade Figueira, 
Antoaio Pinto. A·maro Bezerra,+ Alfredo Cba.
ve::.~ Alv:u-o C~min.h.:l e Ma:c-tim Funci~co 
_(29). 

Fa.lbm CDm causa p:ldicipa.da os Srs : An .. 
te1•o, Ba1·ão de A ra~agy, Ihsson 9 Contagem, 
Mntta 1bch>do, G>mos de Castl·o, Lou•en~o de 
Albuqner•l""• Leopollo CQnha, Paul i no de; Sou-
·""· Siuval, Senpuico e Duqu• Estral o Tci<cirn 
(!2). 

Falt.."\Cl sem cn.usSL participada os Srs : 
A!méida Noga~ira, Barão de A na-lia. CaJ•l()s 
Aftonso, Jo5o Cact'lnl), Mcton, M~1· ti.ru. Frnn
cl~co Filho, P<Jroirl. da Silv:-c, Rn.tishon:~. o Ulhôn. 
Cintt·a. (Q) 

E' app,avado o act~ d,, s3ssiio de 30 <la cor
rente. 

O Sa. i • SECREUlUO dá cont~ do s eguin t3 

Officio do miuist~rio dn. marinha, de 29 de 
Agosto de i883, em satisüçib ã requisição da 
cam1rn, rem~ t~er.do infor maç,Ctes U.a contadori a. 

. da ma.l"iuha e pa.~·ocer do c-on'3e lho naynl a r es
peito do l'oqu~rim-B !lta e·m que. os s. rtis tt: s de 
con:;;tt•ucção navn.l e calafa~es pedem a.ugmen to 
d3 vencirnentos.-A quem fe z; a. :requil:iição. 
(Commi;sõo de ponscres.) 

.Requerimento do Dr. Alexandre Evangelista 
do Castro CGrquei!"a, le nta ;':'11 bdituto Qs. f:A
culJ~d,, da medicina da B1hia , poiindo um 
anno de ]jcença eor.a k>dos o~ v encimentos.
;\· eommissSo de pensües e ordenados. 

Ill~rn do ccnego JosG B ~nto de And t'adtl, p~
dindo que sQja concedid:l B. cs~ola da Nossa. Se
nhora do Ampat-o, elll Pdropolis, licenç;\lpar& 
pa58air bens do raiz at6 300:000,P.-A' oommi•· 
•>o de fo.zends. 

São appr~~.tdae a< redacçõas publicadas no 
dia 31. 
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V~:n :i !llesa. os segt1intcs roqnoriment.o~; : 

c. Requ~iro infor me o gorer uo 'POr quo r n ã.o 
coutimb es::a.ucaradamonto e jnla..t ru"s d~Ht~ 
aapital o vcn~~ do bilhete• ~o l~t~rios JH'Ohibl
da s por lei. 

Sala <la• sMsllc<, 3! de Ag-osto de 1883.
Escra.!Jnol-le Taunay. » . 

E' lido, apoiodo e adiada" <liSCits•~o. ~or ter 
pedido a pala1•ra o Sr. CouàiJo Jo Ollvei~~. 

«Requeiro i nforma o gove:-no ~i te1u eonhoc.i
m~nto ào sol.l:oesalto oxistênta n:t (!Oioni:J. d;~ 
S. Bento, I'"·>vinda de Sant~ Cath•rilu , c~m 's. 
a.::nea~.<lS por part·' tlOS b.lg'reS Je pro3.iUlA.!S in .. 
co.rsiJes e a..;s1lto!S e qua.e; ns providon.ciM te· 
ma ins par:1 impedir a q uolloe ma.le~. 
Sal~ das sesilles, 31 de Ago;~ de i 8S3 .

E scrog-;v;lle T aun!ly. 1> 

E' Edo, n poio io e1pprovado so!ll dl•ouuão. 

Requairo que S:l peça o.o governo, pelo mi
nisteri~ da fuzc.Hl•ia, a s~g-uin\e illfortnn.ção: 

< Si o Sl·. eons~lbciro Rosnr jo ro: m9.nd,.do n. 
Vmdres sôme nte par!\ nssizna7 O! titul.;s do 
u.ltiwo empr~~5tiuto externo, ou ~i foi ineutn
bido d• outr;os coroml.sõ-•s; q na es são ellas l 

Salo da. scssõoa, 3i de Agosto de 1883.
Soa.rc:. » 

E ' li:lo. <!-POiz.do e f\ discu.s~üo a::linln, po~ t!r 
pedido & p~l~vra o Sr. C"nrl•do do Oli ,•oi~a . 

O S r. Severino Bil>eh.•o•- S,. 
presiden t e~ ent1·e o.s mcu.s an~igoi ll cc ll-~gau, 
quo pr,.&r.a.m sir1ce:·a ndhe.sio á c::aU$:S. ab:;,lic!o .. 
n is tn, fui e11 o r.F.colb.i1o pnrQ. s~r eneai'I'C,?ado 
d• honrosa missão <te a~resentar :i c~rn~r~ do~ 
Srs.. deputados o manifesto d~ confcdera~?io 
abolicioc.is~a, fruc to do iu~n.no e int•)lligente 
labor·. 

Ella vem ao porl•;nonto nacloriol pedir ns 
suas luzei; e pr.t riotl!imo p~~.a a decis:lo de uma 
que~lão, :i. qual se pt•e udG ÍULiw.:~ut~nt~ O vro· 
gt·es:o;o r i!a.i do-;tc l_) niz: (apoiadDs), ~cmãoosb~ios 
nacionac.~. 

O Sn. Pr.l!SID2XTE :-Ma.s V. E~. pelo ragi
mcni<J 111to póJe j us tifie..r sua i e?re ;enl.9o(:>io. 

O SR.. SE\"EP..rxo RmEtn.o :- NiiO, !:enbor i n :1o 
j llsti fico. 

Sou o primeiro :1 f:Lzcr jusliça ;\ c.'lm:l.ra d~ 
Srs. de:•utados, acredit.•ndo que oll:. nem por 
uon s i mo:noni<J vacillora em pr e•t•r lo<h a i.n
porlancb e eonsid ·r~-ilo mGroei~~ !.. !!Stn qncs. 
tio, cujo sob çiio nos t r> r:l. a felicid .rd> ou nos 
cobrirá. do vergonha. 

Espero 'In> V. E:< . preotar·lhc-i por sua 
parte o. devda eons!deraçiio. mandD.nd.? o mllni 
fGsto .i reS?ectiv3. eommias~o ~fazendo--o pnbli
car no diario official da cas:>. (.4poia<~os; 
mMi ro bem .) 

O S11. P R ESID!Nrn :-Vai Nmetti3o si. com
miss-ão ch jus ~içs. eiv!l. 

Mo\XIl:.:r.:s:ro D.-\. OONF'I!DERAÇÃO .\.DOLICtOXI!i1'o\. 
I>O RIO 1>1! J A:<Ei l\0 

Augustolii: e dig-nissi rnos St'!, r epresentantes 
da nação brazil ,lra. 

Re•orgimento d9 nma aspiraçõo coetaoea do 
nosso primeiro idéal de pat!'ia, a propaganda 

~bo1i oionU. ta. não é um.;. aq>iração a narchiea. 
de sentimeiltD n~m a exigcncin. i nJpportnno. de 
canclu· iS~ philosophi C!l~, :nns a rc~Jresentan t'l 
idonc-a do di~ito ll.O rôr•o clns llO.'ôSO.'I Lra.tadós e 
primit;vu. l•Ji's p:~.da.meutaL·as. 

A hlslorio foi o j o'•·sov•ro quclbo entrogou 
o man!ado com qoe ello hoje intima Suj>postos · 
propric tario3 a sahiNm d•' uma poss-1 crimi
no•~ . tal como a da liberJ•dG humano, me io 
nGCOIJ-6::lfiO pa.I';a g_U(} possam ngi1• cjfa.·a:,:mco.te 
as trc.B l~ia n'ltut·aos d!l progrGfiSO sochtl- con
cu,so, 1l1<lt11ahdocic e solidariedade. 

Filb~ IGgitima da lei , a propaganda aboli
ciolli~ta hltn c ,.Liroito de trans?Ql• os humbr!\:8 
do pt'l-rlatn!)nto, cT dnn~ro doa limites constitu
ciouallS, peC,ir qu9 os dclO:ga.dos do povo a. 
ouç.:.,n. 

O ~tuario da es6r:n.-idão entre nó.s teve dual' 
>ert~nte. ·, a eopoli•~ do tbordrulo doo inool •e 
por um la •lo, a es?Oiiação da liberdade rlos a fr l· 
caao~, por outro. 

As t!uas torr•n!;Ps de luf:o"im>.s c abjecçües, 
da intere~s O}\pressori'jS e de marty rios nlo 
ving-3dos, tiver:un dous·lci':o.s diCfo rentns, aindn. 
qu.) ontra si se a.hr!H;rts..~em, l P.mhnnCo-sA da. 
origem oo· omu~-a. ret:o3radação sociat ope• 
r u.l n polns deseob1rta.s. Uma se e:;proiou o.o 
nortes. out!"A innllndou o sul. 

Oe!tl ~ , porõrn , q_ue r~useiton n e!era.vid.ão. 
já. oon-lamn :Lda paL1. eivilisaç!io hum~:ta, 01 

prllt~st·:)S appnec~r<1m. 

O poder dos poderos. nqUGlle quo a'nd•\ bojo 
~ e p:·ocla.m.'"l.! · prorenient~ ds u tnn. i nvestidura 
sobroni\tu:·al- o P apado- f:.~.l!!liooa ossa -volta. 
b:nbarn. no r-u•ga.ni;;ro:>, desn10n.tiJ 1 .a~nguir1a.rio 
de u :ua religião do a.1uor e f.CJ. tG ;'nid.~d~ un~ ... 
,.e,~:;.'l l . 

Não s1 dig., que esta stntenç~t sO tc:n valo~ 
no foro moral. 

O l npado o:-terci.a. Cllêo [ls Ítme~~G• de sc.
prmno !lrbit1•o politiao, pri 11Cipa.lmente para. a 
Peninsula li.J.erica. a !ei~G evocadora da cscr a.
vldii '· Tanto e isto verdo<le q ue foi ~11• ehn
nul.do 1\. d•!rilu~r a eonttJnJa. de limiteJ d:a. p:~.tri.a 
odoptil·:. do Colombo e da pa.trl:> de P etlro AI~ 
vare!;. 

Portugal não reage p ela força conlra. os d&
eretlls p:>paes : dl53imula " Yes.,nin da cubiça 
no a.rd:>r religioso, a ch:urm do el'nqaista par4-
" f4 o. vlolencia. co~lra" humanidl\do. Ntio se 
propõo ~ orera.visar, empe nha ... s e em resgatar. 

A d.1tenção do inlio e do eser!lYO ó >preson
lada comn um U!)Yicia. Jo rel ig~oso e aocia.l. 

h to quer di z-êr-T q U01 de.! de O 8 ' U inicio, a. es-
CTIIVÍditJ moderna. não foi pro?rie<IO<IO Jogai, 
porque estl nã~ foi :~u torizsd1 nem lagaliso.da 
polo pooet eompetsnte- J papado 

Nih obstant1 a fatalidade da c ivilisação ame
r ican>, confiada a duas naçüu pobres de.popu. 
hção e demais disso ainàil. quent es de um3. cru ... 
zad11. t!•eml)nib. em que ha.vb.m ernbat.ado em 
vinganr~;\5 ob ~-c:ca.nles os f.ieutimentus o.ltt·uis
t o.s . ~o:·Mo~ p~lo cbri$ti·ln.i.smo ~ eiu. f~t~lid1t da 
f·~z eom fJne a e;;;cra.viUão se. torha~e 'Jm f'a.cto, 
e., o (1u2 é maia~ obtive-sse tolora"!lcia. uni.vers:t.l. 

Basta rã esta sancção para l egitimar &. ~h.a~ 
m~>da prcpriodade ~s~rava l -

f'!ão !. 
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Primo_iro1 a Eberd.a.de natural do _ho:ncm é Não ó de~eanhecidõ do parlamento bra.z!lei ro · 
um direito impres_ç.riptiveL + o trabalho mgloL·io do novo governo br.:Jtileiro, 
Segun.do~ a cau5a. nito era das que. se iin la:s- para Conseguit da Inglaterra sepa1·ar ao menos 

sem com a \li'Í.meita sea\en~a. A civilisação as qnestõea do I"eeonb.ecimcnto ·da nossa iud~
appellou do facto brat>-1 de mal eomprehendí- pondencio e da aboliQito do tl"a.fico. 
dos ili..t~rasses da indu.stria. para. oa direitofi da. Das instraeções dadas aoe nosso~ rep:resan
hwnanidade e nunca deixou. o feito correr á tantes junto ao governo inglez~ se vê r. ne. to
revelia.. . · m.arnoa o liOl~mne compromisso de eelebiar com 

A sua primêir& victo~El foi conseguida em a lngla.terra n.m trAtado de abolição de trn-
favor dos ínJios bra.úleiros. fico, preço pelo qualaquella nação, não só. nos 

O secu.lo pa.ssa.io via o brttço diamantino" do reconheceria in. ~apeadéntea1 c.oru." interporia. 
marque~ de Pombal levantar ato a altura da os seus bons offieiospar.> qne Portugal se re-
hum.R.niJ.ade os pobreS lilho~ d11a ~.Bore.3ta.s bra- .signa.sse a. consentir pa.Cinc&lâente .na nossa 
zileiras, p~u·a Oi q_uaes se hú'7itk.tn convertido ~epa.ra.çio. . 
em .grilhlhs secrlares as capellas de !!ores da O des,mpen':lo da nossa pala~ro foi a cón-
sua íugenua hospitalida:le. · venção de 23 de Novembro de 182ô. 

A propaganda om favor da emancipação Tal foi a interpretação, dada pela ca mara dos 
africana começou com o mo5mo estadi>ta • ga-- Sro. deputados, quando em 1827 foi submet
nhar a. força., quo o po ier i-eligloBO não couee.· tida a. deba.ta essa eonvenção . 
guira dar-lho. ·· De feito, o governo estava autorizado pela 

O marquez de Pomb_al fez a~ntir por lei que Asiembléa ConstitQiute a tratar com a I n-
e. escravidão -dos a.fricanos era um recurso fa.ta.l glaL<Jrra âcEr~a. do tra.:fi.eo, iA to é, a. naç~o m_e ... 
d~ colonização do Ame rica, e não o exercicio de lli&neira qniz q n~ si tornasse publico e so-
um di;oeito. lernn.e o cotnprorni.eso do g-over.no br-azi1eiro. 

E, decretando a abolic:io do trafico para o Em MarQO de 1830, si houvesse da par te 
tcrribrio portuguez :na E~opa, a liberdade do Brazil lealdade no cump.-ime.nt() da sua 
-para os mestiços, a. libe1·dade pa.:ra.os seus a. vós, pa.b vra. de honra, de-via ter cessado absol Lita· 
hloqueiou de tal fórma a escraVidão·, qll~; ella e.m. mente o trafieo. 
breve d~@appar.eceu dentrQ das hrras ~uropéa.s Assim o entendeu. o ro-inistrG. Ma.nCJei José 
do reino. de Souza França e por isso moomo o:. pediu. a 
· Da mão do veneedor dos joanita•, a bandeira portoriA de. 2L do Maio da i831, c ujo· leor 

da abolição do trafic,o passou para as. da nacio- t1·anscl'<!vemos : 
na.lid.ade i.ngleza, qu? a d-~vil. converter érn um < Cons~ndo a.o g'O\"Grno de S. M~ I. que ai-
arrecife in3vita.vel ecn. toioa os marea. gu.ns .negociao tes _a.ssirn naciona.cs como estran-

A:rgustos e dignissim~ senhores represen-. geiro3, esjlocula.m eom deshoora da huma.ui-. 
tante' da nação l>tazileira. ®de no vergonhoso contrab>ndo de introduzir 

Não é s~m eonstra.ngim.ento ~ue_ re:corJa.mos escri:l.vos dr. Cost..& d'Afriea nos: por-to:?:_ do B.ra.zil: 
á vossa mBmori •. legislativa. a hi.~toria. dos tra- em despeito da e:nti-ncçao de s~melhante com
ta~los ingtezes e lu.~~brazileiros, com rela.ção ao mercio: Manda a R6genci.a proviaol·ia,-e.m nome 
trafico de afrieanos. · do lwperador, pela secretaria de estado doa ne-

Tal vaz nos ~ossos a.nne.es patrios não J.a.ja g<>cioa dlll- j~stiça~ CJ.ll& 1.1. Cam~ra. milnieipal 
. outras prtgiD.aa capazes da enve:rgonhar-nos cle~ta cidade faç.a et.t:~adir uma ch enla.r a tDdoa 

tanto na. pos~eridada ~ os j u.izes de pa.10 das Ít'dgu.ezoia.i> do seu. territorio, 
_A fé panica. i"neumbitJ.·iie de zeb:r pelo sea recom~enda.ndo-lhes toda. a -vigilaucia. policial 

cumpriooentj. e da.b.i toda. a. série de complica- a.o dito r0speito; e que no caSo da S:en tw intro
ções que actualmente enradam. a &oluçio do dut idos por co.o..tl•a'oa.ndo alg uns escravos novos 

. problema do elem éntc servil; no torritorio de cada umo cia.s ditas f reg nezias, 
Com~çaram êm 1810 as tranaacçõesdo Por- procedam imm ·diotameule ao reopec~iYq corpo 

tugal com a. Inglaterra, e desde entií<J a allian- de dolieto, • constanJo por este q~e tal on tal 
ç~ o arui•ade dos dous povoa tovo como base a ese!"l'VO boçal foi introdnzido ahi por contra.· 
aboli~o do eJmmercio da escravos aftieo.no•. bando, faç~m delle oaque~~tro, a o remetiam 

A boa vont.o.da da. Inglaterra. 1 e ma.nüssta. nos cOm o mesmo corpo de delieto a.o juiz criminal 
oubseq uont~s tratadoo, já inde mnizando pardas, do torrilorio para. elle proceder nos termos da 
já. ph doa.ndo os compromissos; ·por sua parte direito, om. Ord~m a lbe se:r ra~titu id~ a · sua. 
Porto..galse obrjgaa. abóliro trafico e a pu:nil-o liba.rd.s.de, e pu~idos oa uanrpa.dores della..se-
Gevoramente;quandGodundo dlp>rted•Afriea gando o art . 179 do novo codigo. da.ndo da 
ao norte do _Eq nado r. · · tudo conta. imme.:tiatamante a mesma. sec_~·e -

~---- t ar.iar ~ _ 
A decla.r.:~ao da no"" a independencia em 1822 o trafico e< ta v~, portanto, prohibi&. f! go-

interrompcu a. mo.rcl>on. progtel!lsiva. (las nego- verno consideraYa a intruducç:iio Uo a.!ncano., 
cíações, que talvez ti vas s.e~m.. c.oiD.O resulta. lo a como escravo. crime de reduc~ de pesao.a.·livr& 
extincção complot• do &rafieo em 1830, ajolgar á e•e:ravidio. 
pelo que se fez de :!8:!0-i8i7 · . _ Noate sentido fo~. ~irigidas, j>élO ?>ilriotro 

A" Inglatotra aproveitou-•• tanto quanto Souza Franç_,, _de glorl()lla memorl&, eucul~~:r~s 
pôde dal; nonas dífficuldade1, p•ra impor-no• ! a ·toclol os JULOOB du p•z" e Clm•r&s monte<~ 
eomo condiçlo . do reeonb.eeimento da no"''• in- pae1. · , . 
dépendencia um tratado, >bolinda o commercio Qae.r di1er <JUO i> pl'OClam~ da OZI!!'Cçlo d~ 
de africanos e uma. prome110a de a.boliç!o totnl trafico ·de afm•anoa, a. decretaçlo da . h bordad.e 
d& eacravidã::,. · della., foi brga:msnt& divulgada • aolemne; 

V "IV.--"-47 • 
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Nenh•1m habitante do Brazil podia allegar des- I Tudo niiB leva. portanto, • crer quo a meoti
eonhoeer a lei; olla fdr• u hospedar noa mais çagem da afr:cana ~ iudio ope~ou-ee em pe-
longninquos desviios do paú. queila eseola. 

Para .. ver como era corrente estajurlapru- Entretanto, o ultimo relatorio do Sr. minie-
deneia, btuta. ler a:; div&r~as recla.m:tções La- tto da a.grjcultu.ra. apresenta, ne.e provincial do · 
v..utadaa no parlamento, pedindo ao governo norte . o algariomo formidavel de mais de 
que cumprioso " ÕOnvonçllo de i81?.8. -(Aonaea 377. 934· oscravoe: • 
de 1830.) (l-) • I Cumpre .t.a.mbem obs•·.•rvar qus, si houveste 

A lei de 7 de Novombro de t83t não foi mais proporção razoavel entre a importação do bo
do quo a coniirmação con·tencional. A aboliçlo, Í men> e mulheres, o desenvolvímentQ da popu
contratad• pelo goYerno, p.1sso~ a sar decre-,lnção escrava não podia de íórma a!g~o>o. ae 
tada polo P••·lamento.- O dcaojo de tornai-a. ef- mante~ nos limites &ct~aes, attendendo-aa á 
fectiva •• ve no rego l•mento de 12 Je ,\bril larga mtrod~cção eonhocida pelaa e•tati•tieas 
de 1832. do trafico, ~eralmenta aeeit,... · 

0• arh . \Jo e t O de!!Se regulam•1nto, o pr!- O que se conclne, por:anl9, e que'um legls-
meiro obrig;ndo ex-otfic ;o os intendentes ge- lad.or sincero e imparcial póde decretar im
raeo. de polici• ou j~izea d~ paz a procederem a mediu lamento a. abolição da · <lscraYidão do 
avoriguaçõeo, logo qae lhes conato 1]1'6 ot~ucm norte. _ _ . _ _ 
comp.-ou ou 1>endeu pr~lo boçal ; o aeguntlo A escrav1dao ll.e on gem afncana t~m contra. 
que os juir.es de pu ou cri.winK.~ procedam a. sua. legalidade os mais irre~istiveis argu
offici>.hnente a todaa ao diligenciu, sempre que mento•-

. o preto , .• lfl'.,.er que veio pa'a o Brazil, depois Governo• e parl11mentoa se incumbiram de 
da extincçio do t rafico, evidenciam o pensa- declarar qne se violava a .lei de 1831, isto. ê . 
m2nto l eal da regencia. que se pr~lica.va. o c.-rime de pir.J.taria P*;U en-

Triumpbara, portanto, na lei a ;<ro(Jil;;-anda gro•oar a popalação eocrava. . 
abolicioniah cont.-a o tratlco de afri.canoe. O projeeto do ~nnado, de Q'de Agooto elo 1837, 

.'11> d<W! grandes vertentes do eatnorio da es- pedia a amnistia para os rena da lei de 7 de 
cravidõ.o estovam nivelatlaa. Novembro de 1831. · 

Por um lado o M.rquez de Pombal, pela lei Diz o art. i3 de"'" malsinado projecto: 
de 6 de Junho de t7;;:;, liberta_ra o• indios; por " Nenhuma ac<;ão poderá ser inten tada em 
outro iodo a Reg~ncta,pela l e1 de 7 do Novom- virtude d• lei de 7 de Novembro de 1831, que 
bro de 1831, abolira o tral!co. . fica revogada, e bem a.ssim todas as outras 

.Aagusto.e. e diinise:imos aenhorea repre&enta.n- em contrario. ,. 
teo da nação brazilei<a. A camara do• deputados oupprimiu o ar tigo 

quo acono•lb.ava .uma dcslooldade no C<lmpri
E' , impossiv~l contest1r o principio de direito mento da palavra nacional , hypoth'e•~• no 

de impreocriptibilidade da liberdade natural. a.cto do reconhecimento da sua independencia. 
Quan:lo, porém, e ata liberdade é deoretnda por Não foi •np;dmida, porêm, •••a. declaração 

lei ou por sentença , manda o direito a suo ir- formal de q 11e ha.via quem eatives•e inonroo 
revogabilidade. I' d d d 1 · d' · 

>Se>ne! p,·o Uberlate dictam se,.te><tiam ••· na pena ' a e ã "' q<~o se preten ta,.revoga:r . . 
Vieram depois as lsis de.4 de .Set~mb1·o de 

ctratari 11011 opportet. i850 e 5 de Junho de .1854 tornar a inda mats 
A primeira oonclus!io a tirar ê quo a eecra- cl01ora ~ continuação do crime de pir~taria. 

vidio do norte deixa presumir a perpretaçio E••as leis cresram uma espec ie de magiotra
em larga escala. <to crime do redueçao de peasoa tara aduaneira para a punição dos rc wo de 
livre à escravidiio. contrabando liumno: 

De feito a maia leve noç«o de etbnologia.deiu Não póde ser suspeho aos olhos do par la-
ve• pela configur~:to cranel>n&, pelo colorido manto, .oob 0 ponto de via~ nbolicioniota, 0 da. pelle, pela. maciez doa cabel103 que a u · -, p - p· 
maioria 4oe chamado• eaeravoo do norte aio deo- co ec~IOll""Or enma lnlo, quo apresenta. a 
canden te<~ puros dos incolt.s brazilei1'03. seguinte estatistica -da introdncçio cri miao.,. 

Ser& poosive ljque toda oaoa enorme população de afr~noe : 
escrava, originaria do norto, soja ó producto da i84L - -- - .... - . ... .. ... .. -
procr~ da mulber a.fricana l>)m os indi- 1843 •• • . -- - . - - · - - •.••. . ••.• 
genas bra~ileíros 1 !.844 .. . ... .. ... ' .. .. ... . .. .. 

E ' sabido, e isto foi confess>do pelos contem- 1845 . .... .. .. -- . ·- • .. - • .. .. 
poraneoo, que nos oeculoo xvn X. VII! a impor- ' !.846.- ....... ... .. -.- .. ---. 
tação era sómente de b.omona. A~ mulhore• 1.8~7. -.----- . .•• -.... .. .. .. 
africanas era.m import•du em diminuta. eo- i84B . .. - ..... • .... . ... - .. .. 
cala. - . Ui49 ...................... .. 

No ultimo oec<llo, principalmenh, a induot ri& 1850.-- . .... . . - .... - .. - ... -
• ' límiLando â exploração de mina• e á expor- 1851 .... - .. - .. - . · ... .. .... .. 
taçl!.o do pau-b"azil o outras Ill&doiral precio- 1852.- - : . - . · -. -.- . . - . ~ .••.• 
sas, o traualho dem, ndnva principalmente o 
os!orço do homem e não o da mulbor . • 

17.435 
19.095 
22.849 
19.453 
50.824 
56.172 
~.000 
54.000 
23.000 

3.287 
700 

326. 315 
Vê-se, pois, que uma considerava!· BOmlll& de 

(1) O ~onselheiro Rebonçás, então deputado africanos foi importada, com o maia MaombroiO 
pela B&hta. f.,z uma Nel"-''la9§0 na seaal'c de• te . d6orespeito e a rnai• oup./Ja violonciã da lei 
a!lno. · de tS31. _ 
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eu .. pre-noo ao~~ntar nma obsen-ação de 
Euaabio de Qneiro• : 

« A [nglaterra viu. que tendo nos a.onos· an
teriores orçado por vinte mil o niim<!l'll de afri 
canoa annu.alm~nte importados oo 8:&zil9 ene 
num.llro, em vez de diminuir, augmentou, che
ga.ndo em 1846. a 50.000, em 1847 a. 55.000, 
em 1848 a 60.000 !• 

Tomando comõ basa do c alculo o n umero do 
20.000 l.friea.no•, annae.lmente lmportsdos, de
vemoa a.n.gmentar a. tlte algariemo a S01t.LID.'J. 
de 220. 000 africano., piratea.dos do 1831-
1842. 

IJ.!tt.,gc este trafico I A demonatra.çõo é a por· 
tarill ·de Souza Funça, · 

O D.llltl.~ro d~ &friea.noa importados crimino
samente foi portanto de 546.315. 

Esto a..lgn.rismo demonatra. que a. rna.ior part~ 
dos escravoa e1iotsntea a.ctualmente. na •ona 
comJJt'eh~n.1ida entre o Rio S. FrAncisco e o 
arroio Chui" é produúd.a. pala pirataria i.rnpttno .. 
qu& eloge11 o Slll do imperio para o seu porto 
de deocargo.. -

Comparando-Sê o algammo 546.3~·· com o 
· de 1.186._643 e-'cravos, apresentado pelo ul

timo Ml.1tGrio do ministro da a gr icllltul'l\, v &-se 
qu.a a. ($Ora.vidlo nas provincias do a:.tl te~ 
o cunho d~ mais revoltant<> illegalidad' . 

P&r& que se ap:,rel>enda melhor a venbde 
dea .. affi.rmaçio~it&remosaqui .._. -pala.vrao de 
José Clomen.ta t"ereira., na sessão de 4 de 
Julho de 1827: · 

c Si vemos todos Oa dias com dor e Dl3.g03, 
desoerem mnitu fazendà.s do e•tado prospero, 
a que eubiram, ao gr11ou da mai• deplora.vol 
deoodencia, e vinndo' em [>OUea forlull& os 
netos e muit .. vezes oa 1ilhos de poderosos Ja. 
vr~dores,. esto m.a.l., Sr. J)l'eiident~ , é d'lvido 
ao desgn.ç:a4v 'eomm.!lrcio de · eacravos, porque 
estes morrem todos os a unos una pcloa o11tl"'a 
ragularmente 111 r MãO de ã •/o ao menos ; e 
ootfrem além di>tO imortwilale extraordinari& 
n a razão de i O, i5, 20 o lllaÜ por cento ao J\nno, 
resultando daqui por nai. ealea1o fUndado em 
experieneia, que todas as fuen1os, que niio 
recobom Mvos br&Qoli liA f>TOporç!o de aua 
perda, hiio de acabar indefeetivelm·ante em 
wuiLo; pouco• a nnoa ! E com braçoo tio pre
carios, qu~ e!!t&beleoimantos pàrm.s.nente;; se 
podom eopcr~r 1• 

Sendo tr.maubo:< momlid:u!e, e demais disso 
a facilidade do tranco ato ! 830 nio prevenindo 
os proprietarios para qllO elles tl'llbeoom do 
desenvolver a produeçlo humana. importando 
mulhe("e&; é claro q n.e a populs.ç&c> escrava 
teri11. d.imiuuido consideraTelmenh si naD ti
vesse o concurso do cootrabando . .. 

Diante d0313s pala.vras, é de facil intuição 
q.ue,oó depoiode ameaçado o tratico. se procu- · 
rou augm.entar a eacravidão crioula que é, 
ports"nt'l,filha de mulberll8 a.frieanao piPAt•a.<laa. 

-A conclu.ão qne o. fatalida.de dos algarilmoo 
e 0 11 cnsina:neu~ eth.nologicos impoem, é que 
a eoe•·avidiio 9.0tual n§o hm u!DJ!, origem genui· 
namente legal._ 

Ora, é principio juridieo q_ue • prova in
cumbo aos que do contr~ & libe!'dado. por quo 
a ~a favor ettá " pr&enmpÇI<> pleni'lllima d_o 

-direito. · · 

Este p<incipio,.que é tr.adieional em j~Irio
. prudenci.., obrig>~ o poder publico, represan
ta.d.o na. ma.glsLra.tu.ra, a inclinar .. se eiJl favor do 
es.cn.vo. 

1m• neste pleito de honra naeionnl e dosaf
t'ronta da hamanidade, não se póde pensar q11e 
o parlamento bra.zileiro hesite em pronunciar a 
sua sentenva. 

Attguaros e digníssimo.< Srs. r epresentutes 
Ü:J. naç~ bra.zileira. · 

A lei fUndamental do I10S80 paiz garantia na 
~ua. m.ai.ol" amplitu.do a pl"'priBdade, e nenbuma 
mai• ab•oluta do qa3 . a liborJade natural de 
ca:ja homem. · 

Desde qo.e a prop~i8dade escrava está e•itada 
da mai11 tiagr~n t o illegalidad-> , e que, om di· 
rei11l, a duvid,. d& autbenticiéi&d&. d& po••• f&. 
voreee a liberdade; é claro que voo não podeis, 
••m que vo• desaut.:>rei• jll!rante a civilisaçiio 
& a jtt~tiça 11niversal, difficultat-a. 

Uma collSidaração valiosa ..-em aqai a petlo . 
A constit uição brazileira não faUa em ~ 

cravos, tnDs unicamente er.a liàcrtos. 
Ora o espírito emandpado-,, que p1·eaidiu §. 

nosn indepenli~uci& é ioconl2 ta\·el. 
A revolução de 1817, em Pernambuco, foi 

coagida • delinir-ae sobre este ponto .. \ metro
pote c>.ploroa os interesse• doo propricllrios de 
e•cravooem seu favor , apontando como ra:Ji
ealmen.~e a.bolicionis\a. o IlDl"O governo . 

A rep~blica., em vez de repellir com esforço 
a ~cnU9io,. rospon.de peio-aeu see:etario ; que 
o sen g0'08rno afjradece t'ma suspeita qu.e o 
honra . •. e s i é verdade que afll&nCl' nl o querer 
um& em•ncipação prepo•t~r•, é igualmente ver
dado que a promotte' gradual e prudente, por 
&~r ~ proprieJade ·escrava uma das m·ds oppu-
g nantes & jttoti9•· · 

No Lrab:l.lbo genosiaeo da nossa nacionali
dade Mnte-ae -viveL a. eeUula d l emaneif)'a.çio. 

A eal'ta deleid>20 do Ontobro de 1823, ex~ 
podido pelo i;nparador,\)1lr decreLO d$ a•oemblaa 
constituinte, eatabeleee no &ell art . 24 § 10, 
cc 1110 obrigação do preoid•nte de provinda : 
cuidar em promoysr o bom tratam.ento dos os
cravoo . e propo~ arbítrio• para facililu a sua 
únttJ e gradual emanciparão.•· -

E•t• artigo de lei nüo é senllo am ro; ult&do 
do art. 254, do Tit. Xlil do primitivo projocto 
de Constituição : cTerá igualmente euidoJ.o de 
crea.r este.belecimentaa para a eathecheae e ci• 
vili.,.çlio dos indioo, emancivi>Ção hnu doa 
negrost & z.. 3Q.D. educlloç.ã.o n ligi()Sa. a indus- , 
trial .» . 
· E' verdade que a dissolução d~ Coastit uinte 
pôde oer constder.da â primeira viola co~no a 
eondemnaçio da.;·suaa idéas, o ma.isleve euw.e. 
porém, deixa. ver que olla foi sdcoente tü oltadn 
de uJD& questão da suprema..:ia entre .. prero--
gstivao reaea e popuii\I'Os. · 

E, .ainda mesmo. que assim Coase, ~ aa· 
idea.s ll~raea .podi&'!lOér,con.demnadas, oxcepto 
... que diúam ra•peito , . e:nanelpação, porque 
ahi estan a logl•terra, chave d.- abollad• d& 
indopen lene;a , para ullo admittir & reLtôgraaa- .. 

:f'iogica man-Ia mestDO ver na Constituiçã~ 
em oi o d;cre~ da emancipação geral, por>4ue 
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de um lO<lo ells só el!tabeleee como eondiifllo 
para. na.eionalidade o ·n~scirnento em· terras 
br-azil~iras-, por 011tro l.1.do extingue t.adas as 
pen.'l.s e castigos, que s~ julgam necess:a.rios 
pua s11bmetter o homom a erwra'~>·idão. Si ·ne> 
meio de!S~o~ ~ clons estatutos.~ s~ restrin~e.a li
berdade de voto- f>OS libertot~~ esta restricçii: > ê 
feit-a. pela po~;d~o do inreriorida·Ie ment.'ll +e 
não pela cOndição, vistõ como ella. se estend<3 
t.&mbem a cla.~sGe origida.rilmente livre~. 

Essa res~rítção me,ma deve ser consider,lda 
e .. "~mo uma. conD.rm<J.çio da. e:mancipayão, pois 
que por e lia entrava na aodedade um'.l m":Lesa 
enDrma ·J.e cida.J..ãos, qu~ p:>del"ia.m, r~:::lamando 
os S"'U~ dÍrGit!ls, servir de arma a ambiciosos 
politicos. 

Ra. algum fundamento para <'596 Diodo de. ver, 
eonsiJerando-o a luz dos. a.contecim~n.tos con .. 
tempora.n~os ~ 

Quanto a omanciP"çã.o total, niio ; porque, se 
tr.JtM'a a.o mesmo tempo da aboli\~ão do trafic() a 
o gGV·:!rno procurava obter C()nde~cenlen.cítt.s 

·"[Mr.a. cantinna.l-õ, mu. o que fica fór.a de do: ... 
vida· é que~ Slll)pressiio da pa!a"a-esoravo
em tod:~o a Cons~ituiç1io não foi o.m lapso de rne
mGria, mas um recun.:» p-remedita. lo para c:a
ptar a;; ~ympa.thias do governo inglez. 

As diffieutdadês, oppo•t•s pela Inglaterra o.o 
reconhecimento d'l .a.ossa. intlependencia, d.e
yh.m. t~t"" a.ug~éntado com o a.cto despotico da. 
diss~Jução da Constituí!lte, aeto que pr .. dnziu 
nm abalo immenso no paiz e q u.e teria como l"e

sultado certo uma r-evolução. 
Na simples omis>a:o da palavra-escravo

estav& o penhor da no>!a boa. vonta.ie emsnci
p~dora. A omi"""" foi, pois, proposital e eoli
sciente •. 

O únado P•rdig«o Malil.oiros, de saudoaissima 
me moria, diz llJl, sua obra-A Escra.,idao no 
Bra;;il! 

c Decla.r-.dá s. indopend.anei9. e continun.ndo 
o trv.fl.eo, cGntra as conTenç~e• referidas, o go
verno inglGz. que havio. ~amado a. peito levar a 
cabo em preza tão gigantesca, quo! a da abolição 
de.ss" infu.mB c~mmarcio no mundo1 entr011 
ent a.jn11tes c.om o nascente lmperio, desejando 
meamo a aboliç>ro·h Jlropría escravidão. ~ 

O ollicío, com q u~ o marquez ·de Qawlnz 
aeompaohou a, retnessa da eonve!lção de 26 de 
Maio .te 1-827 i eacnara dos deputados em 22 de 
Mil i o d'3 i827, é do uma importa.ncia tra.nseen
d~nte~ e far. entrever n. se-rio de eo:mpromissos 
ta.mn.doR p~lo governo brazíleiro, comproOJ.is'I()S 
a que o governo faltou, embora apregõe serupre 
a sua. leatd.de. 

Diz o.mal"qllez de Q11el!lz: 

«Logo que o plenipotenciario hritannico 
apres~ntou o seu projecto para a dita conven?ãO, 
os plenipolênci~;-íos brazileiros lht3 ob:;.ervar3m 
que ba.viam mudado muito as cir-curost:aneias. 
depois da é,Pocá de i8 de Outnoro de 18 !5, em 
que fóra aoot<mada a convenção feita com Sir 
Charl~• St"srt, e que nio foi ratificada po• 
Saa Magestade Britaunica, pois ~ ue não esta V" a 
reunida então a assemblôa..,_ e o gOVerno po:lia. 
at te-nder aos interesses · g~raes da nação; e con
segu.intemente aeha. .. ~::..-s~ a.got-a o m esmo go
verno embara~da do concluir njuste 'algum a 

este respeitO, visto qu-e na e&mara dos deputa
dos já. havia app~rec1do um projectQ da lei, em 
que se pro;>unha a ~bolíção- ds trafico am 
G a.nn.os i eouvinUo pot" isso esperar pela pro ... 
rima reuniã() da assem 1Jléa, para proc~der o 
governo cem toda a circumspecção em um ne
goeio de importancia yital para a !lação. 
.· -« O plenipotenciario brita~nico respondeu 
quo elle pensava que Su• Mag-estade o Impe
ra:lor não ba,•ia mudadD do.~ seus selÍtimentos 
de justi~ e bumaullad5, que tantas vezes ma
n.ífeeta.ra. sobre a aQaliçao da es~1''ttvatura, q1;1a: 
não fóra mandado pel~ sua c.ôr te para :Jongar, 
mas ~im para. abre~iar o prar.Q~ e que. a lém 
disto, acbandCH& já prohibido a trafico de es
cravos ao norte do equador, Sua. Mageatade Bri
tannica querenlo mostrar toda a contemplagão 
para com os interesses des~e iw perio1 que de
sejava promover; nlio q uiz, depois do a c ta d~ 
sua. independcnci.a., r ·quere!" a o gover;to pol· tu
guez o c:a.mprimento doa trat:ldOs ex: stentes 
com ll.]uglaterr•.?elos quaes o mencionado tra
fieo é gel"a.lmente pt·ohibido ás nAções ex.tran
getras. Que. .sem issG, talvez denLI'O em 6 mez-es, 
o BrMil não tiveJ-se pot·Lo ulgum onda fizess~ 
a.quellc tra.fieo, a não S':'r por contrabando. Que 
a. resistencia -da parte do go'i•erno brfl.Z!Ieiro 
seda eou:&p1etamec.to inu.ti!, porqae a.ssêntado., 
corrio estlit entre todas as naçõ~s cultas. acaba r 
com esse tra.â.oo g-eralmente, e tendo -!1--.roi :fi
delíssimo ?tome ~~ido f .zel-o t.ambem g radual
monte, promessa. que não s.a c11mpriu de ma. 
neira· ~lguma.~ a governo bl"itau..nico ou faria 
que Portugal fecllasse· os porto> a fricanos ao 
com.m.ercto braJ;i:leiro de eseraNa.tura oo em
b•raçaria com !lllao esquadras o· accesgo aos 
navios brazileiros que par~ elles se dirigissem, 

4 Dest'arte o- governo attenlou pelo bem àa 
na•;ão,ceti :ndo por bem a qll<l lhe seria tirado 
pola (orÇa, poapando o.tó ao perda• que teria 
&nl ea.s&o_ eontra.ri.o. ~ 

Dessas pal~vras !ranea.s, escapadas á verdade 
doe acontecimentos, por quem muito os conhe
ci& o era nelloo grande parte, vê-se que a go
yerno brazildro ae camprom.e~t&ra a mais do 
qllG a. e~tinguir o trafico : - a a.boli"r a. esc.ra .. 
viilllo. 

Como desempenhou elle o compromis•o ? 
.() p:1rlamento b1·a.z;ileiro S.a.be que uma. g.rande 

re~~ão se operou no . ~aiz, per.turbando-lhe a 
eocatituição dQmoora.f.iea e subetitnindo-.a pO't 
uma. tGllocracia., que subjugou todHI a B forças 
vivas~da. nação. 

Uma época de agitaçõe~, que lrrompiarn er:n 
eurtas periodos, se estP.ndeu d o.ran.ta vinte e 
qoa.tr-3 .annaa, revolvendo o paiz na sul~ norte 
e cqntro. 

Para domar a insub~>r lina.ç.:t:o altiva. du: pro
Vin.cias. o governo só podia diepõr de um meio ! 
o proprietario de e3'c:ravos,o fazendeiro que es
ta.\·a na sua iri:unedia ta convivenei..1. pQr inter..: 
medio do parlamento organizado por- leis vi
cioaa• de eleição. 

Em ·vez de tntar de cumprir o• saul com
promissos, vimos o governo bta.•ileiro, não só 
'a.rchiv'-t' leis di:fl'a.matorias doa n ossoa s'3nti
me!ltos da. humani<jsde eomo a de 1835, m as 
aiC.da. va.nglo1'ia-.e · de t~r sabditOB ca.paz-ea de 
compéti:r c:)lll. oS a.n tigos LaeedemoniQs, na a.s-
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tu'cia. e como os a.rgelin.oiS.llas petulancia~c.h1. A venktl.e é qne se fazia o k afico eacanda-
pirat..sria.. . losamonte, porque a.lo.von:ta brá.zileit A o querjat 

Al_nia. ma.is~ quando a. imprensa da época. e o governo entre nós ê exel llsiva.meate & 

denunciava não só os. na.Vios, mas os: traiic:;~ntes, som ma. das vontades da. la.vou1•a. 
escre~ndo-lhes por ex'tenao os nomes~ asaigna- Assim pensou .Nunes M.achndo, qU:\::ldQ, pin
lando-lhe; o• depo.oitos, o governo braúloiro tando o- eotado do pai> no problen.a do repres
tom desembar~o ba9ts.nte pa:ra negar to.los 

1 
sio do tra.fü~o, lastiLn9.D.do qu\) 1!.& viola.~;e<! a l&i 

esses factos, e amnistiar assim os crimi· ; de 1.831, qn<, executa.<!;~., ter:a melhoeado 
noeos. (2) • muito a'> condições da riquez& naeion~ , e:x.
. O Sr. Paaiino José Soare• de Sou•a, d~poie clamou na sessão de 1 de S"tembro de i848 : 
visconde do li rugnay, não trepida. escrever ao 4. lnfelizment~, por- uma. de.esa~ calf:ullida.des 
governo inglez, contra o qual :prut9sta.! eoin que a P:rovide:r.eia ae- apr<~z à '! castig:1.r OA 
· ~O a.baix.Q assig·nado não desconl,ece que o homens, o que provalece":i foi aquelle desgra
t~s.fcgo tem eonti-nu.ado .com mai3 ou. menos çrulo .erro .. UI!- ag-l·ic~l ' :Jtes, considerando-se 
força, segundo as maiores "ou menÓrés -a.Iter- isoladamente, cada ttm ~i e pSI' si, fascinados 
nativas de lucro que oflerece. em diversas pelo rece;,o de na.o (lO:ierl.!m progredir em sua. 
-épocas ; ma"! por. certo que~n:to tem chegado índustria. se~ os braços ;~fricanos, ca~Liram nD 
a.o pon.:.o. figurado pelo Sr. Ha.miltun, de con.~ precipicio~ ~ o· paiz serã para. en~ .!urastado si 
duzircm•se pel•s ru~s deata capital em dia a sabedoria doa pod~res .do Estado, oi o bom 
e:lo.ro; a vista. de todos? n.eg-ros boça.eRt de ha·- .senso da nação na.o tratarem d~ o efitat•; 
vereun depr"~!!õitos ondo sej aro. e-,:,po,-~tos á. venda. Pa:ra ver qual a pres!:'ão) e:xereida pelas cart
pllblica. O governo imperial nãc tem conheci- 1:en.i~?lCias nes..o;;a 1r1:a.lfil.dada ·questão, hasta di .. 
mente Je taas factos, e ruuiU> melhor fór~ que zer que :Nuue• Machado, que sou.be morrer 
a peea;;óa que. deu. ta.<:s juíol'maçõe:J ao Sr. -Ih- pelas sua& convicçõe~, exclamou ; 
milton as houveas.e. \a.mbem commUnic:ai.!o ao c. Si poia não ha. escravos no s:entiliO q a e o 
goye1·.oo, que tem _A BUa disp~ição os meios Sr. m~niti-tro diese. ~. O mal é tamanho q_ne 
co'nvenieutes para &Y .. riguar~ e reprimir, -si para trata.t dos meios do remedial-o. n~~m se 
forem ~:e,·da.deíros, e d~ convencer de- fa.Iss.s pód.e t:.er a. liberdade de pens"'mento, :t liber J..ade 
taes notiei$.S qu&-ndo o sej$.m. O .a.b~:ixo :- B'ii- de diSeussM ~ G m.Ga. pens.~monto á outro , 
gna.do d.u.vi:ia. de que o namero de arricanos, mas eu Dão sei como o hei de- expriwir sem of
iUieitamente importados, euba tanto quanto f~nder aa convenieneias~»-
pretendc. Q Sr. Hamílton, e uma prov" da exa- !!;', finalmente, deaolaúo~ para um~ oonscien
-geração do seu -c:1lculo é c preço extnordina.rio, c ia pati"iotica reler essas . paginas, de onde 
e setupre c.resceute dos escr&'i'os nesta. pro- &a.t""ge eorur> espec b'o a. cooniveocia. criminosa 
vincia. :. ~ dos miuistroa com os contra.band.istas·da merc a-

Entr•tanto, nn oessão de 5 de Junho de i852, .doria hamana. 
o Sr. Paulino de Souza declar-ava. que era ver- AccusaçDes eruza.m·se de p1rtido a partido, 
dade que to.:los os ministros, tod.o.s os governos, porque os ministros eram comensaes, par-entes 
tinham tido mai11 oU menos relações com os i: dos pro:fi.ssiona.es da pixata.ria e ba.viam eb.ega.do 
agentes do oommereio.de escravos. mesmo .ã. cond'ecorai-os. 

O governo, porém-t e ecudou-se er.n um falao E~ vãl)• desde. i852, começou u.;n trabalho 
pundono~ naeional, para satis/azer AOA lnter&s,- persietent~ de alguns representa ntes-da nação 
ses de nma. política ·sem hórizu.11te~, além do p3.rtlobtcl.'do go,,erno a. ernanci:mção gradual. 
eito da fazanda.. · O~:a os projectos nãJ &ra.m j ulgad.os objecl<IB 

de deliberaç§o, como aconteceu aos C e. P edro 
Pereira d11 Silva Guímnrã.es, or.x er-u.m ~epultJ:t.
dos nos arehi vo' o a rejéitados como os dos 
::1~na.Uo re~ Jeg_uitín.honba. e Silveira da Mot\a.. 

(2) L&-se no Pnilu.ntropo o Grito N o.cional : 
« !Ia em Nictheroy os · sêguinte.o deposito• 

do africanos livres,. qne se vendem como es~ 
er•voa, contra a lei d• 7 de Novembro de i83i. 

No fim do campo de S .· Bento, em caea do 
fallecido José de Souza França, pertencente 
a Clemente & Andrade. 

Na Juruj uba, em casa da Jorgo. · · 
No Ica.ru.hy t ern eaaa. do. vi uva Salgueiro. . 
N" chaca;·a de Sant"Annn, co.sa de. Manoel 

José Cardoso. • 
Na. sabida. de Sant' Anna . 
Na praio. de Mnruby, em casa de Mondonça 

&C . . 
.No principio da rua Novi, em eass. d~ Leal. 
No morro do Cavallão, em oasa de ~1aehado. 
Na Ponta. d'Arêa1 em ~a. dG Francisco Xa-

-vier Bapt· sta. 
Na eõrte er :>.m conheeidoa como prineipaes 

tri>licantes :Manoel Pinto ~a Fonseea, Joaquim 
Pinto da. F onoeoa, Jose Bernardino de·S:I, Ri
va.ro8a. Antollio Pinto da Costa. S~taiva, !ma
r&! & '!laato, Manoel. Fer!eira Gomes, Ro>mos, 
manela. · 

Em vão, desde 18231 • escripto:-es not..<J, veír:r, 
poetas e jornalista" se..eerorçara.m por f~t.zer en ... 
trar no !lar lamento a idh da elllaneipaç~o . En· 
tret.anto no numero desses eva.ngelisadores 
éstav:liu Josri Bonit"a.eío, o maior c:oll.abora.dor na 
obu. da nossa nacionalida.de : Ta.va..r éB B:L~t1s 
uma. das wa-is poderosas organizações intel ... 
lec taae!l da nossa patria. 

De todos' e sses projeetos,' sahiu a lei de 28 de 
Setêrnbro-dê i871, e -vós b~In sa.beis, uugu.::tos 
c digu is '!'imos senhoreB, quanto ~acrfficio cue
~.a esse quinhão de gloria ao immortal visc6n· 
de do Rio Branco. 

A lei de 28 de Setembro não 11xist iria, si, do 
ah-o do th.rGno, Dáo VieSse- suatenta.r o bre.ç.o do
estadista~ confiança patrioti<>a do Sn~ Mage ... 
ta de o I !li perador. · · 

Ainda uma vez uma oppoaiç&o de f..zendeiros 
se quiz contrapôr aoa.oompromissos solemn~s-da 
palrio.. 
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Augustos e digni.saimos senhores repre~!ln- assiro A~ leis que instituir~ o ju~y, e ia:rea-
ta.ntes da na.çãô bra.zileira _ · tiram o sup t"emo ma.gis trada da n1ção do direito 

A ex;>eriemci:l. da. lei de 28 de Setembro de- de com.rnlltar as p~:tna.s. . 
monoLrâ que nem mesmo hojo, quando somos Quer isto dizer que oa possuidores de es
na. America a. unica. nação qu·~ possue escravos, cr .... vo-3, criminosos d.e "iolação da lei de 18311 

quondo • hiotorí"já cobriu de louros a~uellcs quo não lhe• aJnütLiu boa fê, M:o eonsentem 
quo tra.balbaram na eÀtincção do ~rafieo. ou de no pa.i7. nrmhuma. vontade qoe nàO seja a sua~ 
maldicçOes áqu.··lt&s qae sust·~nhram a es-~ra- Elles ciL·cumscreveram a p_ação dos seus in· 
vidão, se põle cousGgQ.ir dn parte doa poesuido- ter~sses, o. hurn:.anidaJc, a civilizaçã.o, a. jt1sti.ça 
re s de eo;.cravos boa fe o patriotismo . ã .sua. avareza., . 

Leis il:revoga.,~ois? como são o.s de lib0l."'dade, De modn que a. loi de 28 de Setembro. 
aec 11Sam-noa; de tHn crime. que n. loi de t831 long.~ Je ter sid:l uma. aurJra de espera.nça. 
chamou pirataria, l!t1e <> codigo crimina-l c.h.am;a pa.ra. o~ mi.lseros e$polia.dos da. liberdade, foi 
redo:cçã., de pe.;:soa livre à. és,ctavidão. · pelo contrario 110?- decre~o d& ~:!.tc-rminio de 

No emtanto, o• reus pr;>nnnciados pela pro- crianças, de proatiluição de mulberes, de beca
p:.-ia fLlgZ.a.ncia. do dali c ta, se rovolt.am c.ontL"..L a tombe da uroo. raça.. 
propaganda a.bolicionistl\., que não_ é senão a. 
hon:-a. nsclona.L foHajuiz~ e ousam a.nnuncia.rá. A' vista desta ex.posiçiio tão succint.a., quanto 
v•nda homens livres. exocta do elemeato servil entre nós, jlll-

ll.tcil7.&1n ele ana:-chic&, d~ anti-pa.triot:cal de gamo--nos com o direito de pedir a. extincçio 
criminosa :1 palavra. dll justicn ir~·efuta.vel, a da escravidão. 
au.th.enticid·.tde do ~~acto. A voz irrGfutn.vel de. es~a.tistica. vem em nosso 

Tudo lhes foi concedido: o indulto ·Jo crime au:tilio. 
dec!;"etad:c'\ p 'lo fllcto, a. e:xplôra.cão tranquillade Tomando eomc. base do nosso calculo a popu· 
uma proprie~ade 'JilO não tem titulo legal que h~ão escravad .• c•pital da naç.io, em que ha 
a. de:fi.ua. 4.0.000 esc:ravos oeeups.dos em eervi~o~ d.om.OO-

D~cretada a hi do 28 de S()temb;oo, strpremo ticos, I?Bo a exat)'oerado euppor que pelo menos 
favo:·, decret•) dt\ mais inex?Hcaval tolei'ancia, um tarço da r_}opul;ção escrava ee.tá eoneol:"re.ndo 
em \'ez·lliJ f: e .mostr:l.rem gratos;, os possuid\1res na:; cidades com o trabalho livre, em pu!"'a perda 
de eser.:l. vos tra.t1.1.1 a de fal!leal-a, comme~tendo os do progresso nacional~ 
ma~s ela.ruorosos erimtJs. Si .a. lavoura. 9 9.ug precin de braçoa (JS-

Nas cida..J.es, arra.nca.m-so as criancinhas cravos, e si ella -dispo.nsa. "toda essa enol'me 
recem-nasci:hu aos seios maternos, e fazem do sornm.a de eserayos existentes nas cida.d.es1 

leito dao mullleres reduzidas á escJ•avidão o qual sera o perigo do decretar logo a emanei
mais h~diotl.d.o ·commorcio, em quanto as cria.n-. pa.ção dest.es l 
cinhls Yã~ vagir a sna. orphandada 3ern ca.t•inhos "1\enhu.ma consideração de ordem. e~nomica 
nB- 1·oda dos bc~pidos. ou morrer de fome em ou polHica se oppõa a qué. ~a tome essa. 'Dledida, 
eMas que 8. !.>ai~o ?teço se enen.rrega.m de in- que é aliâs um pasao e:x.traoràinarie no cami-
fanticidi·os s:~tn -vestigioa. nho da justiça. 

Não obstanto o aviao de fi do Abril dê .1846; Quanto á l~vonra é dever do par lamenlo con-
qtte 'Prllhibiu o ~luguel da africana s 9erv!ço, venc('.l-a, dê. :1ue lo o.g~~·de cava.r sa. ~ua ruina 1 a. 
tem t'da applioação ã mãi escrava. de hoje, a bolição da escravidão vem dar-lhe- a maior 
porque $.. eu:;~. concepção a todM as funcçõos pujança- · 
(i(; li~ dcrh~adaa jà não são propriedade da ~er... Dizia a lavoura que . a e:tLillcção do .trnticc 
c:eiro. era a !ua. ruina.~ e no entanto o alga.r ismo da. 

As cria.nça'St qtte sobrevive:rn, demonstram sua pJ'Oducç.ão cresceu com aquell e. facto, como 
p~lo s-- u organismo ama constituição fraca, provam os •oguinteo algarismos: 
completamente depaup~r3ao.. A cx:portaç.:lot G1l0 não O:i.COdern ató o e:zor-

l'opois são educadas com escravos, e como cicio de 1849-1850 de 57.926:000$ (em 1S47-
e~;era.,·os aprego~dn. em editaes a ve::~.lidas. 1848), elevou·•• em 1850-!851 a l\7.788:000$, 

Nllo a.pte!Je1tta.\.ão doS eacrc.vos para emanei· e aasirn progrcssiv.:1mente, sendo a média pllr 
poçilcs offi."ia~ •. prllferemos eocravos in validos, q12inquennios a s'~uinte: B7.989:600i; (de 1849 
a rJUol'es quê dovem ser em breve r eeolbidos -1850 a 1853-1854); de 100.514:000) (1854 
pelas casa' da m:serieordi.a.. -1855 a 1S58--1859); 12i.\!78:800$ (1859-

Pa.ra defronJar o fu!co, matriculam como de 1860 a 1863-1864); ebvou·oe a 14t.OOO:OOOa 
serviço r oral esc.uvos qne vi vem nas ·cidades, no exerci cio de 1864- 1865, e a 157.016:485$ no 
ganhandoa)ug<>elB enormes e aa< qu>cs nem ao de 1865-1865. (204 b.) · ~ 
meoo 'i é dada. uma jnsignifiea.nte pa.Í"trJ do di.:. Os a.dversal"ios da· ~be>liçiio- da. eser:lvidão op-
nhe:ro ganho. · ' poem a. e~t~ faeto eloqnente. a. crise que tem 

O comw.ercio d.s. prosti tui.·:ão da n:nüh.er es- aba:tidD ae provincbs do _nort~ . Diz:em q_ue a. 
cr9-va tom sido explorado ha maior ee:eala, exportação de ~scravos é a sua. origem. · 
eomo se t:~óde dem.onetrs.r Jl•"'l.,s anna ·s da pti- Não h3. objecçiG ~ :is facil de ser removida.~ -
lic.ia. desta côrte . · A Cl"ise do norte tem a sua explic:1çã.O no 
· Obset.;.u.das pela. idéa. de q'tl.e llles foge a presa., Í!l(:to o mais na.taral de e~onomia. ; a. ruina de 
desênvo[vom s~ntim6n.tos os male de.shumaDO!t. que sempre aão amea.çad.oe os povos que 3e en-

E' aa~im que. não oons~guindo mais ver na. tl"'egam a uma prodneção e:r.clusiva.. Percam
praça. pu.blica o pelourinho ·~ a fnrM, elle& buco e P .arahyba se limita.ram a.o s-e_u as~ucl-r ; 
applie•m a lei de Lynch aos oscra.vo"' que Ceará, Ma.rs.nhl:o ao norte, e Alagõas :o.o aul, 
perpetram o c~b>• de homie'dio. Etaoga.m _lim.ita.ram-~ OJl algodãQ, 
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. Apparecen no mercado por um lado, coneo•· \ .Desde qno a paga n&o indomni~~& o lialWho 
rendo com o assncar a beterraba., qne, preparada . o trab>lbador dasappatêeo o a induslria e abán· 
por molhore&~ proceuos e mais ba.ra.tos, a.ttra.b.ia I do nada. . . , 
o COillt>to.dor, por outro, os Estalos Unidos , Ora é justamente o que aeontooe ao traba.lho . 
produ>.Jndo algod~o pelo t rabalho livre, em • agrioola . . 
proporçOes e:<traordinari .. e por preço maio O •faatamoato do mercado, a falta doconsu
commodo, monopolizon, por ~m diur, o mer- midor , port'lnto, faz com que a produeyão di
eado. minu .. do valor. O transporte por si só absorve 

Demai•, a unida-la tempor~ria no mercado, o lucro qae o trabalhAdor poderia auferir. O 
dando grande preço a proJ ucçiio , os no•••• resal to.do ó que ·as J"'pubçõ • preferem pedh á 
agrieultorcs não a ' lembraram de garantir o C>(.a e á pesca os meios oo vida que ellas só 

· .f\lt-lto ; p:Jlo contrario~ trd&raro de d.i.rsz5ipar os obtem do solo eom grande esforço e Sêm lncro. 
lucros obti los. Os proprios fazendeiros tom atlicalado a 

0 Oicra.vo do llOI'te foi e1portado depois da qneiu Je que .o eat~ nlo compensa O trobalho, 
cri~o; ara ollc o dosgr~tçado, a unica producção desde qae elle tem do oer tra.nsporto.do de 20 
quo rest•va. . . legoas de littoral. 

O sul é a contraprova. ApozaT de .er o gr&nde Não se consideram, porem, a causa do phe-
:ref:e"atorio da e"SCra.vidão, vê-se a bta.çod com Í nomeo.o, e, entretanto, ô da fazenda que vem 
uma crise não nenos tremenda . o ll>Ol. 

A cG.usa. é ""mtim). A agrieultur" liinitou-51 O futendeiru monopoliza a vida da interior. 
oo café. · Com a gr>.ildo propriedado elle impede que a 

Ne m us eereaos neeesaa.rios para a aua. ali- popub.çlo tle eon:.!o.nse. · 
lllenl:lcão ella produz ; pr•f•r• impor tal-oo. Ob• to.ndo a erea.çllo de nucleo• de popolaçio, 

O appnrecimeo.to de coneur rentes ·no mer- , elle afasta os mercados e, quanto m!lll &iastado 
cado, t re.ba.lh:m·!O melhor o griv de oaro e eom é o mercado, La.utu meuor valor tem. a producçlo 
menor dispendio, tron>:e a agricultura a baisa agrieola . 
de que ella hoje se quaixa, e quê ella nio pó .e A lavoura peq~en.o é, pois, incompatível com 
ca. .. r cea•ar. '(3)_ a escravi~~o e com a grande propr iedad·•· O 

Nito e poi.s claro quo a crise do nor te prove-· trab<Ullador rural livre não pó.ie cono:orrer com 
Ilha d» export.ç&o ào escravo . o fazendeiro servido pelo esor.vo. 

O que é cl!LI'o, o que está·experimentalmnnt.e Entretanto, • !oi de 28 de Setembro eontinu1> 
demon•trado é., que a _ eseravid:lo, afárrando • na eu·a m archa eontr~ a funeçào eon.oervondo o 
Javoara á cnltur~'utensiva e i.mpoosibilitando Ol'gilo fatal! 
ro concurrencia da intensiya, prepara para o Q~al o futuro que espera. o pai•, oolloeada 
pai: o mais deuttrado Íti turo. ei4 ta.e5 eireumstancia5 a ln~stria. agrieola 1 

Por um la.do do se póde crea.r nm_ peuoal E' evidente 'l,Ue ha de ao r arra.rl:>do na r .Una 
líVTe e :lueado n&lo.vouTa; por outro se pretende dos ,.ue oxplor>Dl a grande propriedaJe e a es- · 
con.'ierv.a.L· em funcçio uma. m.a.ehiu desorgs... c:ra.v1dlo. 
nizada, gastando utn& a um~ todas as soas po- A lei de 28 do Setembro, 9ue:endo subotitu ir 
çaa, do mo:.lo que o r afil ultado tará. extinguir-fi e o trab:~.lhador, n.io eonecgu.trá senâo cooperar 
a machiaa rom a ultima peça. eom a escravidão e ;_1 srande propriedade para 

A lei de 28 do Eotexnbro •• propoz, auxiliada e~tinguir um> in~ustria. 
·pela eollaboração da morte, supprimir o traba- Par> mais e'l'idonciar o perigo com que aa 
lbador eoer:wo. duas fataes in•tituiç~cs nos nme>ça, tomemo• 

Como se e:feetua esta sappressão ~ Lenta- eomo baae de calculo as hypothcoao ruraes do 
mente, ~brindo claros aqui e acolli. mas de Banco do Brazil. 
modo que não obrigr. o J .. rador adaal a rofor- E•te banco tem emprestado i provincia do 
mar o ssu •y•tama de trabalho. Rio do Janeiro i 3.74i :QO\l$928 oobro 366 !a-

A lei nlo vai loolar um monicipio, uma zona .andas e 19.657 e•oravo•. (4) 
par~ tt-anarorm~>l-o nio só no eystema de tra- A' proqncia de S. p,,u)o 10.220:617$200 
balbo, como lalllbem no regimen da proprir - · so!>rG 245 fA>en:lts e 9.4ii' esor, voo. 
<lado. A' pro•ineia de Minas Gerae• 5.027:734$749 

O q,1ta alia i•• é tirar i lavoura O!i inatru- •obre 5.220 oaoravos o H5 fazendas. 
menLOO j ulgàdos nec.,..arioa, cleixando intaetaa A' prov.i.nci~ do l!:spirito Santo, 214:206$600 
a cultur& extensiva e a -grande propriedo.de. · •obre 569 eoorovos e 12 f•• ondas . 

Cada CM!endeiro é. privado de "um, deus, ou O q~e • • conclue é '!."" um população de 
trea tratialhadoreo, o que ·nlo eauoan lo ooosi- 34.872 lrabalhadoreo, em umo area de 758 

. vel abalo a sn producçito, nio lhe cbatrula faz endas, •ó te!U o vaJor hyot.heMrio d ' 
alten~ paro. UIDA n forma de meiua de pro- 29.204:468$468. . 
du•ir. Qualquer qne seja o lado pelo qual encaremos 
. E•t• mal é de tamanha gr:widade que exigo este faoto. eU o enche de magna o observador 
remedi.o o maie prompto e etllcs.:z:. iwpa.tois.l. · 

Emqc.•nto 1ub8ietirem a tserayiJão e a. grl\n.. Ca.~eu1ando a.o trabalho de eada. eacr&\"o um 
de propriedade as populações do interior niio sal!'tlO de NG$ aunuaes, temos que a este ••· 
oe af!'eiçoarão ao t'rrobelbo agrieola.. lat1o r&pro~onta o -.olor aonual de 8.i69:280$ ; 

o que é. o JUro annual de 5 •f;, ·do enorme ea-

·(3) Relatoí'io de i883 do pre•iJents da pro-
rincia do Rio de Jroneiro, ·(4) Relatorio de 1882. 
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pital d~ H!.151:66ô$, valor detidt>em t•ab>lho J prr .. n t.nt.,.~ d~ n~lio b•JU.ileira , nio vos pro
nas mãos dos devedores hypotbocarioa do Banco 1 pu•er~es o encaminhai- =< pe!a ~strad~ !arga da. 
do Brazil _ - 1 exj)erloneu~ dos povoa e do dlrGltO posttivo. . 

Para se eAlenlar o empri!.~O desso cnpi t• l, Jo1ó do Alencar, estud~ndo a propriedaoe, 
basta a cifr. que elh obt•ve <to Bonco. e, rle- biotoria a evolução do d1mto, aeomp•nha-o do 
mais dlsso, acompanhado 1!e uma area de 758 s•u ber ço- a naçlo d:>! agu1os- a.te o alb do 
WOndaO . C..lvRrio. De li d=e peJa _lorrenle do dizoil<) 

O dcpreeiomento;da terra e do trobolho não soculos e qoondo chega a e;;se oceano e~rme, 
p<)de tm· mais clara e mais evidente demon- que 1nundou o passadll,. e de1xou o sed1mento 
stração . para o nosso soeulo,.exeloma: . 

A gr:.:m~e propri~:~ade o _s. cseravid:to eJ ~prc- cA re volaçl.o france2;. epn~umou que o·chris-
sentam duMlte dos t.lgaru1mos em toda. a. !!ua tianismo inic.i:va :t redempção da humanidade. 
trem~n~a esLatura ameaça!lom. A religião começ~ra redutinilo .o bom•m in te· 

Po" um l_ado eUas af o1Stam a p!Jpul~lo ma- rior, o cu, a conac;enei.a.. O direito nea.bara, 
tando o estimulo do ~rabalho ; por outro bdo resgot>nd·> 00 despotismo e hornem e•terno, 
ollasn:to •ab2 m u tilizar o capital so:i.I repre- o"' ""· a pe<·oouolLade. A g uilhotin• hn d~ · 
sent:ldo pelos t1·a.bal b.:t ~ores f'!sora~w·os ~ fill;alm.c~- ficar n~ p:>Sterid:».do como a cruz, b strumeatos 
t~ ella.o;; assen.tam. o. palz em um~ ec~nomta fi eu- de s\lpplieio ambos, tr~neforcaad?S -~m :symbol~a 
eu., que o v01.1 a.rramando constttú.·~tonalmoo t.e, veng;ra.vcia de um Jllblu::ne stH!rlfiCIO. N~ prt
eomo imcom'>:Ativel_mologtia bGrJditari:l. meir .. padec ~ u o homem- Deus pela sn.a. crea-

tur~; n~ segunda o homero-poTe pola Slla 

Assim pois, augusoos e digni•simos sen)lores 
l'êp re<ont.an t;;s da naçl[o b"'zileira : 

Cons.idllraçõos de di!'efto positivo, orinndo d-1 
le!s como as de 1755 e 1831 ; considerações de 
ordem moral, como a• quo rasnlhm do !listo
rico do nos•• ;>a r lamento G lia lei de 2~ na Se
tembro de ! Si i ; consid~rações de economia. po-
Jitiea, ovidencia.das pelo depNciamenl<> dn torra 
e do trab'.l.lbo. nos obriga.:u :t insistir na. urggn

·Ci!). d~ aboli11io dn es'r~vid!io. 
O be1n l't!l. paLl'i3. a e xigo, c nã~ h=t in t'3re.sse 

ai~ior que cllc. 
.A oxtincçlio do trafico da af:oicano~t foi entre 

nós reali7.:>do no clarão do~ morrúcs do <!llq oa
dra indeza, • m quanto a noss~ b•adeira. qu.,
dnvtt. c urolD.ds. em func1·a.l , sob o tumulo dt~.qucl
los t} tl~ Bera a•J.o da Vas~oucellos ehawou :- os 
oporo.rio.;; d:1. noss:~. civilizaçiio. 

O di reito nito ac d~Ji:m eamag.rr, e d esJc que 
tllgu ~·m tom d·~llo coo5eieucia. nio o abani.lons. 
&acllo pel~ •·ioleneia. . 

O O!li~ra\'o tem sido o re-signado seeulRr i mas 
trBs !I'Culos tlo Uór s§.o demai$ para. formar um.:1. 
hora do d~s.,pero. 

A lei do t~ do Setcmb'o do i87i enx• rtou n. 
libord td•) nn n.rvoro negr:J - () i:nganuo e uma 
iloraç[o fanado ao nascer. Niio obst!lOte olla 
sl.b"! ,.tJlf! ha am prazo fa.L al por:J. o S'lU deaabro
ellnmento. 

Tel•:i o i ngcn tlO"" resignaçl\:o DêMss:~.ri:~. par.l 
esperar esse P'o.to! 

O quo doTo Õll c ao senha- d<) seu• pai~ T No
ç~ea de moral 1 elle foi crea~o n• senzala. · No
ç~es do bondode 1 negaram-lhe ató o !oito ma
terno. Noçõeo de civilioaçi!o 1 elle é anRlpba
beto. Noçt>es de sociolog1a 1 e lle encontra os 
ocos progenit.'Jr& no eito, .seviciado$, fotwlnt.os. 
oomo recomp9csa do h»•erem. formado o patri
monio de um povo. 

A p1·oprb dignid•de do genaro humano o 
f~rll ter a ,.g,·ada impaeienci"' da posse de si 
niesmo. 

Ainda u:na vez ae ha do operar a fatalidade 
. das Jeglsla~3es de iutereoso; de cla,.e, m/ii ••· 
colar da ana1•ehi:-~.. 

A obr~ da civilização se ho. d• effeetu•r céga
mentc, ai TÓtJ, auga!':O& e digD.i~slmos Sn. r~ 

liberda "le. 
Ainda é c~ d o. o ~uor e o aanguedacrea.tura, 

Ofll)rimid?:.!'pela lei parrici12.·gt>ttejam na terrn 
quC De ·~ fot·mou pa.ra a. .erist.eneia inviol.Avel e 
o trabalho livre . 

Cad~ gott.,, poróm. que derrama· é uma Ja
grima dn. bum~nidndo e vai ~rra.nca. 1• u m grito 
ã conse iencin universal. Ha. um Temon....o de 
poTo, uma nrgonba. de nação. S· ntem·n'a os 
p:lizea, onda a oaeravidã:o o a pona d1J morio já 
não foram, o.lem do abolid&s, Mmpbtru:aente 
cx~inctas na. memoria publie t\ . 

M•s que importam estes oobejoo da'"'" ao• 
ciedade t.re.uzidã ~~ A e&eraTidio e a poDa de 
~.t~.orte já P.atio condemuadaa pola seieneia o aom 
appello. Só falta que a legialaçgo nrran~ue-ao 
do seu eodi[l'o para inhum:~l-a • nas mta>riu 
do pn~s•do . A r;·dempção do home m, primeiro 
mn.reo milli~rio dll h umanidt:dG, qú.e caminha 
incess~nte para a perfeição. e•ti consnmada n:1. 
ra~ão universal , no mundo das idadel.~ 

Augustos e Dign:issimo• Senboi"es Represon
tantes da. Nação Bra úleira :- consumai-a na. 
lei. · · 

Rio de Janeiro, 11 de Agosto doi883. 
Hoproaontantea do Club do.• Liberlo• do 

Xithorohy .-Joiio F. Clopp, João Aagusto do 
Pinho. 
Repre;enl!lnt~s do. Ga:•ta dtt Tard•.-Jo•é 

do Patrocínio, João F. Serpa Junior. 
Rop•asontant•s d" Soeiodn~o Br_nzileira Con· 

tra n EscraTid:io. - Dr. Andr<i Rebouças, 
Miguel A. Dias. : · 
. Representantes da Liberl,dom da Escol~ ~i
litar.- Tenente Mano .l J. Pereira, Alferes 
João P. Junquoira Nahneo, Dr. Luiz Valentim 
d~ Costa. · -

Repre<entantAls Ja Lib~rtadóra da Escola de 
Medicin.(f..- Jos~ Onofre Muni.z Rib~iro, Ma-
deiro~ Mallet, Amaro C. Roiz P . Cintra. 

Representantes da C•i>:s Libertadora Joaé 
do Patrocínio.- Capitão Emiliano Rosa de 
Senna, Domingos Gomes doa. Sontos, Abel $ 
Trindade: 

Re;>resentantes d& Abolicionista Cearense . 
- Looncl NogueiraJaguaribe, Dr. Joiio'P•ulo 
G· do 1\laltot!, Adolpho Herhster Junior. 
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Representanhs do Centro Abolicionis~a Fer- Diz que ao P'rahybanos opporiio todos os 
r~ ira dU: 1:\fenezes.- J 11lio d~ L:;m~:J1 P1·ocopio esrorço.s para que níto tenha e:s:cc u.ção o citado 
Lucio R. Ru~seU, Joã.o l~. Serpi Junior. decr r~to n. 8882. · 

Rspl·ese.ntf!.nte~ do Clnb Abolicionist!. Gu- Em:rel:t~t!o ã. estrala-da ferro Conde d'Eu,. 
temb-.u·g. ;.... Alberto Vi~tor G. d.1. B"'oo.seca.~ indicou a adopçio de a.lguw.a.s m·~dida.s, entro 
Bvari.sto Ro.lriguos da C.1sta~ .Lu i~ Pires. as quaes o melltoramento do porto da capita.l, 

Roproo>ntaales do Club 1\raàcntes.-Jero- quando em uma das sessüe< de 1880 discutiu o 
nyrno Simões! Joaquim. Gom.(.ls Bo·aga.. l orçamento da ministerio ~ia ag,• icultura.. O m.i-

Reprce~ntante3 ·_ia Clnb Abolh:íonlst-a doe ni·itro de ~ntào 1 conselheiro Bun1·que de Ma
Etnpreg"J..ios do ·Go!uruel·cio.- Ataliba Clapp. cedo, ordenou (JS: estudos pNc:is.o!, e o .re.eul
Jo.."to Ben~o.A!v,-:'s,. Francisco Joaquim Bruga, tado fai a~on.~elhai'-.s'l que &3- lern.sge a est~ada 
Ropresentant~• da Cail!l. Abolicionista Joa- ao po•·to do Cabedello, pelo que a companhia 

quim Nabuco.-Jarr)as F. da" Chagas 1 Jo3à pGditt petmisti() no governo para, a. os.pensag 
de A. Sihfa, Lu~z Rockigu~s da $íh~a. ")Jropria.s, estalar o pre>longatuento da e;:.

_Rcpre 'eubnles da Lil>ertadora Peraambu- tr>da. 
cana.-Eugenio Bitbncou:rt. Feita~ rooec.ss:Io e ramettiios o.9 estados .ao 

R9presentant~Js da Abolicionista. Espirito" governo, foi votada na uhima ses-s.io a ga.rantia 
S~nt •nse.-A!f'et-es Antonio Borgês de Athay- Je juros d~ 6 r>/0 sobre c ca.P.ita.l de 800:000$ 
rle Juuio ... , Anto1Lio Gow.e~ Aguin·e1 Urb.1no para esse prolo~gam,Jnto; mâ.satG hoj~ não s3 
Candido de Vasconca-lloa.. te1u t...di{l.nt!).dO a realiz~ção de t_amanha melho .. 

Reprcscntsntes dn Sociedade Libertadora Sul r3mento, sem o qual 11enhum valor tera a 
Rio-Gra.ndonae. - Bru.u6 Ganç.aiYes Cha.ves, e:strada. tl~ Coad"'l d'Eu,e1siw,s Tão satisfeitos o.s: 
João Pedro Mllchado, Francisco Octaviano intcre~ses de Po,•na.mbaco, ti.to doe. quf! consc
Perd r a. guiram o doere to de 1882. Chama. prwtmto. 

para. o assumpta, :1. aUençiio do honrJ.-d.o, activo 
O Sr. :i\.lanoel Ca:t-lof-> diz- que ne- e patrioti<o min[stt·oda agrieuhOTa. 

gocios de int~1·es-.;c r~al para a. s1.1a. provin~ia Entende que o gov>3rnt;, ape~ar do sau pro.; 
o chamam á. tribuna, da que se tem canserva"-o g-ràmnu. de estdcta economia,nã.o pOde doix&.r de 
a.fas~ado. att·:mdel• ao~ in.teres:ieS t•ea.Gs de uma provinda 

No r~einlo aa caroara, G:11 alguns: o~gios dR que tão pouca pcr.;a. a.oa cofn:~s pa.blicos, me.smo 
itnpreu.sa,.tem .. 8e foi to uroe. pro~~ganda quê o p:;rque n. eccnom.ia. não consista eou deixar 
orador nã~ con~id,~ra. vauta.josa pa.ra o paiz, a de gaMa.r, mas em gaatar com a.ce1•to. Cum
d.a. economia a tC'd'l o transe. p!'Q adve:tir q ~1e, em um pa.iz como o Bra.zil, 

A provincia q1.1e raprcJsaenta foi uma d!l.s em que os inCerese:cs prlncipMs são 0 1 .da. Ia ... 
vietimail d.es~a protln,g-and.a. Em artigo pu\JH- vourdo, o m.eir> m.aie 3ffi.caló 1le a.~trah.ir a. i lllllli
cado no Jornal do Cont.mcn:'o n: 5 des~e mez, graç.ão e facilitar o trJnsporta doa productos 
com a epi~ra.pbe «Estr.n.la. de forro Conde d'Eu,, coloniaes pura 03 gr.:;m:ies mercados. Por outro 
deíxando ... s!l d.J p:HL~ ruuitaB estradas de ferro IRdo, a aspíraçilo na.cional qu.s se r Gfere ao t r B .. 
j:i. em tra.±'e!go, com onua p:lra. o Ibt:uf:o~ sus- balho liv.&·c aconseiha o governo a que fa. ~a. 
tenla-se qu~ a do Coude d'!lu, &ljUOJ ainda não tUdO no SentidO do attrahir li. immigraCil l 
fLLucciona 1 nii'J tom rca.dimenLo tJD.ril. occo1·rcr eaponb.n,:!.t~ c!\"'erocendo ao immigrant l aa van
á.'i dl!s?.Czi\a du cuataio. Acredita o orador qtte h.g~ns quilo devem impollir a deixar a pa
o Gr:ãpinto quo dictou. o.:.::sa nrtig-n O 0 mor~mo i\ tri!l. e lndo quo.nto a el.la. na.tllt".:l.lmente o 
quo"' deve o d'croto n. 8.8~2<le 3D de Dozom- prendo. 
b1•o do anno pasaadn, manJando li~ar nqnella Paoso" t•·atar de outros as~umptos q ue in-
eslruda. do Cerro á. dil Lbuoeiro o Na.r.arath1 o teres~~a.m á. !lt'OYincia. que repro.Genta. 
quo, oobro niio t!'o.•or nGnh11ma vant•gom á Não pó1e Mb:at• de tomar putc nas questões 
provincia dn Parahyb1, consLitue uma illegalí- que n~ e<~mnra se debateram en,re o seu nob:e 
daM, por,lue nlio polia sor transportada a zona colloga, deputado pel~ Pa!ahyba,e o e>: ·))reSl · 
lll"Ívilcfi"iaia ·da eetl•nda do Con.le d"Eu. Aesim,, d~nte do,> ta proymclll; a 1>to o compelle~ a. 
nãll fot só o espir.t() de economia quo inspirou clr~ums~an.eu~ de nelbs estarem envol YJ.dos 
o a.rti;g-o: dictou.~ ta.miJem 0 pensa.mon~o que o.m1~os tntlmos do orador e a amor que consa .. 
presidí.u iquelle decrHo. gra a verd•de.. . . 

. . · Refertnclo -se aos ne~oetos da. alfandega, d1z 
_Na ~u~hda.de de r eprcs.entaute d" P;~rn~yba, que no àorninio do mimste rio passado deram-se 

nao pudCl deix!l.r decorr:obo.ra.ro que;ad1saeo alli fo.c t0 3 que foram tr-2.zidos ao pa.rlnmcnto 
n_oh~J doi)utado pelo i o d!sU•tr.:to da ~earua pro- pro?::shAlmante d.3sfig-ura.dos . A remoção do 
VlllCHl, quando. tratou d-3sta. questao. digno e iliustr3do in.spector, Sr. c:ommenda.dor 
.. Fundado am documentiJo inooncusso ~ minis- Silvino ElvL:lio. Carneiro da. Cunha., pa ra a 

~ tr:ado peln e ngenhairo fisca l da · est:rada de a.lfa odega. do Ma.r.mh:io, foi conside1·ada. um 
Conde d'~u . nl()l tra. quo serà nonti.nãl v. g.a.- a.coesso; mgs b ex-president~ da provinci:l , que 
ra.nHa d~ juros cmícedida. pelo Estado, s quo devia coniormar .. s'~ com as vistas do governo, 
~SãO· cooo.plem.-:ntL)~ nece~Sl.t'io~ riesSJ. viã~fer ro.:l Yoiu a.o pa.rlam~nb1 sast&c.tu '1~":.0 csso func
o prolong~ment() ntõ á cldaJe da C;:~.mpina eio!13 rio não tinha. direito a tn[ aceegso. P 3.ra 
Grande, cn1porio do comm':"!J'clo do cent['o das iSto exhibiu uma se1'ie do documentos fi.n•j :1do.s 
provincin.s d-.> Coara, PiauUy, Rio Grande do na!f .oifici.m.Li offi.ci>t.es1 entl'·'.! os qn~es a ppara .. 
Norte e Pern.\.m:huco ~ ó. um.. ra.mnl1_)a.ra-Brejos, c~u uru. offido re:sc~vado do in.spector d!l. a.l
ncima da serra Borborema , qQQ ó o Gmporio d~ fandeg-a •hque!la provinda, S •·· Lui• Ftederico 
agricultura. , Codeceira, o qual, mal havendo tomndo poso~ 

V. IV,- 48 
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do SilU Gmpreg.o Q. SQlU tlmpo pa.:r;,\. .conhece-r ~ i o Dr An1~nio Bern~rdino do; s~otos, 
repar~·.çã.o e o seu pe·~Oal, na.o t~~l.ddou. e.n 1 que pnr yezes teve. asseuto na. .assernb!éa. pro
lmpntar-lbe :1. maio:- irregula.rldadc do St1niço yincia.l, que serviu como juiz. ruunidp~t no 
e acoirum- de rrev~rJcodol'•$ todo• Oi elupre- l,lr1no de Souza, que comptetou o seu ~ua\ ,ieu
gado3. 11lo como p1·omotor pul>lie(\ sento tlemütilo em 

A publiddado de oemelhante documento, ~M 1858 pelo• eonset·vado t•a<, o quo de•Jo a sua 
por su11o n tttareza ::oão de\'iâ &3:hird:Js arcbiY03 formattn·~ ntó hoje lem p r•c:; t~do ~er viços ao 
do thersouro, dt!seobriu o Sr. Co~eedra. e todos pti.r lido liberal, que1• na. imp:en;;;a, quer na. 
os qu.e coop~t":Jru.m paJ":\ obtel-o. Os í}tnpr<"!- tribuno., f,) i dr~mittido por SOl' um rio ; t(}d:actor Gli 
gado~~ cuja. honradez asiiim. e.e ~f:tfran.~~r.:1., diti- do jo1·nal d:1 p:u·cialUad~ a qu-:o pCl·tenM o 
giram. uma. represeo t{l.c:ão n.o S['4 m.mistr() -da. ourlor e nio put• se1· m~.u etnprogudo, conforme 
fazenda para quo nom'!asse um.a commis~ão, a i::~jo.sta imputa.~go do ex-pre_;:i .l~n te. Do r~
afim de syndicar do:;.lo:.~.ctos a.rgu:dos, ~outra. ao htoril) J.o u:lt:ma chef~ tio po l ~c-L~ da proyiueia , 
in~i;ec~·JT p9.ra in~ieal-os. D:r.GúU~t\lO do FtuO~ lilnr.:l d\s lineLO c- quo l)~O 

Este pL'OC"dimento ya.letl pai"~ os _crnpl'egndos erl. amigo J.o Dr. B'"lrna. rdino~ co~1:;t:un os me
da ~lfandega a qn~l:fic:ll'ão da 1eb~ld,s, e lhoros juízos e verdadeiro• olo3ios A respei to 
cOnE!i~a que 'Vão SC~ transferid03 ou demitt.idOSj dc~LG. - . 
mas o orador, pelo conc.;dto que fórrn:a da. son... Obsenan!o o Sr~ prel'ide:tte que -est1\va 
satez e espirito de justiç.a do Oi.g.no lllinistro da. ô.ndo o temp.o. o or:1do-r 1·~~1ue:.- p1•orog-_ação1 

fazenda, nAo ac,·edit> que elle pullll. aquelles para concluir o seu discurso. . 
emprc.gudos. porque, ohdece:x:do ao !C:O.timenio Concedid!l. .n prClrogaçio1 o orador p)'Ose.gne 
da. gra.tidii:o,íizeram uma den~um.stra~,-·io au chefe dizendo qtJo o Dr. 1\ n lon ;o De,·n:Jl'-l ino dos 
com qur:m dur.unte ~ongos annos serviram, o San tos~ em rm~Hcações feitas nos jom<\os ..:a 
qne e~a...:pn•ou o presideuLB da proy·iucia. e o P.,rahyba, n ultimamente no Jo;·:tal do CsH1~
~eu seguit·J~ e d:~u log:s~ a que o aclual intpe.c- mP.rr.ia <lcsh ~ÕI'~P. p~ovoc-o tJ o.r;;; _q;·~ m~ ini migos, 
tor d"' a.Lft~.ndc.g:-.., que ·nuo. Le:u o~ Teque~ito:~ iuclu.sh+C! o SI'. D.-. Das.Son, a qu~ exhibi~sem 
p:lra. o e:a1p;e~o qo.: c:xeL'Ct!, tHdgLo:!c ;:.o go- docum~·~nws que pudessem tle..:aiJJnn.l-o, mn.s até 
, ·e-rno o offi.cro resorv!l.do o. cne o l)t':H.lor al- hoje nado. ''eiu :1. l.mvL 
ludiu. ... D~"'- ixando d~ purlll n. r:clm i n is tr.1~Jo âo 

Ac(~rescanta que a :n~i.or IJnrto ·.:os am1wag~- S1·. n,._ lhsson, o:c.np:l.:· ... so-;i c.om o · vire-prc
doe+dll- alf'il.:-- tega -d-a. Para!l.:yba a.Jo Jib ~rae."i e :siL1e nLo que o !"iliCC()[.lC:.J, o G.'.l:\l nmlim.wu :~. 
~m1.g-osderl1C:"l.dus do Oi'.:dor, mas cOnlnCttcr:~m esbanjl\r os ,Jinhoiros publioo ~ c.~ le·~~tu~ 2. re
o crime:: rle Dà"J .acom;)auhat o g-uUtmt!J de.\ 3 de ac~ão n.o s~i:o elo p-â.rt i(l' l.h2r.-\l . 
Jalho, sob cujo dowinl·J~ .. •:en.c!o p1·.~s írlentc o SL•. Para. quG il. csmar" -possi\ o.pr.~cí:l. L" o procodi
Dl'"~ Juse Basson da Mü•andot. Oz.ario~ êstivcram ml!nto d ··sso vicc-p~C!SHIC!nte. refc!•O :=..s irn!.g-ula. 
susp~n~a~, niio jó. as gnra.n~ins dos COtl.Ser-rado- ridades e illcgah.ladcs p:.~r e.llc prr.t' cadi.LS, t:a.as 
res, qu~ nEo occupa't·:nn posiç5es offi.~j~a!l! mas como,entt·o cu tras~ma:ndar abonar njHda tlecus to 
dos liller.aes qu~ ::J.c<lrnpan.h:LV:un o o~ador. ao direetorde insl.rue~iio p ~o.bl i ca p:~ra pCl'Corr~r 

Cbegaudo a p7ovind:l~ o Dr . .l<Jsd Bn.~an, a provinei~~s~m qne hou.,rcs ;e an b riza.ção d~1 a~
om ol.n~dieacin. .o.o e~~mini-stro d~ m:J.rinh!\ 9 :se.. ~;cn1ble.:J. provincin.}; ter pt'oMgado eis tt•aba]hog 
gundo o. orado:.• ouviu diz.e1·, poz.-ee a...o la,1o do dn. secretui:-r. até ás 5 borE.s da. tar.:!'J pa~a tar.et" 
um g rupo q'le o hostilisnra. Prolortdnndo o as ulti.rn..""'~ d1ixt1& do. :5\líl. a-_l~~~iniStrllt;.ão- 1 por 
presiJ.onte detnit~ir um .nmit;"o do o~allor~ lilH~-- s~b~r que esta-va em Pt:-rnamb :..~eo o pre::ádente 
ral di.sLincto cqnr!! ~inhn. scr·d~os inccete:::tado~. nürneado, Dr . • Tosó AyJ'rs do NJ.sclrnento; 
oppoz-ac o mesn1o orCLdor ~ que o lll'esidenle ma.n lar p:tg.'l.r, sem a1Itol'izs s:;io lo,;~d , 840$ ao 
le vasse por d~a.ntc o seu intento, Dlos~rando a jornJ.l qa:! su~to ntav.a n sua poli tica;·mandat• p~Io 
sll~ inj;Jsti(;n., e a a•ospo"jtn quo teY"o:. foi om pou... ll.H!3tliO modo adin.nhr o pret \lo c ·1·po de policia 
cos dias vor pub1iCo.fb a d e. wiss:.Io. R(JLirou-rH'J e V('neim~ntos a emt,rog-ndo.!l, ~l6 rue~mo ã ~10-. 
enLito o orador çorn (lS seu~ amkcs da intimi.. sonto.dos . 
do.de do presidente, sem couüu.dO lhe mover a Embora tenl1a deciarndottUC d~ i!'::aV!l. d!l pa!'te 
menor hostilidade; G quo11do ac reuniu~ ~sscm- a aàruinislra~rro do 81·. Dr. Josd !la•scm , reic
Móa prO\·inci:d, convoenda a:rtraordina~jam.,zre, r1r-á ti. r am::t l":t um ndo d·::sse pra-;:,ideut~ que por 
visto quo a arlin.;l.l"Í.t não LJúdo f unc-cian,..r un1 s: só j\lst.ific::~. a opinH'io (31\9 o orAdor emi ~~G . A 
!!Ó dia, dltrant' dou.!5 me:t.e::!l por Ci\Ufit. de uma as3·:m1blóa pl"o·dnci:ll, em saa ultima ses.!!! ãO., 
quastão de verificação de pod~res, de qu'l, com t~ndo augmantado o impoa~o sobra o gado 
o.:r:; seng ~migos., desistiu o Sr. commcnd&.dor va. r:: um e ~o.va.llr.r, m'lntUa em t.el·r a.s de agri ... 
Silvino Elvirlio, que dcpo.is flH)rcceu as ir;:1~:~ cultura., impo2ta. que ~e n.\·alia. enr 50:0002;, de
du Dr. Jo8·; ba.sEon, conveL·tendo-se ~lles em terminou que .a. c::.trs.nça fosse feit:l medi:~.n ta 
v<l.1iosos auxiliare~ da p·resldencia, p:or;urou o arrCLIJataçil'J prec.ed.~ndo h.:~sta tJUblica.. Entre
mesmo Dr. José Bassona ~uem prote~t~u" sua tnnto, o Sr. Dr. Jcs~ Bas•on clon.lestina,Mnta 
adhe3i1:o, e d~ feito prestou-lhe . :m:!\:il:io .ató o c:mtraton a. ::J.rr~ma~=l~:;;Jo pol" 2 :000$ aonriaes, 
f tm• ·para que ptdesso obl.e~ toda s as medi:bs quaurlo sómer.te -em nm municipi:> 3- irnpartun 
de que precislYS.. ' êi~ da imposto foi rolcnlaCa em :igu ll qmtDtia, 

Quando suppunba que o (!X-presidente estav.a éru uma pr.oposta 1 ind.'ferlJ:1. e r!1 ~onsec1u en~ ra 
sa.tisfe[to foi sarpt -~ ndid::. dias d ·~po.is ~<l en~cr-- do eontra.to celebi"ado p~ra ;1. arrecada-ção totaL 
rame11to da ~tsse :nbl4i!. co:J.l:;.. demi.::;;úo de 1~m Conclue chaman,~o a atL~ nçâ.o do governo para. 
dos secs r.aa.t.s à~~tin.;;:tcs m.ul;;os, o Dr . ..An.tonio a. Gstr(\d~~ de fei'J•o Conde d' Eu e pedi=.da aa no
Be~narJ.iuo .d~s Santos, d:l empr~go de secre- bl"~ ministro da agticultura. quGloia , não BÓ os 
t~r1o à• pohcc>. · · . <locumsntos que npl· e~e!lt a, como um urtíg~ 't'\~ 
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app3.roceu c:n uml. dM seeç.O~s do Era.;-il re:u
tanrto n pubHcação do Jornal do O(lmm.c,·~io 
de 5 dest') me~. 

O Sn. Fl•'ftltEtR.\ VrAN)<,\ (pa!a ardom): -
Sr. p.r~sidí~Ilte, tol'ldo .negocio urgentisúmo 
po.1·.:1. tr<lta!"~ p~ço a V. Ex. consulte :i casa si, 
indepenucmlemento d • fa1'01· concodi<lo a dou• 
coU.~g.a3 meus, me Ji uma. urgenda. a fim da 
d'scuh a mo tecia a que nlludo. 

TJ•sta..::::e do ultimo empre~timo de Lcndt•es c 
da solução quo teve a reclam~ção que f~z o go
vcr:Lo in:poJ~ial 1 relativ~mente á porccnl~:;em 
quo lho c'a do"iln. , 

O Sn. Pn "''"R:<TE :-V. E~. t '>'a a bonda.da 
d! ma reM' o tempo. · 

O Su.. Fu\UEIM Vul'l:<.l. : - Vinte minutos 
run Un.~t~r,:o. 

Con.sult 1eb á carnarat concede ~ ut•gcucia 
pc<lldn. 

ORDEM DO DIA 

Ma3 um ap.róe do nobre depuhdo, sou dis
tlncto n.mign, S:i' . Carneiro à3. !tocha, icsistin
da por que o orador úe:Jenvolvesse a qucs ~ão do 
retrato_. que em ver(bdB n:tG merece tanto a.s 
honr<:~s de discussão, o coagiu. a entrJr em por ... 
mooorcs~ 

S"b~ n ca.ma.ra o qntl se seguia. O iUatt ro 
amigo ilo orador, qu~ $e dig~ou regpondar-lhe~ 
vel u com a sua. eloquencia, eom os s~UB dotea 
p;;trlawrntn.rc~, r.poia.r ~ !"O::t. argum~nt~:Io ex:
clu.Ú\'âaleote em um erplivoco ou confusiio d,e 
a.h..r:;L1·i~mo:J. 

Ob;ervando o Sr. RodQlrho Dantas,em aparto, 
que a.rgamentou cO.ul o riua tinha ouvido, D 
não podit "'"PP<ir que havia equivoco, o orador 
psi"gunt:\ o que que1• rlize~ importar a dividJ. 
p:.tssi,1 n. d~ um~ provlnc:h em tr.~s mil c tantos 
ou em do;n -mil e tan~os cantos. 

Pro.se?tlindo, diz qu .. J estA. ultima. imjor tnn .. 
cia l'efcre·se ao tempo de a.drnic.istraçiio ~d.J no
~re presidente, Sr. conselheiro PedJ•o Luiz, 
por.qne todo o ~leance da pr-ovinc!a. e d&. o • o •• 

9.000:000$ mais ou menos, sem illcl~ír o de· 
P~ocúde-~e ii. votaç.Jo do orç;~ment" da ju:s~iça (ioit do n.ctual orçn.rnento. 

para o c~eroicio de 1834-1835, o é appro- Rectifican~o, pois, e .. , documellto, ,]ix o ora.-
''ado. dor q o e a di vila ó de mais do 2.00G:OOO$, n O: o 

E' r.:;.m~ttida a pl'OiOSta á. eommisst\o ele rC ... dê rGsPQns t bilida.d~ da cons~lhairo J?e.d:o Lui z, 
dacç-ão. ~ ma.;, qa~ lhe tocou por SDrte. O esturlo do3 rela

torios de 1877 a.~e hoje moatra, a liiia, que o al-
O Sn. C .. \ n:xJ!:mo DA RociJ A obt ?ndo a palavra gr.ri:v.::o sob r e q a e s~ d:::u a con ru.,ão esta q a as i 

pela {lrdem~ requer~ c cnmara.appro,·a, a. dis.- justific:-~do. 
pensa do InL::_~rstieio para que o mesmo l):·ojecto As:::sim em iSi7 a. divida p:~s•iv-3. da p:-ovinc:ia 
••j• clado p~ca a ordem do di~ dG eegun~a-foira. da [h h ia . eru de 2. 700:000$. em 1878 do 

O SR. Pn.F.SIDE_.TE: -Em vhta da urgench 3.751!:5003, em t879 de 3.860:0DO.S, em 1881 da 
hontcm •ppmvada, tom a pab;m o Sr. B~riio 5.257:500$. ·em 183~ de tLU2":300$, em i88 l 
<lo Guahy. de 8.35i:300$000. · · 

A diffc>•cnç,, portanto, á de 8 .354 :0005, da 
O Sr. Barão <lo Guahy diz dividn passi\•a dorante n od11iní.• tr a 91io do 

qu ~a camnra esta. râ.lembrJ.dn do q_ue hont,..m Sr. P nd:·o Luiz1 :!ien.do a. do seu an fi~r eS!!or de 
solidt~u .alguns rnorneutos v.ar:J. uma e>:plica. 5~D2Q:3~')0$ü00. A Stu. 9.S)i:érç.ã~.po !st octav<!.mUito 
ção, com a qual es~Grava dat· por t~rminndo o aqu ·m do ver.lad :iro algarismo, ron templado o 
incidente que aind:l o lr~t ó. tribn.nn; e qr1e, clf.!.jtcit preYiaroentc verificado- no orç~rnento 
er.1 ob~dienci!\ a~ regimento, se llte. ind:cá.ro. a •Jltlm-H:neute sincclon:ldo, em 800 ;0003000. 
neces~idade de r equerer um-... urg·:!ncin., qu:~ N~io qt1eria. o or.tdor discotir a questã o das 

- lhe foi conc (! d\da. lC:h:-!; nuls do 3d~ qu 1 ó arra3t(l.do a Gsse t··rt•en o1 
i!.gl'~dc('O 3. eo.m:lr:t a sua bonevolcnch. t;"~.nto rnostrari. como p~om~ttcu, qu ~ o commercio 

mais. qu:o.nto as~hn tcrn. en.s"'jO do r · :s.pon.~ler n:io fer. a ruanif>t!stuç~!o dt~- fúrma por q110 se 
m-;l1S deti ;n,nv,ub a a.l-,:uns pontos do ci iscnr~o alhnli:J, 
l1o :son tllstincto amigo c eoll ~ g-a. rlo d3pu~·:ç~~ Nn. occa.sl:lo e. m. qtta s;o cclloc.ou o cé1ebrG 
que itr:,pugnou al;;ump.s d.o.s p:.md~t'.!SI;)es do r'!trato, contpar~cer.:.\m 4t di:;tinc tos r a'r'alhsi ro s 
arn<lrll', do mundnofficbl. e fó:-3. Je~te" ha'iia.m conoor-

Nn COlllC'ÇO dodiscarso que prof.~rilt na scss~o rido com ·assigna tu.i.•?. s ijO n~gocian tas. Ser[t 
de 29, nlD lr:\tou Ja pr.sso:1s, m~1~ e:tclll.sivn- h to demonstração do commercio da l3ahia. 'I 
n1ente do ost:1.d0 melindro:o dns :fio.anç:ts pro .. 
yinciac~, 0 qn~l redama. medido.g u1·~~r.tcs, Qu.ando em 2Z de Nov~mbro ·d rt a.nno passado. 
como ó n discrinün~ção das rand;1,s

1 
de que foi o andor forç:l.dO a conrocll.r um meeti1~g 

tanto~e í'~lllo.t. . . pfl.ra. resoh·er â sittu~çiio crr.a. \'e P,m qn::o: !Z 9 aeha.-
í'a. a provinc=ia t:ollo~.:~ilit. etu pó de destgua.l-

N~I) tenho nenhum oulro pensam~nto. (!.ler- dtorle com a de P Grn.unbueo, eompar43t:!0l'am 
minou e~sa parte do discur~o dizendo que, como 350 ncgocin.ntea •.. 
por il'onio. no estaJo dvlor.oso das provincins, 
ha.·1i.<l.m fic ~do trca rnonun1entos ~ em Pernnm--- O Sn.. Pn.uo:;rn.~:s-TE letnb~n !lO ora'lor que está 
bLtC.o, um~ te h em bonr~ Mo nohra presidente c:sgoUid) o to1npo da u~g-encia. --
do cons,lho d6 3 do Julho ; na Dolâa: outra em O Sn. BAR:to no Gu<li.Y \)edl a camar~ uml> 
honro. do dqlcg·n ;o do fiovern9 aHi ; o a inda e m pr:vrar;<'çào pGr rn:ai~ "15 minutO!: . 
Pernambuo~ um edüicio offcrecido ao n ·)bre 
deput<:tdo polo {a di·~ tricto da. m~sma proVincb, Con~ulta.~a á camlra,_.:,ô conceiiqa a.. pr t>l'a ... 
teúUo o primeiro monomonto e·r igicto à. he- g'r:.ç5.o. 
sib~o. à-debilidade ; O·&egun-io, "irrellexão ; .o Sl\.·-JilAl\XQ DO GuAnY (continuando)obsel" 
o terceiro, ~ activid<\d()..•• . .... ····- , .· ·1'1 quo én\r.~ .a manifdh~·d~··te-t"r~-ê' o• 
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1n.ccting lu~. ditferonça. enorme, porqtTB o eom- Eu conheco, Sr. prcsid~nt.e, que a inici~tiva 
mercio da. Bahil\ não se podij, itzer rG~.\tesentar c:.tbe mais á carnara. dos deputadolii ; m1.5, p.'u'a. 
por 80 negociantes. T~nto é assim~ q_ue as p1·i- justific3r a minha. opintã.o racordo :1 ca.mara que 
mairas a•signaturo.s são do mutldo c·fficial, c urn dos moio:e3 vuttos d~3te poi1., cr.n10 prcai~ 
que a fest:J. at.tri.buidEl no eGmmercio foi presi- dente do eonaeiho G mi 11i:3t.r-o~ da f:1Ze ndn.9 o 
dida pelo presidente da. camara mu oic.ipal. Eis Yeuero.ndo Sr. Visconde de l tabor.lhY, de s LU .. 

a historla. dessa manifestação. - do~~ mGmorLa, quê nlám de c:hofa de s~u par· 
O carumeL·cio achava-s~ em. um e'tndo de-. Lido. era. rues.tr3 em assump. t''-S financeiros, para. 

ploravel, ~;).S B::!lntla" a. con::1cquencin. d3 se.u ! f~li:";-r pnsMr n. lel do 5_ de J ~!h;) t<le :1. 8?'3• to_ve 
acto. Par lSSO o orador dechl·-·,u que o pn:n- de vencer gra.ndes d1fficul rla-1es ~ fo1 prectso 
d-?'f!,t& da Babi:l devi~ ter ro!fieclido+n<l oppor- ( ll!ll gra.uda esfor-ço Je sua. pac-te, _apezar da 5~:. 
tunidade rle nl3g:u s:tnc.;ào :\lei do oi'çarnento. i ol~v~da. posi·.l~O e p:res~igio ,_ pa~a consagutr 
O pres~dênte, po1·éro,-em \'Oi:i d~ apre~ia.r as ck- ·a crcáção ~ia banco do. Brll7.il. A este re.sp ·~ito, 
curu:>.tancintS em que se ncho.v<l A pl·o,~iccia:cedcu J port..•nto. não estamos ~m divcrg-0ncia. O nabr~ 
i press!\c do presi:leato da conse-lho. que rcYo-J' dep:ltado, como eu1 qu-n a c::myo~.são do p :q~el
gára. a lei de Pernambuco, O conselileiro Pe- mooda; o fi~n ij o me.smo, ainda qu ~J haja ditre
dro Luiz conc-Jrreu, pois, pnr.1 s. a:tr1ação P.X.- 1·ença nos rueios+ O nos:"o fi1n ó f~z~r .u propa
cepcional e:n que se acho a provincb dA B chio. gaul~; ma< pora con~eg-uic-so a fnndação de 

Antes de .terminar, J.O\'e (l orador a:. urra dizer um_grande h1nco de circ:IIaçio, só cem a i nLer
:i ca.ma.:rA. qlle s. ju.nu d1 a~soci:tç:lo eomlW~l"- ''enção do governo~ tem cl la. naJ:J. se f~t-3. -
ci..tl votou contra n col1oca.ção do r.g,~raLo, en~ 
LendenJ.o que seria u:na injllst~ça a. t:tnloa e t:lo 
venerandos v ui t(l$ do pai?. que prestaram ;.Í. p:.-o. 
vineia. mai3ll.ssi.gnalod.as serviço~ do 'I uc o ccn
sel·heíro P~d~o Lni:t. A o pioi~o son-s:.~n da Bt1.hia 
estão l~úov~nci:la do que a manifcet.aç:lJ !'e ta no 
acLual presoirJente não t ~m raz:{o .:e: ~cr. ns~im 
como '-' or.~d.O!' e~t.à com·enci-do d CJ.tl·~ u p~·op:·io 
t\.1)tO.eiaUo ll:l. d.3 t.e;· ind;,gado de s i. 1nc.smo ~:~i 
merc~eu semelhante wanilest:1ção. 

O Sn... Pn.Y.s~D:!:N7E~~Tcm a. nl\1:'1.-vr:t o Sr. 
Sao.rcs, conforme .o.. url.':ead:l. c: u'e 1 bô foi cou-
c~Jida. .... ... 

O S1•. So:ar<:ls:-Sr. prosiaenie, o. Ih
h:a SCtnt>te é a Bahi<l ~ (:1..-Joiado:<f.) N' 1vegando 
na.~ ag-u:.<f! elos n ··goc.io.:s da. B . h i:. p:1d 6 Qbter 
Utn.:t uoglmc!a, a. {ltlal muito agr ... ~c;.o :L estn. 
nug~!ita. cruu:\r~. 

~1ntes. rl.o ··nt:>ãl' nn as.sum;·rtfl rp10 me tn>u:s-e 
á ~ribu.na., Sl', pr·3siden t"". ncço Jic···nç:~ .'1 \' . l~:t, 
e~ cn..1nar4r p:1r;"'. re ·pon~cr ::m >.:!.;•al't~ que o no
bl'r! mi11istru rl3. agr ie11ltur::L t c \"c ~· b.md:d~ de 
d;~r-:ne 1ian.nd\) uu f~ll~lxa em l lll:ll cb.s ses.õ s 
pa s.s·.:rhs. s:lh•m.::..nCo cp.te o t)~ C.{:om'o :llwi:~ 51 · 
ca.do ~o~11rao ulL:m-l ~mpre-timo. S. F'{. np:•.•- ... 
:SI)It·S • eLo. c·•utesLcLr-.1\e. Si o f:1c;o ~·:.:') ti\·es~e 
Jado na 'I"C(>'3 r~·ç:Tin 'll~O S. E~. tUa di:;nnmo::nla 
dirige, por :.ssirn diz.f)r, rt ccn~cntll tLc"'Gr · I;Ll ~ e 
Trovanos. r·11 n.i.o t:,-c:~ r :a ma Ís n(!·l":l m!'ltel'ir.. 

P·eço :-~. S. E~. ~~1o p:-ocur\ ittf., ,'! il't ,;i~e~ de 
seu cullo;;a. o Sr. min:.st~o da f;,zcud: · .• Jl'>rquo 
t~:rá a sc:;u.l'n.nça. •h ·t•le o~ pl.uw~ ··f,~· ':3r Vi;:s
c:mle d~ Pul";\fl:t:!ttj, fo:o.uu burlnrl.•):o>. O thc
sou;•o s-~ te~ r1. utiiiS:~. do do l.!mprcstilllo, a~s·-· ,g uro 
a S. E~. 

Aproveitan·lo-me da Ccí'r1sil n, Sr. p;·csldente" 
de:vo.desfu:.-:cr 1.1m eq\li\·oco qu~ e:d-te (b. parte 
d;J nobrP. dll f'nh-..ri~ p~lo !c d :s ~rícto d ~ 13lhh. o 
Sr. Ba.riia do Guahy. S. E:-:. no cmn1r.ar ante
hont"rn o seu L:}llo diiiCU!"so. disso quo 5 ~ 
ach.a.va em 1tma pcquená. dherg,... ncia oom a 
J.U.i.nha h'!-milde p esson •. Jul:::o, Sr. prcshlcnte~ 
que tal chvo~~~nda c.Uc, exi!irLG- O que eu disso 
nc&ttJ. casa fOI: l'jUe pa:-a. a:lrl'l! ·ntãr u1u proj c~ to 
~obro a eom·orsf\o de, m<Jlo cir,~ult\nte ~ L\zel.o 
pnfJsRr, fu:r-se·ID ner~Js;:l-rioa acção do g"U\'-·rn·l, 
0 9,tte Rl2!r!'ll..<3tE~ !'U'I":'> perdn. 0 O ~.f JrÇO isoJudó dO 
qtt~lq:Mr <1epnl!ino ~ ênle r.•t~peit~ . . 

O SR. A~nRAD.:S: FrGUEIR.\ :-E' matcria 
eminen Lern ento govcrnnmcntal. · 

O Sn. SoARRS :- Dada esto· cxp licaçE o, P•S· 
~J:!rei a trutar rle ou.t~·a as~ t.mrp to ... V. Ex. ha 
de recordar;e~ de qn2 o anno p9.s-aJo tLV~ a hon
ra de a.prcser: tttr um req uerim nto pedindo ao 
go1cl'nQ, po~· interill~dio do rui n:stro dt\ tt:;ri .. 
e;.lltu;a, inlOrrnaf;ôe ~ );~,bre neg-o~ia qtle rêp ll tO 
i1r1port::tnte para a ru.inhn pT1Jvincin. T~·;, lanl. 
do êã.piu).l •la com~a.n .. hi[\ Lcopold.inn. Ea·:-tl re:
querim:!nto foi o.pproYadll em 6 de Odu ~}r.:> de 
1882,. e ató hoj~ as informações nlo fl1r.am dadns 
n e-si a ~ug-osta. Cân_lnr.:l.. Aelu.:ü.dO-se tF2unidt~. n. 
a~semblóo. provincla.I de :\linas, eu p:•Ço ao nO· 
bre minislrl'> d:.\. <:lg'":' cultura qu~ f~lÇ!lo r~me~teL 
:~s infotma~·ões i cawar~•, e i.D.voco a. aftc.nçã'l 
dos mo.:.s cCiHpl·o"liu·~ itt. ncH rr ue dign:.twen~e 
1'!1-r.C:n p:'lrto. da. 1nesm:l as.s · 1nblri~, pal'o.. ·o4G 
negociu: e :~.fi~.u dG tpu~ -~lh~s possam ~s tu . !ar 
de v :dcllu' nt- o aammpto a <br-lln u~m S•Jlução 
i nsl~. pC\1) ll ~:!nçn n. v a E -~ . p.•1'a t r:-tn~Cl'e\o·e ;.'" 
"no lU:.!U di~cur.'iO o a.UuJid:J tCIJfi.Cri:..:.t '·nt '), 

A.go1~. St. prcs'.d cnt :~, tr:\ta;ci do fim prin. 
~1p::d t"[U~ m-~ . h·o·::xo .i tl'ib•ma. Voll LL'~\tul' Jc 
ulUn. ;iua;Ui_ , !f!-W, 1_1.'1. tJtl ã. lill :lde d.~ mi noi ra, 
clln·d ie;•o ittt ·Ort=·ntl:isim:L. I) .· t::r..J d \ p;tr~ ·! 
hll~lO UIOUle:llO ."te qucsüic.-9 p.-l : Li d~Lr Í ::tS, •j UC 
podem c~lttb ·1 cer cHrc.rgazl'~ia.~; f-Ilio e xclu.• 
siv~lDO:'I.t ") na. qu:-tll :.b do tlo min 'i1·o. 

v. E X.. Sr' r resi riC~l t , I q ~l G t~o dl.~nnn.telltll 
di1·is-e o.s \ r·.1\..:alho\ .J~gl.a. c:~.;m (at~·~i,;.do~), !Jada 
d>! contri))bt'-!:ie , eo~n\l .)u ~ ao d:: ··arar n:, Diar~·o 
O,ffic -cti com tl Dl :H.\!l!Urro pr.of·~I·ir1o nct a.usen
cb (le V. E~., êm o qunl-o .nob!'~ dc- pntn.do 
pelo ~r> <l1.!~tl·ict·j da Par~úyba do Nor tr:. tratou 
de negocias rla pro v~ncla. de ?ti-nas; V. Ex. 
com) I·'U 1 it[l.vi.'\. do cont!" Ísta.r~.-.;~, -p.1r.1uo tor
sz- !a lemb•·a.do de que - om oa ~ros ~empo!! 
aqu.~Ha. heroicl\ provincia. teve a ~lori.a. d·3 
manl!lr a est:\ casi.\ ·e nos •n i\d :) Vt1lto.a:.ve11~ran .. 
do:~. "como TI· rnf\rJo de Vasconcetbs, P.\i.ran~, 
Da.rbo:;n! Ottoni o t.:.1nt.os ou il'0~ 1 c ho,i<J so f·~~. 
aind.O: r··prc~ettLa.r n·uma e n't'll.ltf:J por homc1.1s 
como R.ib~iro rhl. Lnz, Cr uz .Mn.eb.Hdo, Mn. rt.i nllo · 
Cawpos. A[OD50 Celso e otüro 'i de-ig-u;t.l n l o
r«f:monto, os ~u•e• !Qdoo tê<n desempenhado 
p·~féirnme.rne o a·~n m~lidt\lo, 
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A pobreza de pessoal habiiibdo do. parte d~ i O Sn. SoARES :-Vou ~e<ponder ao 11.part e 
nnss~ p:<>vincin:~ Sr. pT-cs:d~~ntc, ainda 11ão i com quem~ honra. o nobre de.p11tado por Santa. 
chegou ao ponto de n~cesa: ta:r qne o nnbi"'e de· Catharina. . 
putJ.do rl)presentan.te do 2G districto da. Pa:-a- Sih"eirl. Loba, senbor P!~Sidento, e um 
hyba do Norte a.ssLJma a. direeção d.:.s seus ~e... dos mais dhtinctos· carac.tQJ'Q~ d<!tte pa i'% r 

gooios. -( .1poiados .) 
O Stt . .AFFo>:so CELSO Jonroa:- Fêl-o oomo O Sa: CA!lNEIRO n1 Cu.:I!A:-E' P~ubyO.no. 

hosp_e~e. o co!"-~ t.ol co!llmetten as mo.is cbUl<l- o S!l· So.<rms :-Silveira L01Jo foi para a 
rosn.<i Laex.a.ctldo8:s • nos:3ia prOvineia aind~ j-oven. J.:i CMoa-?:e em 

O Sa. SoARES:- Sinto que o nobre depu- uma. das nM.:sas principacs fa.miEa-s, re~idiu 
tado a quem m•J eefiro, ti..-esse Í;JlladG em hora s~mpre enLre nós. . • · 
tão adi~nta1:J., o não E e acbassse M<~' casa o Sn. CA:;oroo OE Ootntn.~ :..:...E 0 desesn-
nenhum ú~putnJ.o minell"o para protest>r... · dent.. de mineiro. 

O Sn. \'tEtRA DE A~nRADl< :-Eu estava pre- 0 Sn. SOARES :-: •• e 0 nobre deputado do 
sente. 2• districto da. Parabyba apreoeatou-,e em mi-

O Sn. So.~l\ES :- E·~ não f•llo de V. Es., nha pro'lincia aecidentalmenLe como magistra
mD;s dlJg con~::rvadoreg, 'Par~ prot~sbr, repito, do, nem ao·rn.,nog; tinha. eorno~ não tem, r esi ... 
conlr3. a p·etenciosn. intervanQ.io ele S E:t. no~ d· .. ncla. Íll:a cn1re nO.;. Reside ae ~nalmentê nos 
negocio• domesticos da proviocia del\1inss. suburoóos d · cidade do Rio de J:;neiro e pa:·ece--

UM Sa. D.EPuuno :-Fallou como cheio. me que .os Mrví~·o· qne. S. E:<. tem presta.do 
· á minha província. não aio" por· ernqua.nto 

O SR. SaA!lES :-Não tl chefe; e neste ponto conbeoido•. (Apr,iados .) · 
eatnmos da o.ci!Qdo gregos e- troyanos. s. E"I. pertenc~u~ é certo~ a um gramío do 

Não ~hégâmos ainda :i indlg~neio. í!t'!l rna- pa1"~ido cpuservador, e que di~.s("llveu--s~. 
tel~io. d<? pt:0::2:;o~l idauea para. nos ser ne~essario PodeL·ei cit::l.r nomes de politico~ não nasci .. 
mendigai• :1 Pat<\hyJa. d1 Nort::~ ou .::t.l;;ures, tlo& na m~:nh.a protinr:i-a. e c1ue ~n l.retant-.J tê:u 
urn chefe pJ.rn. dirigir os destinos <tcs pa.rH- ~i·lo l"t!pres~mt!lnte.s rlella, ~H~9 como: Camill.o 
dos politicos •w ~liaas. (Apoie>dos-) Figueiredo, qne residiu ~or mlli fos annos em 

Minas, para ond" foi aind• joven. a.llla n<lo -s• 
O S-a. CAnNEIRO D.\ CUliiiA :-Isto é muH'l a. mua. da.s princ.ipaes ·ra.milia.3 ; o Sr. Visco;ld l!l 

provind~lisrno. O Sr. Silveira Lobo é tam- de Abaot~, que olli r.n re<idenlo c ondo.sc 
bem. para.hybano c. õ chefe JULtÍLo dig-no do casou tt~.mbero, e que f,d eleito por muitas 
par~tdo hb.Jro.L · v~zcs lie~~u bdo e, afinal4 rejl":'es ... ntan t ~ vitalieio 

o SR. AFFOXSO C)!!,SO Jux!Oll :-Um mag-is- da provincio; Anllnio c~rlo• de And•·a l!\ Ma
t~-:do n~o póds s~.l:" chefe =~e um par~i io po- cb.ado e Silv:-., e 011t:·os; ma~ q 11~ paridade ha 
httco. (btte,·rvpç,ro er.t .consequen.cilt áe mltí- eutreo. •·llos e o nubz-e tlep1Jtad · ~ · 
Cog out ·os ap-.;tes. o St•. rn•esiclt:ntl) "I'CClcwta Neste IIIOIOCz;to, Sr. presidente, Of.: p~rtiõ'os 
attcnçao.) n:1 p1·ovincia de MiMa RStJo Jando triste 

O Sa. S0.\1\.'ES~- Eu 'íOU rcS:---ondcr o.o apnrt() cspe.cLacul<) : um. apres~ntanda duas lht'ls p~r-1. 
ôo nobre deput 11 io pelo l-:> d:stricto da Par.~.- p:·eenchimanto ·d.\ va·1a deixad~ no senndll 
hyb .... p~~o ~v -.Ex..

1 
til' .. lWesident~~ 0 ao~ pelo v~nora.ndo <tü!l.dist..'l, o S1•. Visconde <l c 

mer1a nobres Ct•llcgJts quo me Q.l"" ;~tam I!Otfl ~~~r;i:rdJ ~a~1~~~f1 t~~~ i~~~-~~ 1: v· ~ z dos chefes_ 
frac.qucr.a $·•1npr·\ qu.J en::~rg;\rcm nM Iuinlla!S Para. llt'ovur~ Sr. prcs;itlente, qu1 nã:o tenbo 
p'J.lavr.ls n. mon_ r ulfcntu ú. pNvlnch d -• PCLra- 'bairri:s mo ~\l:{um, dacl:1.ro qu~ to! r i:\ mnlto pr~1.e ~ 
hy~:t Oi..l ._ qun.lrptrll' OtÜ\"8. . am vor figt~r.:u• em urn ~ li-. ta. triplirG, 1 :Ll'S. o 

O Sn.. ~.\R:{E{RO l>.\. Ct:~11A:- V. E:-::. faHon loa-or .Ce s nD.Jot• JlOl' Mtn~s Ger<ICS, um de~ses 
O~'U. mcnd1.;at~. J \fultos polit cos r~ue n bonra~s · rn ~ eu te ria 

O Sn.. s:~ART.!:- Si l1a ~·h:mma o~ron,;~t\ pro- muito ~Wi!.7.er ('tn ver fi~u\'"at' em un.H de~sas 
vinda d~ Pusa.iiy l.m., ou :1. pe!!S(1 t ..!.O nobra dl).- lleL~s. po1' o:s.omplo. o ~ome. do m·'u . n obro 
P'.!L~.!o, oa o.t,u prowpto D. retirar 0 G~- aml!J'O, o Sr .• ~ndrada Flgi!el m. (.4po!ado$.) 
prossüo . Ma..:. senhores, G.U& dHf~renço. ho entro o vulLo 

. re.•p •it•~•l ~o ~,.., Aodrade Figueir •· G o o s~. ~-I.R~F-lrtO 1JA _Cuxrv..:- E ;ta .!I.~B - nobre rep!·esenla.nte da. Parahyl:a do Norte. 
bado o lfl•·Jdcnto p:.h mmha pgrLe. chef, into·uso na politico do minho provinc' a '! 

O Sn. So"-n~~=- V. Rx. Sr. pT"e~irl~nte mil SL·· nre:1ileute, reput.o mui tr:msitor i.a a 
d~s.cnlpnd. si f,,l lo com .nlguma. veh~rnencia minb:L ês:n..Ua. n'~sLa casa, pois ni.lio ~ ei m esm() 
V- Ex . sabe o papei q 1:B a n oss :l prcvincia de- si voltar•.J-in ella; dio .~oi s i os llH.!I ~ls r~leitorr.s 
s cmpcahoJ. e;u outl-oa _~empo~ na PQJitica do a. pro\~arão 0 p 1·oeodim-•nto tp~e atpli tenho 
pnh. e qu·-~ a.illda "r.)~!'o ,en ~:~.. -ten·lo no -pM1~- tido; 1ua3, Sr. president-~, as .. eguro 3 V. Ex. 
mento: d e. um l::ld.,, dlg~lo;:;. rnombros do p:ti'tirl() qne Jámai'5 l'\.rmaria a rc-nov;;~.ção d<1 m>\ndato de 
1ib ar:d, e de·outret, não mO flO~ dignos do partidl) repres·.lntnn.te do 14e ci.is lric.to, com n meu si ... 
couseryador·; a nos:::a. pNvincia, por:.anto, não Lncio n~ata <]uestào. JUmaisl P1'efiro mil 
està tão a.batiba~ que "Pra~.ise Ca dir-ocçiLo e s• ''O l OS cumprir com t.1da. a fra~qrtro~, eo_m toda 
trb.n.ha.plra o• e u.e n 1go-e\o! inWl'noe. · n. indon·•nd1•ncia o m~u de"er .. a cah r ... me1 E<Elndo 

.o Sa. EscMG.NOt.L~ TAtm.l"l: ,:.:.oh I Silveira as•im ngrndayc\ ao nobre deputado da Par"a-
L6bo nM ó·aHMltó. {tr~ ot.ilo•as ~Mf~o;} · lly!Ja, ptr~ m~la iMdH@rre~t.~ito, 
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R~pilof s~. pre~i~enta, prefiro cumprir mou O Sr. Fer.J.9eirR V ianna. =tio:Ia 
d<lvor, e por is:;o ~sfendo <i•> invasOes e :trnahas estA sob~ des>graJavel i mpres~:1o que o ngilo:t 
a t e1·ra do Rorn :\No do Vus~C.;:.t'e l lo!t, de ·P.lr.•n:í, ao ler o discur!o profe:-it.l~ hontcrn pelo nlU\ to 
de Ottoni o d~ ~ntos outros vorües íllu•tres. honrado pr~sid,.nte elo conscll•o ; o cr5 que c-s~ 

Tenho con c· lui lo . ( llui!o b:m.) imp·o..ão •• prolon~ad. por todo o paiz qu•n•b 
-- souber da eircu:nst..tnch . fl u:tl t1o emprc~tmo 

"Oompanlt.ia Leapa,tliHa.:-_Req~oiro que ~e I e~n~r~L'\.dO ~ntre o thOSOilrO }1;'\Cional e 03 M:m
comult• ao go,·crno, pelo nun•stcn o ~" a.;r<· btslos de .Lombard Slrcct , os Sr;. Lto th;chlll, 
cnltur..t, o s:flglt inte : Son~ & C.:unp. -

4 A cb.usub ~4a do do~reto 11 , 4.~H4 do Z7 Pei)~~ q~o tG~os f·ito m~ fi .~u :-A no.J nos~O'l 
d3 lt·l~O de·1872, de te:-rnfttD. que 1\ brif:~ da O~pr ·S~l.!ll O~"I Ont aOO}udos _!ia ~...a1_ropa. O que te~OJ 
cst1·a.dt>. de fcl'l'O LGopoldina acj a rcv.i:stn de t res nrlo pre:Jnil.tca.i!os, mas nao fara ngora rofi?xoa.;. 
em tres nnnos o rc: tuz!,ta qnando a rceeit:.1 sobro~ ass ll~P'?· _ . . . 
liq,ticb 1!a cmprcza c:tce<.lc;- a i 2 ~/D• . Chm~ ~" ndt:jnnça:> pdn_at~tludc hum]d •, 

«Tendo, cornponhin disiribuido. aetlS· • gra- S> não ba>xa, quo a sua pnlrt::l oc.,b::~ do re~rc
t uit:ls ~ seas :tceioniSbs na. import lnda de sen~r .per:l.IL1a o r~1 dos sobe:>~nos, r~corrc !lO 
e •rca de 3.(i)();00Q), O qu. f•z ehvnr 0 capitnl pllr>OLtsmodos represonta.nt"'!th "a:;to• a. noç;1o, 
soeid de 2.:100:000$ a 6.000:o: :o~. Ó· c.le\:."O q!.tO !'l c. rrovoca...o~ n uma. ex!lr..!$!1U.O o.n tmada c. (p;e 
1·cnda liquidll '[l:l.I'D os aceion.istss :~.ehn-s·l ele- suvnde est1.;mn. perpeb1o·con~ra 'l~.sc pl'OC'dl
vada n.lu)i~t Jo i,2cJ~ liquhlos, vistl) quo~ b:tsc m!:l:l1to. tle! ;notl~ qn.1 n en)l tlm oulro gov?''n() 
)lara dar curuprim.on to :i rcferid:~. cl:lu.suln deve tenle~ ne'!l :o:"tl1zo empa~e~lunos com s3mel.t:ln-
eer o capital s Jcia.l pt·imitívo. , tcs .ca.rublSt3S . . 

« Sendo a. comp1'nhia 81lbveneion::ad3. p..,la E" uiU:l. gt•tm~ll des ::r:tç.a prc.:!i~r . S1 s. po~ 
provinci~ d~ Minas Gerac;s (1ei provincial litiea. do Sr. Anclrad\ Fiõacir11 tivesse ~itlo 
n. iS2G <lo iOdo Outubro de i 87l 0 eonlr>to n~<e·tn?a f.'"!~ o lompo doo con•or v.uloro• 
de 21 u~ Ago~to de 1872), ó cbt·o que a alte- ate hoJe , lon •moo esc~p1do des;a humi
uclio <!o copil3.1 de<· i> to r sido d·• acoõrdo lho.;ãa • . . . . 
eorn o _ga\:er·no rrov~ncia1 de ~HnnB, vlstotor Esti eh" l0 de 111d1g~nç~o por w•-r o Br~zü 
a pl'O'.'IflCHl ~oncorr1do com a 8t1lwonç:h de reprc:sants.~ a d('~{.rD.ça. ~ls.:nmo pap~"l de p'-!chn 'L) 
<J:OOOS por l~lornetro. pelo pr:\7.(J dG 50 annos, que ·~.s tenit ott :\ n;a.o ~o rel dos sol>el':tDos. qt1e 
O 'lUn e]e~·n-•o $ MJll!UO ào !.23Õ:i83~39 ! , d''P"l' tlo I'Cfiectlr, <ÜS3C•lllC: olde• V03, llail<l. 
como •• conhece do aví<o do m inistorio d~ vos<lcro.• 
!t.J"ric;;llat"3 4!xpedi.1o :. 5 de Fever.:iro de iS~l; O l m1•_ario fez o ultimo empt~stitno com a casa 
as..si ro , pois, torna.-!te nectsS\r io que o govérno Ro~h~hllti •. como fez.t:m to:; oa.lr03. n~t~ em· 
informe : p:-e.;timo Í{)t . annone~:\do d~po•e do rentiz:~d<l, 

c 1• A el.u>Uio. 2~• d, doere to n. ( Ql4 .de con~o de multo DrQI'Cllo par~ o the:;oc>ro e ch• 
27 de Mar co de 1H72 tem sido cumpri la nela mO>or 's v:mt~gens . fi;;urando eo tre c;las a de 
COIDJ):.\nhi.3. Le<lpOUiun. ~ ... SQt" rep;u·ti(l!\. ei)m 0\. ri\7.CndJL p'Jbtic~ a commis-

« 2 _u A ccmpan:lrn.~o lieitoii~ o ~btovo. :luto- S;"i:o ~lcyidn n.o.!l :1:ego_cbqorcs. • . 
rl~açào do.!l g-ov~ruos, S''ll'al 0 provi ncial ~ de O on~pre.cst1mo hrwza. szdo. n.c,;:oeu\ 10 ô rce t.a. ... 
Mnus p~r~ ~ Iterar o capital social e f• lGr dis- mente pcl·.• bonrado el<·nltntst•·o <I n f••e~tl~, 
lribui~mo de acçOe; grr. tuit 13 p~lnR Rccion!s la'i 1 p:-e~ctl~>ndo ~ pt·e$ :nya em l..on,Jros do Sr. CC?nsa-

c. 3." Tendo n prov;nci:a. de ~!:nu G~ra· s lbel!'O ~oa~i"JO, P 1T:l npr·~sonu\.1' :tS condtçõc'i 
eoocJ::-rião l'Onto.11nH!n le <:om !l rniJ,·cuçíLl na. praluuLD:tr·"~ d:• meSP..IO emlJ:"eslt ~~o . . 
imr ortatd & da 1 .235:183$)~)1 polo jlrnr.o de O " ~1\IIO~IO .lo quo o· empr.ost tmo se ;af.>1.er 
50 nr.nm, foi oH a c.,ntemph\d, n::\. di$Lri- seo1 n_mte :oçe.nc;.ão da le:.!n.~.i.'ío llll~en~'t em Lon .. 
bui!;;o d~ nc,,,r;c5 .qr:ttnib . .:;~ ~ collo..::hb, com')· dt·os, lmru-ossu.~o_rln ao or~dor~ 1'101' não s:l.bO!' .n 
eum.p1·ia, em p6 cl • i.zOJ..:llade curo os domas '1_00 IH'Ifl?i ~t) ':\nh~ c <:sa .lcr~l:t l":l ç.;io. fJr;c (•t'ol. 

prast •tlorc-s ela capít:\ l 11 tno g.r~ ClO~n o lnhh1, quo fnr.ol .. :\ orn acenilo1· 
«- Em G d , Outubro d~ i .SS2.-Soat·cs ," , sn.'~[lCllns c :~.cord~r IcmiJrnn çl\~ ; nlém de (1uc 

O SJ.•. 'l:'crtnlia no I-Xenl•l fttlO:O: 
{par11 uma e.xpl'oti.Çii O pc.$~Octl) :-Creio qu~ 
V. Ex. c :t e:ts:l s:tbcm que o nobre di!J)Ubdo 
que nca~ do '!c> t:'br.a~o C meu in imig-1> ~r.aLaito 
por moLtrtjs cle1totae.L Por con;egu.ote dct"to 
de rc.sponrlcr-lh 11! . 

Si q"a[.l" •t· outro dos nobre• de;>utados q•.to 
!G :tch:t:n pre1ontés qmzet• l:'ISpoç~r n tauu do 
S. E:x .• estttt p rcn1pto ogora ou em qua.l,juer 
outrn ocen!iiio, o responder-lhe sobr o:.\ es~ on 
qunl]nor cutro assur.>pto ralativo á provincin 
c!.e hltn1s . · 

O Sn. Ano~so G~t••> Ju~ton :-Pc~o " 110~ 
lavra pa.r.1 urna e:xplic~ç:lo pessoa.l. 

O SR., l>R~S r :>!_~TE :- Não posso dor a pola
v_I;~~ .~. - \· . R~. ;.\!m a lhlls.vra,c Sr. F~r.·eira 
\itt'ina:\. .• · ~ • • • • • 

e ra. oífl!nsi t o M rninio:.Lrô q~e ti a ba. fe ito opc .. 
r~.;Ü.:'S igu:t4'l.~ com apprO\'açlo do gove:-n"l. O 
gO\·ern'l pod1a. ter d:!mittído e:uc mini.,Lro si 
n<lo tinlt:t confiollÇl nclle. SemtJrJ n:.oJilou· 
(J\lC::.. dPel~r.lção or~ u:n3. pi'O\'OC:tção que o gc .. 
Ycrno Ca.,;i ::a. à.qu~1le. n1in\sLrr> Jlnro. f]UG !olici.
tas~~ flo prompto :t ::;::_a cxcncr,~u:.!'ro. 

AcrcdltoU a o~d?t' qnc ~ S;o. nos:u·lo~ -pela 
sJa rnp:-esont;'l.~ ... o 1n la1ramento oontl\lCl'~i~l ou 
ba.ncarin, ser ia. rec;•bido c o:n f1·ic1.~ 8ina:o des
fa. -,·oT. e cst.1\ eonvene~Uo do que as -im foi . 1.tn 
todo o ca30, o ()DC não se flÓ te m u s cscorac~r 
ó que os onmbisi<H Rothsch ild tom!iram• no em 
poUe.t eonsidertç~o, leran1 os po.flCis clue êll~ 
lDva'·a, o s,occorrendo-sc do tola.!irapb o, fir.e
ram O Cllll!I' eS\ÍillD dG ~ 4 .QOI);Q(}1: () O Sr·. 
Ro$rtrio ficoa.a lli entre Ro~hschild. <i o Sr . Vis
condo dQ Pnrt~.nttg tt-:i i oe:;pera do aer definid~ a 
sua J.IOBi~. ~uo ó ·d9 Msignar as 1\PGlice~ . ..... : 
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C-)nsidar::..da a <pcst.ào a fio, o g:u.~ é diffi.cil1 ~ dcvid.o,~ptlta não sujeitar-se ac deZ"ar ele ser-, 
porqúe est:uuos em uma. p.o:-i,!ãO muilo dolo- eomo foi, rer·~Hída. O orado,·, pocém, d iz que 
rOS:'l 1 CSt~ lmpel"ÍO I!Slá ;]Q-,; pêrs de Urll ballfJUeii."O 3. n_aç.fiO tinha. 0 dire:to d ~ 1'Ccbmar e fj_Ue () 
que to_ull. audaci_a de dit.Gt: < Pe ~ill00 7 r~eolh.e ban1tuoiro não tGrn o dhPito 1.!.G recusar . Assim 
n. tua m:io~ porque não tans ~ ~ iroito a eous:-. ne- defende tanto o. negociador como o minisu·o. 
l~huma. ~ Esta ó uma posi~ã.o mais que de.s- Si o dir . .:Pto do rec!ama:r niio <:ra perfeito, 
gr:l.~d~, qUo p1•ccisa. ser dofinidn. p'31a ~am!'ra houve t!'!mci•idado em redama.t•. Enlão nio se 
clcsd i~putados. . reclamou·: pediu-:m, c.3tcndeu·se a. mão e o 

Mas 2 o[" solJre ~ 4.000.000 ã negocio as- ~"',-a~.q~v;'',·~~.repelliu o pediute. o es~o rooolhe11 a 
sh!l do 800:000.>, além de mais ij4 '}o sobre o .. v • " 

-valor r~l do emprestimo; a. matado desta som· l\.fas pO:" qUe uão Grn porf~ito o dh:eito 1 Por-
W3. é a que ca!.:·o :.~os nQgoci:J.dorGs. que- o cont:at~ nijo era .ex.prêll:SO. Essa é a 

OS,. barM du Ponedo, hoJo1em de Lalento de que Hão. 
rnnitos serviços e (~uc~ <:omô dii)lomsta, honra O eontrato _d4L 2 °/G e m..'lis i/J (Jlo aos nGgo
a nat,:.ão, !oi excluldo.· Qu~rn sr!r.:l .• po1•gunta o da:1orcs. Mas v contrato entre uma naç:ão a 
or:\dor. o negociadort !~Ot:q_n~ a porcenla.gom um banqueiro qne se prcr.;n, é um conh•o.to in. 
que C'liGs chamaw comnüssão, eaba ao nego- 1;o'tla fú.Ü-1 e (Hiêa contrMoe e:s::pliclo-s.e pela 
cia ~or de uma parte. e da outra? intenção das parte~, pel-os a-ntecedentes e pelo~ 

- Os eambl::s t~u! dizem ao Sr . .Rofl.ar\o ~ c }lós suGsüquentes. 
trnlaru05 directa.menlc cOm o ministro da. fa- Pôde !er dl!vli.1oso:~ 1.nando meio s~c.ulo !Lttt'ls· 
:cnd<1, vllcà nã(J trouxe negocio nenhum, a su:l tava. a preexistencm deste direito, ntlnca. con ... 
Clcc.apa~li'l :nqui O ~ss.ign01.r "s ap.olices.'/'> · te.llf.:.ltlo, de d..ivldir !'1.. eommi;;F..ã.) pelas duas 

~-las b:t um cont1.·ato que tc~n dou:; n~gocin.· [}artes contra.lnntes ~ 
dor<:'s 1 um que LonTt\ e ou~ro que recebe, DUI.31 O e~pil'ito do contrato cstd pl•o•·o.dopclo fn.cto 
afinal, qn~m é 1 «E' o ministro d;'l f~:londa, dito !"Jl*Ce:x:ist:::_nte ao m~smo contraLo .• G pela decla .. 
o Sr. llosario e por jsso, o dinhei~·o cori·e ·>pon.. r.:.çã? do g-overno. de que havtlt feito uru em
dente à qilDl<l- d!l commis~.i!> d·~va rov&rtcr po.ra p:-eslimo co~n m~i:'lres vantagens do que. os 
o thesouro, o qlle propon11o n. V. E'!:., p~dindo anterior e. A i.nteuç~o do-contl·ató estav:l:. pro• 
.(tulorir.;l..:_:lto para. recb.n,al-~ do c;..mbi~ta ·"' T~da ~ntc-riorrucnto, n[í•) só poi' pnJtt_c do g.o-

Ser~~ islo rêgu1rll'·~ Nfí.o me:·ee~;i ~cnsurD-1 O ve1•no, co;no por pn.rtA d:ls cn.mbls~ag_ Por parte 
tlh1strc prcsi ;ente tliJ coa~elho não procedeu do go,·~1·no, m:and.J,ndo (1ne S'-' Cúbr.asse metn.de 
bem acc-:.>-.:lenda :i lmsistencia l!o Sr. Rosa1·io da pOt'Cr'ntag-~m ~ c po1' parte dos cambistas, 
pa1•!l. a.:·r.:c~~nr essa. quot t para o tt\~!W.uro. Pa- po:que ,-~H\:s nãJ s'.! rr:cusal'ain iw:na 1iata.menle 
rcc"": q•1e a comm)s,.fio era de·;'iJ.:a. a um dos ne- á. e~igencia foii:D. pela Sr. Ro~ario. Dcpots de 
gociP.dorr:s fJO!' p:~.rtc do govcrc.o 1nlp~rinl. conforcnct..'l l' com eJle, dlsss~ram-lhe: « Arna-

Podel"i:"t O,!!OYerllo duvid:u• ctue esta q_uot::t lhe ~;hã )} ~ e f! O dia seg-u.into rr.andal·am·lh~ 
aerja dsst:n:tdô'l·? A r~sposta negativa. Pot· que não S·~ revGla o que 
D~s:le a indcpendencia. nunca IHJUVC duvida se· passon cnt:-e os cambista:S o o ocgociudat• 

de que. urn:t quota. p ·rt~nce ao noõocir..dor. do thf:'souro ~ 
r.-in!t"~ qn.ê fosse ministr<> plenipot:encbrio, qtle Estamos 3-nl:trrndo.;;ao llll-Ut'&ri.,, 'ltle neg.a-nos 
ó a pGrsonitlcR-~-ão do p1• ~prio Esbdo. tanto uma porcentagem 1.pl.e~ha. wais de meio fSeculo, 
m<l.iS sendo um r~presanlna.te do thesouro. t,.,.m ~id:1 re::Rrtid.l in··tevidame!;lt~ pelos »OS;SOS 

Eltn iS2ô as nossas ant·~pass_ttCos ní.l. c:tm3.1''fo. mi.nl.sLros. Agora. C{Ue o nrgoci:1.U.or ú o pro-prío 
l'ro~·criram um -pr.r;;cer declarando qu~> os n0- g-c\~~rno na.d;.\ nos c:1b(l. 
g-ocindol'e) rastitui~seru es-ss. porccntagGm ~o O oradol' queria dizt:lr aog e!\mbista.s : « Es t:.ás 
th.Mom·o, que U.fi) a podlam fazer sua. Até hoje engan·1do, o es:-tni!!ÜHro Ua. Í!l~end.~ d:ssu que 
não hou"to qnem c~1ntestHs.; est-L doutrina~ que. tu conhecias as nossa-s c.ircu.rnstn.ncins; e talvez 
-~~mp-ro q11e é ex.po:;;h, e rec jó;;bit.la. com applau- por snpp-ol-as -doj o<•Osas e aftlitivas, no:; la.n
sos pdos rcprese~bnt•>s à' nàçi'io. [.'lp&iada•.) ça~tea com tanta ou~~.Jia es'a atfrontosa r~cusa.' 
N~b foi, poia, o SJ•. prc-sL.L~nta do ~onsdho A n.aç.:'ia bl"'"lzil eir._:~ .. :tcm ._n:L puj~nç!. de seus re .. 

.Arl'!s~~ado nem. avc-nturo90 1 quando del.etminou •. cursos. na su.a hom·a. .. na sua. dignidade re
"P~'O\'Ocado pelo ~cu a.g-ent"l em Londre~, o cu.t·;!oS in~~-s:ha.t:n·ivais píl.ra. pQgn.r n. dlvidn. ia
Sr. conselheiro Rosario~ que fizesse •\1\tri.i.r p:u·a f.:~irn de r:l'lpit.<tl & jur-os, c conquista r novô!l 
o th~sou.ro e;:;sa porccnt.'lgem . Fa1. jus~iÇ!!l ao titolo.s á e~tima, eons:deração e credito do 
Sr. cons.elheiro RoSario, que csbva -na certez~ mundo. » 
d3 que a. porcérJt:igem lhe h avia de .ser en- Um pouco do ecotlamia se\·erao pl·uden teserá. 
.t redue . b:t&b.nt~ parZ~o a lterar a aitu~s5o deste pn.iz. 

O orador derenden o proc'e1imo.nto do ngenle Precisamo• nuo p~ssar por ped1ntes ; a no~s~ 
_da operaç-ã~ e do honr:..do c.onselhciro es.-minis- JÍgnidad~ astâ co:llproolett.ida , o governo que 
tro drt fn:r. ~md!l. · promova ..'l. •.l.l'l*ecad tçlto ~ os mag1stracios da. In-

O ngerih entendia. qua 3 qÚanLia era de,· i·la gltüerra, em. ct.lj.l indep t! ndencia t:onfia.w.os, 
e solic itava au:~ori stl. çib para. Al"rccadal-a ~ o qu.e ({:ga:'n."l. si somos ~olieit'3-dOt'M importuno~, 
rniaistro conformim .. s~ c(lru .. a dGUtl'int~. e orà9-~ })0rque nã, e:-;trnno:.~ dispos\os a tr:~.gn.r a affl.'Ont.a. 
nou-~he quo reclamasse 1": s;rccada.ss-e. Era um do• camhist.'l.s Rotbs~hí.là~ Sons & Comp. 
direito dn nos!la. 11a.rto 1 Havia u.ma-obrigaçã:o Si egtll -· dPsgraça.d;:~. ~ :n eg-ocia~ão ~'rv!ss1: &.o 
do lado do lt>1-nqueiro 1 .. menos de ·eofrectiro~ seriamos:ID.ai.s prlldent~s 

Si o ba.nqueil"Ú n;lo tin1\n- obrig~~5.o de, eu-l c.m I1.0.SS:\S aasp-"~.za.s, e Glll bTCIVO teciam os . ré· 
trega.l' , rAó.'i nt!~ tinh.s.mcs dil'~ito de _Toe.la.mar; _cursos sufficiênt~ pn_rs.~ rQ~O~':"~~ ~s ~~ssas ~i{., 
o uma nação não reclamll. senão aquillo que lb~ 11culdade~ Jhl•Ace•ra~. , _ 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 03/02/2015 16:05+ Página 18 de 35 

384 Sessão em 31 de Agosto de i883 

Julga a situaç.ib do pai~ difficil, mu~b difficil, I Segu.itt·S") a discussão do a rt. 2? () a da 3. o 
mas: nã!> ~ julg.1.. supe~iot• nom !lO ncsso ps.- Q1,13.ndo t~w~ log3s a do 4~, íoi (l:tactamento o 
tdot,smo nern a dig-nid•~e da 11~ç<!o brnúleí~a. nobre deputa·.!o pelo Rio do Janeiro quem re-

A e:lms.ra qu.~ se mo.niCoata poL· um -voto. por c.b:mou. contr~o fn.cto de so dar para. discu:.são 
-pa.laYl"flS incisivas quo repercutam e-m todo o a mate:-ia. Jo mesmo a.rtfgo, q UI), no entender 
lmpeno, que acordem o adormecida pa.triot:emo, de· S. E x. , e mrúto exa.ctaL"len ~e, já tinha. sido 
que estamos sorpL"éndfdos, como e~t;i o gl)yerno discutido G estav:lo yotado, não pod.enJa. por Unto 
do nosso >a h, cO!ll o prnoedimcnto de Rotilschil:i ser mais objeclo de delioer~c:\o d~ casn . 
Sons & Comp. Q11e .:1. ca.ma.ra. declare ainda. que Fic~m, pois! reduzid.Jl a proposta. a oito arf .. 
este fac~o SLtva de corrcc:tivo o de es.pe;-.i~ncia.. gos,tendG os~ a denOnaru1ção de 4·1 ,0 6° a de 5o, 

Crê q a e o seu diseuroSO serã ouvido pelo o 7° ~a de 6° e o So a. de 7. 0 

Brazil inteiro e:o..no uma prova. àa digni.:l:a:itl da 
representação na.cional. 

Propêíe que· a. cn.ma.rcl. motive nesl~s termoS a 
seguinte moç.:Io e pa.s3o. á. ordem da G.ia.. 

O S.a. FEE.B.ElR.c\. Vu.NX.\. envia á mesa a. a:; ... 
gui.n~e 

ld:OÇÃO 

A camar~ dos deputodGs es\4 mal impressio
nada com a l'ec.usa dos N. M. !<othschdd 
& Son de en treg.lr a. eammissãa do ultimo em
pre.stimo reclttmado pelo con•elh·~iro Rozario 

- por or.:i&Ell do govornu irn p.uial. o Jockn. que 
tal procedimaoto Jaqu~Jle, nogoci~dores sar
prendeu a coniUnçll. l>ublica. 

Esper& a com~ra dw d ,put•nos que este facto 
a~n· ir-á de e.xpe.1·iencia. B pr cvcnç:tí.o. 
Sal~ dos •e••ões, 31 Je Agosto de 1883.

Dr. Antonio Fe;·re~.·a V1-an.na:. 
O Sr. P re:;idenlo caniSidol"a. esta moçãQ um 

raquel'imento e c-omo tJ.l B lido, apoiado e a 
di:ic.uç..qà.o ~diad<\ por ter p'3didG a. pals.vl'a. o 
Sr. Martílll ·Francisco. 

SEGUNDA I' AR H: DA ORDE~I DO DIA 

Refurma j n.dicial'Ía no art~ Bo o seguinte : 

O Sr. Oandido "de Olivcirlt>, 
a.nles de occupar-:;e das considoraçãlls. otref~
cidas hou te1n polo nobt•o deputado pelo 1( o di•· 
tricto da proviocia. do H.io de JaneirO ao a.rt. 8o 
da propàsta. em discus~o, prevalecer--se-á. da 
occa.s~ã.o para., 1'\ÍnJ::J.. uma. V~T., D.ot~r a. grande 
ioju,tiça que S. E~. commette~ para com o 
illastN pr5siden.le da camat-a, externando em 
phrases acet•bas uma colora repentina e inop
portuna, em que· o o expandiu S. EK. t.O:o contra
riamente nos seus habites e calma o'dioaJ·i~. 

A · diseussãa d&stn propost~ tem tido s11a 
marcha regalar, ínteh·amen\c de a.ccôrdo com 
a.s normas rcgim.entu.es e 03 procJ.len~es da. 
camara. 

A proposta do pod>r e:<:ecutivo continh> nove 
s:rtigos. ineluido o ultimo revog!lndo ns. dis~()
sições em cont.t·ario • .A conlluLo;sào, emandando 
e corrigindo_ a. proposta, de•:laroü qu~ o a\'t, 4°, 
comprehendidO sob a epiG"t&phe- Supremo tri
bunal de justiça- o que trata dG .. ugmonto d•s 
nttríõuiçõe.s deju:.Zes de paz, pass 1sse 3. f!\~er 
parte do art. 1•, continuan~c o § i9 do mesmo 
arti.;o. 

A Cilmara, discutin·~O o art. io-d:J.]lropo.sta, 
occupou-s~ com ::'l. mate:·ia do art. 4, 0 Lembra
Se o orador- de ll ui) o nobre deputada pelo Pará 
fez coru.ideraçúes rela~i'l'a.mente á mataria. desse 
artigo, qua f·oi vota.do conjunc~a.won.t'J caw o 
art. L • 

E' certo que as commis..q() ~s reunirias de ter
minaram que a tnateria do 'art. So in prlJ:l.Cipio 
fosse constituir art. 7°, sob o litulo- Disposi
çõ~s geraes~ . ma..s -·esta indiea.ção da. conunis4 

são estJ. e~ternad.i sob fórm~ de anl(lada; logo, 
ella. é exami..nad;a. e debatida na occasi.H:o do es ... 
Indo d~ eada um dos ar tigo• e não isolada· 
mont~,+ coruo se. 3-fig.llroa. .=LO o.obra dep u.tado). 

O Sn. PRlilCO PAlUizo (minrst>·o <la j1utiça): 
-Apoiado. 

o Sn. c .,NDIDO lll!: .ÚUVE!R~ : - o nobi•e 
t!eput..<t_io, laboran1o im. um eagano-lamen
LHel, eng~no que deu log:J..r á exces~h·a. 
pabião que hontem revelou nesle· debata, ao 
ponto de empregar phra.sss por d~maia enel'gi .. 
ea-::, etn. ~-s.tremo inconvo.ni-oot.es, êm r e la.çio a.o. 
preJideute d:> eamara, en\endeu que houve um~ 
Lrica. miseru.vel, u.ma indigna c~nrila.ç;!o do re
ghuento na v_otai'ão da i • parte do art. 3. 0 O 
orador sente que uw •!spirito tiio elava~lo, que 
U.Ln talento superiol.' SG ddi.a.ilse levar a cssa.a 
cletna8ias e ex:c.e.ssoB:. 

O Sn. M.m~m F!\.<Ncrsco :-Apoiado. 

o SJ<. c~ND!DO DE ÚLIVEffiA ,_ o nobre de
putado íõi altamente injusto, àe urna. inj us tiça. 
b.ment~vel, para com esso illustre cav.lheiro. 

Não eó ó co nb.eo :d. por demais a loalda lo do 
iliustr9 preGid(} llte dn. ca.mi.!'a. como os fac: tos 
passa.ra.ro:·se publicamente, a. v.itsta. Ue tod~s ; as 
votaç.õee tàram íetta.liil com toda" solemnida.de~ 
E o nobre depUtado, sob- p~na da não deixar-se. 
fa.soi~a.r por uma pa.hã.o i nqualifi.eavel, p~o:r um 
e1:c.esso que não ca.mpre ao orador aqulla~ar ~ 
na o tinb.a o dire:to de àiz13r que o ar~ . s~ i~ 
p>·i "cipio não t inha sido v o lado, quando o fot 
euglobada.ment~ com. a. emonda. d:1. commis~!o, 
qu~ m~nda~a separar ess• p~rte .do ayttgo. 
c.omo o ora ior já .d1&se , p!l.n constituir o 
art. 7• com a denominação de - Disposiçõas 
gerae•, eu>en lo, que foi approvada. . 

O illu•tre deput.,do p• lc PArá, um doa mo1s 
esclarecidos talentos da camara (apoiad os), e 
que tonto lem co).laborado uo enmeedebats das 
m~ter.ias da proposta, fez considerações em re.
lação ao rne.!:nrlÕ artigo . O propria J"epr-e~cn
tante do Rio de Janeiro declaron que cons ide~ 
rava o artigo dacap~tado e só oecupoa-se com a. 
ma teria dos diversos poragraphos . 

Logo, o f.1e to d:~ d.e termina.r-sel pela appro
vaç.ão dessa emenda que o principio do ar~ . 43 

cvnslituis.fHl o m·t. 7o. importa sir:n;:lesrnente , 
uma mod ifieação da redocção do vlaao do. pro
posta, mas não e. pret el"içlõ da discuss~o de urn 
artigo. A "Parte primeira. estava approvada, não 
tinha majs que ser trazida no debate; sobre GlJ'* 
a camara j:i s~ tirih.a. pronunciado. Foi, por-
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ta.ntc, por dell\3.iS ens~rado ·O zelo do ·nobre deJ&g>çõao, pa.ra as quoeo era preeioo d•tor
dGputado; nenhcma ra'zlio lhe aosisLe, c ainda. minaçl!o e:.prll'sa de lei. A este respeito a 
uma. vez o orador lamenta. os exee-ssos de que í~c.ulUa.de era puramente legislativa.; entre· 
a.ca.m!l.ta foi hor.tem testemunh&. tanto, po1· um:s. Jurispr.uO.eD.cia~ que pod.eril p4• 

O Sl\. MAa.TI1tl Falt.:S:OI$CO:- Foi uma. nimia r e em· condemna.,·el, maa que zs circu.m.s~c-
fb T d d ~ eia11 ·13eculiarc& do nosso parUmento autorizam 

suseep 1 1 1 
• e. ;. e justi ficam ; por uma ;urisprudeooia jã ha 

O Srt • ~hc-D<lwELL :- Hei d1 explic~r a oo ui to t empo assentada enLre nós, quasi toda• 
V. E~. a r.atão di~to. as llla.teÍ'ia.s que ~a prendem a estes assuoopt.oa 

O Sa . CANoma DE OLIVJliiU, p!lssnntlo a tdm sido orgonizad~s e compend.iad•• pelo poder 
occu}JO.J.'-SG com as o!:ljceçõcs do nobro de- executivo por delegação da. camara. . . 
put:ul•> polo Rio de Janeiro, em relação no A cnooar.o. por si eó, em Tirtude do pequelio 
ar,. 8° e mais emen.da.Bt dirá. que S. J~x-, do- cap~ço d& tempo de que djspõe, l:lão p6cte fAzGr
minauo tamb€m pelo eepirito do opvoaiçi!o reguJnn:entcs. Sirwm de exemf!O oo tres rc
Cl.a.ger~da . que tern te·.·elado om :-el&ç§:o n ea- girnento3 de custas que temos, as quaes fora~ 
tl1 proposta,. acompanhando-a om tod.il.S u s.u:.ts organi:'.adog ll8lo poder e.).:GCoti\'o, em victude 
partes, dí!leutindo todos os pontos, ainda. :tq~tel- de delegação do I>Q<ler legisl:.ti•o· 
les maia aridos e m&it~ este reis, uito leve raz.!u Nós tomos conootida.d.o a legiala.ção sobrA otl · 

em ver inutilidade on peri:;o na. delegação aggnvos do decreto de 15 de Março de 184~. 
co-ns~n~~ do rncsmo artigo. . e foi em virtude dl.l delegação da cn.man, 

. E' _corto que o poder executivo, eomo in- substanciada. na lei de 3 de D,.eml>ro, que o 
eu:nbido do. appl~.ão da lei, como aquelle a poder o:.:ecutivo fez essa coll!IOlid.\ção,· A pro
que pela. con~tituiçã.o é eon•ignada 3 facul- pri• lei n . 2033 de ~ de Setembro deu ao 
dnde de fazor quo tenl:>. exoeuçi4 o noto governo eompetencia. par& iegislár sobre ag
erunado do poder legislativo, tem o direito g ravo• e appalláções, para ~ever o regimento 
de e:x:pedir os regulamentos neeessarjos para ele custas, e dl!u·lbe varias outra.3 a.Uribuições. 
a boa e.J:ecuçio das leis; ma.s não ha ineonvé.. mas nunca e~sos clamore.e e queb::umes appa
niente nenhum, nem é esta a primeira. vez ~ reeeraro. llGru 01 -perigos hontem de.ser1ptoa 
que oo incluo n08 leis organico• diaposição tão sinis tramente pelo nobra deputado se mani-
identies. áquell• de que se tnta. . fe$1aram.· . 

0 S p p ( · Assim, nlo pód.a entender ... sa, nem como pre.-
a. atsco J..lUIZO miluSt>'O ela jus ti· judicial, neDJ. como inutil, & disposiçi,o do 

ça} :-Apoiado. art. 8.• · 
O SR . C.<NDIDO DE OLrYEIR~ :-Esta disposi- Deelara que o illustre deputado, nllo que-

çãot que pôde .'Jer diepensada~ porquG dit res-. realo dei:x:..r sem crit"~ea. e ana.lyae apai:o-
, peito ao exercido de uma faculdade constitu- nada e ~evera quo a ~amara tem ouviõo nesta 

ciona.l do .POdeL' exec.uti\·o, está. reproduzida extensa. e longe. discu.ssão, a.taeo:r tatnbem a.s 
em m.uita.& leis. Si o orado.r não se engana, emendas da. cornmiasão, julgando inconve
a reforma judíciaria feita em 1871 pelo par- nientc o. re.•tricção do. per iodo das ferias, e 
tido conservador, a lei sobre o elemento ser- elltendenda que deve ser tambem dada a dele
\·i1, tambem. do mearno parti. do, e outras l'l"lni.- ~çao ao podar execn ti V'o pat-a rêvêr o rêgi• 
hs leis da. maitn• importa.neia... ment.o de custas. 

O Sa. Pnrsço PJ.R.uzo (mini$tro dajustiçtl): !'~o ~•bo o orador por que se deVOill man!or 
-Muitas outras. inalteraveie em nossa legislação es .. s anti-

O SR. c.moroo DE OLrnnu .• •• tem con- qu .. dos o velhas UlWl~ ... do regimen colo!iial. 
(Apoiados.) 

aignado aomclbl>nto faould>do, q ua n§o póda 0 que quer w•er neste pai•, qu~ progride 
ter o alc:ance que o nobre deputado lhe qui% dia a dia, onde 0 uumero do uegocios av1111a e 
dar, exactamente porque esu disposi~ã'o so crea<:e!ll as dependencias judiciarias, eonser
prende .t.p)nas ao c:r.ereicio do direito consti- vn.rmM uma int&rnü\.' enci3. de maia de dou.s 
taéioual, de expedir o poder executivo regula.- me•e• por anno na •oçilo dos tribnnaas~ (Apoia
moJltos o instrueções p::u .... ~ bo:~. exeeuç~o das aos.) 0 que qa~r dizer 0 6~-tarwos prifando 
!~~':~. e não a. concessões alem desse exer- aqueUes de nossos conoidadãos, que telll depen• 

doncia perante o poder jaclieiario de ptom<>-
0 nobre deputado, si th·e~ rei!eetido aolx'e verem. o ·andamento de se\lS negocio• durante 

a •erio diversa do emend•s apresentadas pala tio largo periodo ! (Apoiados.) 
commissào, havia de ver qne es t& esta~a com- ·Mostra então o orador qu~ outr'ora, no do
penettada da. doutrina. con.!titucional e doter- m.i11io ela. logiskçlio portaguHa, egta.s férias 
mi:u.oc expres&\roente os C..'II. ! M em que a. orga- podlam ser . justi1icada.s 1 porque os lavradores 
nização do::~ regulamentos importava. oma de- faziam as colheitas nos m.o.zes de Dezembro a 
legação i~medl.a.b da. camâ.ra~ Foi assim qaá Janeiro, e não tinham tempo para a.ndarom. em 
a commissão d_eo ao governo o direito do ex-- em. procura. de-& jaizos e advosados pa.ra. o 
pedir o regulamento em relação aos dospo.chos :&zot; ma,; hoje, que ns eolbfl.itas nilil _se fa.1.em 
intarloeutorios com força definitiva ; detGr- neste t~mpo , nem o demandi•ta. YÚ ~or si di
minou 'tambem que o go'ferno pudess$ rever a rect.amen.te protnover o an.damento do seus ne
bbella da sjuda. de custo, pudesoe fazer ~ gocios, esae looso perio lo de féria• nilo tem 
eli!tiifi.ca.t.ão {ja.s. entnt.ncias dos novos muni.... mais ra"Lil> d.e sllr, ta.nto m"'is q_ua.nto~ pda mul
cipios o mo.i•, no ~rtigo em' cüacussito, quo ello tiplieidad~ do feitos,essaa ~elong•.• con.tribllem 
pudtoso ro-.or o regimEnto a·o cnetas . E i e u ainda ma11 pll'a tol'lJarem lntermUliiV$15 as de-

v . IV.-49 
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mandos, ·com grande detrimenLo d" p"z publ!e& E' pr.eciso, portanto,. que haj.:' interpretaçll:o 
o doa interesaes par;icularea dos cidaàão•. nutbeotlc& dos casos cro que sao devidOS esses 

Dili.!e o nobre deput:uio,qoe, ne.3te dous metes sala rios .. 
é que o ealor é mai• i ntenso o porlnnto oou- Tom \leu: oo •ala rios dos offieiMs de j astiça não 
vem d~r aos magistra.·lot a.Ígum te1npo para. est!!o lvm1 diser i.miu:IdGs. E• esta n razão ~r 
gozaram. de um clima. mais benigno e ameno , que · commis~!o entende qu~ se deve ~pro\'ei
Gm paz e tranquillidtdG ; mas. como a cn:'X)a.ra ! ta. r c~~ occasi«o p:.trJ. n.utonzJ r o governo a. 
sabe, e euctamen.t~ nos mezes ele l1Gvereíro e j. rever o regimento d~ custas. 
Março que o calor é ma.is forte, e portanto, s. Queda. o nobro deputado q o e se e.stQl)G1r!taS· 
pre\•a.leeer a objecção de S~ E:s:., dêvia ser ) Sêm as r.~gras ê bases p;-.re. esta al1ernção; mas 
lle•les m•z.>S que as •Jôrioa deviam •&r conce- S. )l,;. ~m sabe qu~. 01 h• •ssuwpto em ~uo •• 
dida&. J deve dnuar ompb hberd&de ao govcrno,o este. 

Declara, porém, que o illuatre d~put.,do :tté . A psl:wra rever ntio q ue• dizer creu direi~ 
em relaçãt> ãs férias foi eonser\•ad.or. I n-avo ; quer dizer : dar ao governo compet.ene1a. 

S. E!.. d issB que nlo é um ma.reo millia.r io, para. alterar, para. ma~s ou p:tra menos, as 
que é liboral DO que diz rasp&ito á evolução do """""· · 
direito ; mas S. llx. quo assim parece~ e:ttor- Foi este o scnlido da revisão da lo_i _de t8ii, 
nar ldé•s adiantada e, nlo está de occlirdo com não obst.ante dol!e •• ter afastado o nuntstro ~ue 
os p:rine;ipios cuja. e~ternação a camara ouvillt expediu o l'egimento de i874. 
querendo manter em tod::t. a. sua lllenitude o Nol9. qu.e o· nobro det)Ub.d.o eoau.ne tte u. um. 
daa feriu de dous mc•es por all.llo, que im- eqt~ivoco qae não pó~e d~ixar, vieto su• intel
porta rooit.a.s vezes eu1 um g-rande inoommodo ligeneia tão lueid•, do qu"line<~r de pro[>O:-
e prejoir.o para as partes. e nós. graç:\s ao pro- sita.L . 
cotto ch-il a.etu~lr ainda. deduzindo do r~gimen O nobre d,,JUtado dis.stl qa·~ o regi:nento de 
d~~ Ordenações, jã tamos dilaçõe> bastantes, custa• importa o l ançanPuto de imposto• soba 
qae as marchas dos proce.s.sos autot·iza.m. o povo, e que, port~n to: o parlamento dsmitt.e 

Aecrescente-se a estas diLaçõGs a...1uaU9.s do de si n sua principal prel'ogativr., ent.rog:md.o oo 
que l&n<;<> m!io ·uma advocaoi> pouco e&· poder exeoutivo a . fuc11ld>de de es\abelacer •• 
C:rupuloss., e vn·so~á quo.nto tempo : per- custas f 
dldo. . .. Ha verdadeira eonf11são, diz o ore.c!or. 

E' esta a rozão do ernonda da eommissão. As costas nlo olio \mp<>stas, •~o devidss pelas 
Não b>via mi•ter de dar~se ao governo anLo· partes aos jtri2oa e funcc:oo3l'i0ll pro ltlbore, 
rinçíio para rever • tabell~ das férias. em relação a cada oeto pratle.~·to, daquelles que 

Aa &utori•açiles tem su11 j ustincnçào, quando, a lei manda remunerar. O imposto lem outra.;s 
a ma ter h demand~ trabalho rnnis prolongado, regra• p~ra a ·aua decre tnção. Eon todos os 
es tudo rnais detido, maior colloct& da informa... paizês: paga.ru~se at de1pezas do proc·~BSOi o que 
~QÕ~s ~ m.as em um. ASiu•npto tão facil, em qut! litig:L conta com ella.s, n lei o que fazê fixar o 
modificação pódo ser feita tão s;mplesmente, guanlum p>rA que os serYenLuorio• nilo exijam 
para que d9leg.!l.r-se AO governo 4.S3~ auto... romuneraçio e.1:a.g era.da. 
rização? Nada oltora a quoetão, o fac to d08 cualo.s ro-

Quanto ao rogimento de c nslas, é insa~õavel a verterem em proveitO da E~ ta: lo. P or que e que 
eouveni.encia da sua. rovisão e relotLU ~t. O quo :.03- custas ro,•ertem pa.~a. o Est.ado e sóm.enta as 
Tigou desdo 1874 tem gran1les lacunaa de 111~ doo j llites de direito e promotc,•s 1 . 
bdo 9 de outro, pelo cxtl;rera.do d'! &'Jaa taxM, Por qae se awgmen.ta.[n os ordena.Jos desses 
tom exeit~do numerosos q ueatõao . funceionariool Isto porém n ão quer dizer que 

A cama:ra. sa.bc qu~, qua.udo foi publicado o a.s castas rossa.!ll set• con~id~ ~.ldas comn im
regulamento, e:u que, por um er:o deplornvcl postos que vão c•hir di,eot>menle oobre os ei~ 
do rseu autor, .se pagnv:tm aomtnas eu.get·ada.a dadãos. N.:io tê1n nem a fMmn do imposto, nem 
por tuualhos tuini'llOs, como por esomplo, ~ ~azlío d~ ~ua nrr~cndnçM. 
1$ por datas, conclusões junt.W:as, ate .. t nr... As razõu s5'o outrna; é que o.s euslaa r&Pf'O
gita.m de todos os lados -innumeros clomores. sentam o pagamento de ""viços ]~testados ao• 
o o g.worno comp!'Ohoade11 tanto quo tinb.• que pedem • •:•)llicoç;l'o àa justiç.a. 
ob~ado sern criler1o. qtta. n:\o obstant•J n!o tGr 1-l:l.':' em matcru de itnpostos, o p~rlamento tem. 
maia competenc.ia. para alterar o reglrneoto, m1lit.1s vezes da.clo B/) gc;.verr1o :1. fa.cu.!dade , nio 
estabeleceu por decr•to posterior ·a autill'• de deeret.>l-oo, 1nno do enulll.erar o; caooa •obro 
t~xa d' 200 ,... gue ellrs polem incW!', •• elo•••• em que ello 
~ão ob.;;.tante QQaa. diminuiç~o, <lEi clotnQros e <:omprehensivo. 

contiuu•ram. O orador conhece escrivães, que, lemos, por e•emplo, o rogulamooto do Mllo. 
a P,retcxto d a urna. no tift::nção, e,;;igem de euatas Num~ro~s rêgulnw.entos se Là1u auccedido, 
6'$, qu• só é devido polas notitie•çüos quo têm • rieade que ""te imposto foi introduzido Do 
aut. defi.niçâ') e'3a.eta. c q,uo nio pod..,m ser 3lll- Bmzil, e a-penas o pod.'lr legislativo tem. tn ... 
pliadaa a ca!!Oa geuos. 9ado 11.8 normas e dado aa baséS : é •emp~ o po-

B' certo qu~ o go\"'erno em diversos avisos der executivo quem el~bora o.:; t•agula.mentos, G 
tem pr~curad() e'!\)1\c.o.r o pensamento do :\Ut.or nunca se deram perigos ne1n s~ le,·antaram. ela. 
do regtúlen~o. mas in.r'elit::nento nom sempre more;; conh•a. esst3 systom:1, q11o é o ma. ia eurial, 
oa. adl:jo.s ~ão oh.~docidos, pala regra d~ que os porqu.e nest~s factos minimos, nesta variedado 
~Vl~O~ do _min__ist(!rio d:\. jl.':stiç~ , em mataria. dG b.ypotheaes qu~ s urogem, nto porto\\to ao 
JUrl~lc~, nao telll outn valor senão o da opinilo po:ler legi•lativo t raçar as r >gras constonte• ; 
d!lS J UI'loconoul:os qu~ ~ iirJrulm. ba_ uma p<~rtu que devo •er reservada 30 eJ:e<:U• 
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tivo, e ri a razão por que estâ fil'mada aj ~Iris- O SR. PRESTDEXTE d:i a seguinte ordem do 
prudencia à·~ que a l'0gulamentação por de le- dia para 1 de Setembro : 
gação e maisconvel::ieate do que o c:s:ercic: io do 
pod e;- le~isb t 1vo faz~ nd o-a drrectamente por SL 

O nob~·e de;1utado pelo· Rio de Janeu·o dis
cutiu es ~ e ar tigo durante dué.s longas horas. 
O or.:dor crjmp:·ehende o pensamento de S. Ex.; 
e empregar todos os meios par:J. que nlo pas'e 
esta r cfor·ma; e S. Ex. já o dis 'e quando fal!ou 
sobre o art. 1. 0 Düriam~nte S. E:s:. tem con
su miJo todo o tempo d · d,b;l.t ' , muitas -rezes 
reprorl.u zind 1 a rg um ·,n tos jâ res;JO ndido-; ou 
dando d ! lU 1siado desenvolvimento a p1ntos (JUe 
ja tinll :\m s do bastant3 e:s:plicados. O ora :o;· 
não quer imitar o nob~e dcv.ttado; memb;·o do 
partido ti bcral, entende o ora :lo~ que c tem po 
de s ·" YOlar u:ua mo:lificação na lei organi ca da 

mf.~~··at~~~o"rma pôde n ão ser a - mai s 
perfeita. Cctusas diversa~ já externadas pelo 
orad.Jr ·3 l;o:· outros deputados que s ; tô:n oc
cupado do ass umpto, não tém pGrmittidJ _que 
se volte ~-t s:l doutrina do acto addicional. Para 
o p:Ht ido liberal, a l'2 "t.lllraçiio das norll?as _d;c 
l i de 1834. é o ideal. Determrnar que a J llS tlÇl 
de i" i ns tanc ia :;~j a n egocio simpl~smente pro
vincia l, é a aspiraç-ão d') partido libera l: é 
mesmo o p~ n 'amento da cons tituição, q:;e c reou 
as rebçü 3.' p :·ovinciaes. l\!as esta gran Je r·=
forma depende de um conjuncto de rnod1fica~:i3~ ' 
em toda a i eg-isbção do paiz, e que demanda 
lar~a s ·=;·ie de annos para s~rem e la bJ-

A J ·) reg-i rlJ•"nto. 
/tp res~ ntação d0 indicações, projec tos e re

qu 2rirnen tos . 
Dis cussão dos requerim~ntos adiados, na or

dem de sua a?re:sentação. 

Lev:<nton-se a s:?ssão ús 4 horas da tarde 

RECTi FICAÇÃO 

No discur.,o do Sr. Andra!le Figueira s 0bre a 
rcfo~ma i udiciaria, proferid o na sessão de hon
tem e publi~ado no Dia;·io 0(/icial de hoje; foi 
omittida a res~1osta que dei, em aparte , ao se
guii;:e_ topico, referc; nle a. mim:"-\·. Ex. 
pódc declinar quando qnizer do me u juizo; 
aci ma do do V. Ex. está o p:liz que me CJllbece 
e não conhece ~. V. Ex. • 

Respon i i incontinenti : « Conhece-o, e ver
dade; mas não sómenie como homAm illustrado, 
e sim t:<rubem como partidario apaixonado e 
rancoros:>. » 

Explicando es te aparto a razão por que de
clin-tva do ju izo de S. Ex. sobre o procedi
mento r1:t maioria, pe \'0 que, na fôrma do reg-i
mento, faça-s o a d:vida l'ectificação. 

S.tb Jas em 31 de Agosto de 1883. 
-Geiiei·oso 

1 DE SETE)l3RO DE 1883 

P.-csiclcn cia do s,-, Lima Dua;·ta 

r a das . E ' prec1so augtnentar-se a renda dos 
d as pc·ovincias, dar-lh ?s novas fon t : s d0 
receita, cr:e possJm faz er fa~e aos gastos 
que a m3gistratura de 13 mstan cta 
lhes h:c C:e traze;·, e no cstadJ actual, tendo so
bro tudo em vis ta o mecanismo po:itico elas duas A's 11 horas, feita a chamada, acham-se 
c a;as do parbmento, estas mod ifi ·"açõ!s eram prese ntes os S1·s. Lima Du:~rte, Malta. l\la
iruposjvcis . A r -~ forma, portan to, mantem ao chado, Ribeiro de l\Ienez~s. Antonio de Si
pod ·' r e :s: ~ ca t : \' O a faculdade .~e nom~ar os ma- quei ra, Carneiro da Cünha, :\Iar tim Francisco, 
~istrados de 1~ instancia e faz das normas e Vieira de Andra !c. Olympio Vaíladão, Alcofo-
~e~r:1s :c sua nome:J.ç.:Io asse1mpto g e ral. l'<ido. Barà) doG ,mhy, Ar:lujo P_:nho, Gonçalves 
1\(, 5 reforma, observa o orador, que extin- F:rreil'a, Escra;;nol!c Taunay, RatiscJJna, Can-
gu.o o a riJitrio ,ias remoções e a<::c sso, que au- dido d! 01iY ?ira. And;·a.l e Fig-oeira, F erreir,l 
,c;menta os odon~dos elos magist"o.~os , .-1ue :t:n - \"ianna , SilYa l\Iaia, L:cc:- rda \Yerneck, Joã) 
~lia a co:u;->e:eo~c i a dos j u ize.s de dil'e ito, quo P cnido, Tertuliano Henri,; ucs. Joaq uim Ta
da tis JH'tw in c i cs a faculd:cJe de 1:ouv: a r os :;cr- \';lreô, Gem' r, iauo e R .- g·o Bar·ros. (2-l) 

ventuar io; d ; justi<::a, qu~ augmenta o nu:Jt '' l:v Co1u;>ar 2cem . depois da chamala, os Srs . Ba
dos j:.~iz cs , que firm l pai' a o juiz perpetU ·J e \·:- r:':J da L eopJldi na, Per .:tt i, Henrique Marques, 
talicio a CO!ll JPlencia indisputavcl de e~e:·cer Goul'ê::t, ~bc-Dowe ll, :\Janoel Portella, 
em tola a sua plenitude a jurisdicç:lo lhe .l\lir:md1, Soa res, Moreira de Barros, 
comp3te corno juiz Je i ·' instanci~. rc!or- lg-<1:<:io ?l!an:ns, Barão da \"ilb da Barra , B~-
ma não so pó.ie di ze r impres t::tvel. Ao cont~:tno, rii) de Canin,:é, lhriio da. E <tancia, Coelho 
C'i t :J r c f0rma e um ;;t·ande serviço p1·estaao ao C:1mp·1', Ruy BariJoza. lllefonso de Araujn, 
paiz Pó'·' ~C " cpe o "'Pir ito par~idario ob·c- Aflons:1 CelsJ Junior. Fernnndes dll Oliv~ira. 

lc1. aad~.·~,ve.Jd·,; ___ ·,,~1~~~~·i,-~L. éa~esSÍ~e.ri_(;_'1~-~-; A;u~suao1_Pd·errrinz 0n5,ã~, Snu /a Q1.ICiroz Filho, Franklin Do;-i:t, Ah-:uo 
. "~J -. - ~ 2 • Caminb , So:.~w L~:<·o, Antonio Pinto, Espin

execwiio d:l reforma, diz o .orrr .lor, e cernmcntc dob, Ta;·quinio de. So:1za, Pereira Cabrol, Mon- _ 
b9m rÍ.1e r cce:·à da !J~tria :~ primeil·a c::cm8r<"t d:t ht<rdon , Alfredo C :a 1·es, l\bno..-1 Carlos, Dia
eleição direcla que, depois de r·ecouqui:;tada na, Go i1 ,~a lv es de Can-alho, \"az d -.~ :\lello , Pom
para si a Í!1d0pend0nci:t p <r ht m" ntar, hoj9 re- p~ ~r . :\Iartim Ft·ancisco Fibo o Cas tello Bran
conhcc' .::r e pro,·lamada, t )ve has tan t9 for .;:-1 co. (3õ) 

!c 1:c. 1· esL, r .' ro:·ma ao fi :n, ern\Jor:r lu :ando Ao havenuo numero le o-a] 
0 dLit .•t.Il l::cl 'S ele mat ' de nma ordem. <:: _ h - 0 ' 

ora i~ r co ncluo cs;Pr:1ndo quc ac:m1 :1 ra vo-~ ~~·. n a_o_ aver sessao. 
: sta medi<.!: cor,~o a realização elo uma d:ts Faltam.co. m c:< usa parlt ctpada ,os Srs. Antero, 

grandes aspil'ações elo part id • lill·.' ral. A:lonso Penna, .\ug-us to F!GUI'Y, Dasson,_ Ba_rão 
A discussão fica adiada pela hora, . d ·J Ara<,'agy, Contagem,Duquo Estrada Teactra, 
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Gomes de C•stro. Loaren~o de Allmquerqt~ o, 2. • Supremo tribunal dG jns-
LcopoUo Cunha, Paulio.o de Souza, PtlSCO l!ça, dimio.uid:> o. quanlia 
Paraíso, Seravhieo, Sin<al o Theophilo. li~ de 1:020$ e aug•!lant,g,:la a 

Faltam, sem rousa participada, os Srs. Abe- de 73$ P"r" completar o 
l arJ? do Brito, Adrinn o Pimentel, Almeida No· proço d• 18 C>liMçies de 
g-uoJra, Amoro Bezerro, Ariotides Spinola, AI- lois . · · · • .. · · ·•· • · • .. · · · 165:120.$000 
ves de Araujo, Alpl1c11 Monjordtm, ll•l'iio de 3.• Relaçije•, olevoda o. 300$ 
An.adi~, Beoz~rra. de Mcnez13~;, Balhões

4 
CanUto, pa.:-a o-cxpodiente~ do 

Caruturo da Rocha, C\ rios ;\ífonfio, Cr.margo, c01da um:l das i O rolaçõoa;, 
Cost~ Pinto, Cruz, Felioio dos SaJ.tOS, F rancisco inclu'da a qu•ntm de 
Sod.re, Fro.neiaco Bclieo.ri.?, Ferreira do Moura, 3:000$ para ~lugnel do 
Fehsh .. rto, Genet'O'!O :P.brques, José Pompou, pr~dio para ~ rehção de 
J uyencuo Alves, Jo~o Caet:>oo, l osã Marianno, S. P•ulo 9 1:500$ P""" o 
M_eton, Paol~ Soura, Pereira da SilYa. P l'ado de S. Solvador; o do 30C$ 
P1mentel, Ribas, Rodolpho Dant.,, Rodri~rtes por:>. acqnioição do livros 
LimliL, Silvian.o Bran lia. Saht~_tiauo. Silva neces..o~arioa n. consult1s 
l\lafra. Souz:1 Ctl.rvalho, Severiao Ribeiro d11.s diver.!u 1'el:\&ÜCI5o e di~ 
Ulyoses Vianna, ülh6a C.ntra, Vianna Yaz ~ minuido• iO!J$ P•"" as 
Zama. ( 42) de•pozas miudos .com as-

. seio dn rclaç~o da córte e 
O Sa. i' S~CI\DUnro di conta do sezninlo 20:000$ par• os casos im-

EXPEDIENTE previstos de deocon toa... 620:026$000 
4. o Jnnb. corn!'D~rc:i-tl, ~a.-

Officio.: g<llenl:ldos i :400$ para 
Do :minis!er io do imporio, datado de hojo on- alugllel de predio paro a 

viando cópi·, do •b•creto n. 9.001, do moz fi
0

n~o. j"uto do P•r·à e900$ p•r• 
pelo q,_,.l Sua 1\bg-estCJde o lruperadot• houve r•dorço d~ vorba-:-~1:.:pe-

. por bam pt"OI·ogar :ttó o clh 15 d ~ l"Orr~ntc 1-n.ez díent·~-da.a divnnas jun ... 
a presGDte se•são da a-"'emblé~ geral lo•isla- tas, sendo SOO$ pa1•a o da 
tiva.- Inteirada. . <Q eôrte o iOO.~ pr~-ra c.a.da. 

ld,.m do seuado, t1e 91 de Agos.l') ul timo com~ u:n:~. das seis das provin-
municondo ter sido ooncciono.Jo o o.u tog'rapho · eras . ........ • .. .. .. .. • 86:490$JOJ 
da rasoluçã.~ da assemlilé> geral, auloci:an.;lo 0 5.• Justiça do i.• io•t~nei>, 
govern.o a eon~:r, para. n j:.tbil:lç:io do professor 3ugtueo~da com a. quan-
do l>tlm d•J 1mper ial eollegio do Pedro li tio do !50:6:30$, pnr.> •• 
Dr. Lucind') Perl"ir:J. dJs Passos, 0 tempo e~ n0'/0$: Let•mos e aoma.rc.ns, 
que s~rviu como prores~r publico cla.qtlel!a r.na- i~clu ~do3: no orçamento 
teria na provioci:\ de MinnsG~ra(!s. -Ucm. Yt;"eníe, c::otn a. de 4.80S 

ld~'"• do ruinls~) rio ds faz•mda de 30 de para. o. co01pr. do coll2c~ 
Agost~ ult'mo, remelt3n~o inLmn:\.!:1 a Jll'e- ções de leis, corn 2:440$ 
tanç!io d<> v .nto, Claud10 & Comp .• rol• tivn para olteração de grati fi· 
á i~nç.io de direilos de imp?rt.aç.i.o e de ex- ea.çõ ·s arf.J it.r".ldo.s a ja iz28 
perlHHi~ pan. o ma.Ledal do engen:lo centrnl 6 em virtude de novu. lota-
fGn·o-v.m, em constr<~c~o no mi1nicipio da ções. o compra. de livros 
j\·heahe. - A quom f,-~~ n requisiçã:l (co:umi- de l'P.gistro fo1-necidos no1 
sã o du eommarcio e in<lu•tria). tabel lill ~$ o com 1:650$ 

V · · · · para o juiz aubstituto dos 
01 a lmpwmr n SeS" uinto toitos•l• fnzonda<l.o Reci-

ll~:o,\ c ç:i.o {,,sendo 600$ a., ordou •do 
o I :05U$ d• gr~ti6.eaçlio 

N. 92 A - 1833 com·>letocn;"r c diminni
do.a.qu4ntio.dc 300:000.$ 

R -:dacçilo para !J6 d :'.scuss t o das tmca<tttf a1>· para os Cit~O! im ~revistos 
P•·•.~ada~ t><la cama>·a dos -teput«dos, ro- de .J e3cooto, ... :. .. . ... 2 .8()6:555$711 
lat.oas a P ·oposlr< do poo 'rno, q''" fixa tt G.• De•peza aecretn da poli-
do spe::a da mita.is tcrt., da }t~s!iça pa.1·a o cia. (Coroo ne. proposta.) 
IJ:I;orcicio de 1834-1885 · 7.0 Pesooal e material da po-
:\ lic!:l.-Ang mentada C!om 
• crescont.tJ-se no Jogar competcn~J: 2:000~ 1,ara a quota - éx-
A aasembléa gel':ll deoreta: pl>1ien11 d• poli•ja rl• 
Art. O mini.tro e •eerota~to d-> eo!Mo dos cõrh- .com l4().Sa da p o-

nogocios d.'\ ju-\t.iy ' ê Autori~ado a dê!nel')dcr no licin do .r\.roat~-.nas. com a 
e;orci cio do 1i!S I- i.SS5 0 0 01 os "'rvil"'" de- de 200$ a do Pará.," 100$ 
stgnados !l:1s a9su1nLes rnbri cas :\ · t.tua.nti!\ a do Espirito S;'.o to; com 
do .. .......... , .......... . 7.089:503$59 i i:20ll.~a q11ota.pnrao ala-
i . o ~ec.ref.a'!"!:l de l!st:~.cl:> 1 ele· g~.tel da casa no Pa.L"á,com 

V"ad~ ~?;}.11; nouol:\ "••~i· 2!ô00$ • doatin<d3 P.•r~ 
d• . ., v " àl~guet dà easl da cOr!~ 

u t!<lc~é!ari• e mludcz!\1!. U[!jj7{)$000 é {:200$ i dà Bl.h.!a~ com 
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300$ a quota para illumi
naçlo da secretaria do 
policia da côrte, eom360$ 
n destinada à illuminação 
da. de Nic.theroy , ~om 
3:720$ para r>forço d:. 
tripolaç~o da lancha das 
visitu do porto do Rio 
de Janeiro e do• termos 
do .Amnzonao, com 3:200$ 
pars. compra .e conurva
ção de moveis para as di 
versaa ...epartiçõ.o do po
licia, i 30:3íQS para os 
carcerairos seguintes : 

Amazonas : ""Pital (um aju· 
dante de carcereiro) e Ita
<;Oa\Íar~ com 300$ cada 
um, Silves, Borba, Ma· 
nicoró e Villa Bella 
• 180$000. 

Parà : S. Miguel do Guamá, 
Irituia, a i20,S cada um. 

P i:tnby : linmi\Jes; S . Joio 
do Piauhy, Corraots, 
Santa Philomena, a 180$ 

.cada nm. 
Pel'ipery e Ma.ng" a i 20$ 

eAdâ nm. 
Cear :i : Barb,.Jha 240$000. .
S. F,· t ::c~ sco, Santa Qui~ria., 

x 180$ c>.d~ um . 
Cacho<>ira, Milagres, E•pirito 

Santo, Limoeiro, Varzea 
Ale;tre, Brejo Socco,l\Us· 
d o Velha, Arneiroz, Boa 
Ving-am, Quixadà, Uui~o. 
Acampe, S. Pedro dG 
lpi.u.bi.na , Amarração , 
P~nteoostes, Camossim, 
a 150~ Oàdo. um. 

Mundabu, ConceiQão do Ba
tarit) , r. 1241$ ca.ds um. 

Rio Grande do ~ort~ : NovO. 
Cro.z, 150$000. 

Sant'!l.una do Matto, M•e~>
byba e Papary, " 120$ 
cr.da.um. 

Pa rahyba : .Aia~ôa Non , 
Alagcla Gr~uda, Alagóa 
do Monteiro, Pombal 
(1\iudaot.e), a i80$ c•d~ 
um. 

P ern&mbuco : Petrolin~ a . 
120$000. 

T.a.quar\\ tinga, Timb:uibat a. 
240,~ c&.ia um. 

Quipapá , Glori~ do Ooilá, 
Agoa Preta , Gra'nito, 
Alagóa ole Baixo, Cor
rente. Afogodos e !Ao . 
poldi111., a 300.} caà.' um. 

Alag-óo.s: Agun Branco, Por to 
Real do Collegio, Ma· 
r.tgogy e Imper~otriz, a 
300$ cada. um. 

Sergipe: L3rangeiras ,-r.lo.-
. tilim1 r. 24.0S cadlt tllli • 
tlb dó OUI'tl eotrt f~iJtOOO •. 

Bahia: Ama:rgosa, Ar~a, Bom 
Cooselboe Santo Antonio 
da 80l'ra,a240$caàs. um. 

Sant'Anna do Catú , com 
20()$000. 

Boin Grande, Malta do S.João. 
· Orobó, Sanhróm, a 180$ 

cada um. 
Riachão de Jacuipo, Serrinha, 

a 160$ cado um. 
Ent re-Rio•, Rio das llgus, 

Bom Jesust do• Meir:sa, 
Brejo Grande, Santo An
tonio da Gloria, PilloAr· 
ca.do, c .. a Nova, • 120$ 
cada um, 

Rio de Janeiro : Sapuc>ia 
com 300$000. 

S. PD.ulo: Rio Pardo, Santa 
Rit~ do Parnizo, Soe
corro, Sa~.,puby, Jahú, 
Rio No,;o, Rio V~rde, a 
240$ cada um. 

S•nto Antonio d" Cachoeira 
com 180$000 . 

Espírito Santo do Pinho!, 
Jambairo, Lagoinha, P e.
trocinio de Santo. lze.bel, 
Redempção, Rio Bonito, 
S . Sebastião do Tij:~oo 
P reto, Mogy-gua:uü, Pn
re iras, Santa H~rbs.ra, 

.Sapo do termo de Sil
votras, a i20$ cada um, 

Par.nã: Porto de Cima, Ar
raia], VotnvertJ.va, S. José 
doo l'inhaes, Campo 
Largo, S. Jooé da Boa 
Vista., Palm1e, P.:LlmolrD, 
a 360$ ca.:la um. 

Sal>la Catlulrina : It.~jahy, 
B'""'l""• vill& do Pa
roty , S. Bento, Alíer.:o, 
0: 120$ ead~ om. 

S, Pe lro do Rio Orando do 
Sal : Ror. .rio, Qunraby, 
Palmeira, n 360$ cad~ 
um. 

Vbmio, Santa Chrilltina, 
s. Seln•tião do o .• hy. 
Doreo do Camaquam , 
V!\ec&.ria.. So l ed.td e, 
:-:. Sepó, S. M~rtioho , 
S. Joio de Santa Cruz, 
No• •a. Senhora ela Lu• 
dao Cacimbinhas, a 2~0$ 
e.11.da um.· 

Ton·os, Anjos da Aldeio, 
S. Luiz, a. i20$ cada 
um. 

MillD.4 Gen es! Catagun~O'J 
com S60$lOO. 

Entre-Rios, Dores do lndaiã, 
S . Ju.sá de Além Para
hyba., S. João Nepo·mu
ceno, a t80$ cal& am . 

Com])o )lello. Carmo do Rio 
<JIIIro, tl.io Doe, {hoje 
Sua11Lt) , GIW\híe1 1 
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S. Gonçalo de Sapucàhy, 
Carmo de Parnahyba, 
Ouro Fino, 1\ian.hua.ssú, 
Il!usambinho , S. João 
Baptista do Presídio (hoje 
Rio Branco), Theophilo 
Ottoni~ Santa. Luzia· de 
Carangola, E spirito 
Santo da. Vs.rgiJlha, Boa 
Vista, S>nto Antonio de 
Saiina.s, a 120$ c~da um. 

GJyaz : C•?ital (ajud<mtê) 
COUl 3Q0$00Q. 

Villa do S. Jo,ó do Ta<:antins, 
Forte, Santa Mari& da 
Taguatinga , Be1la de 
Morl'lnhos, Doras- do Rio 
Verde, Foz do Rio DonlLo. 
Pouso Alto, Entre-Rios, 
Arraial do Chapié,a 240$ 
cada um; dcdnzida a 
quantia de 10:000$ par• 
o.s ca.3os imprevistos de 
des:contos .... . ~ .... . .. . 

8.• Casa de detenç~o d.\ 
córte. a~gmentsda com 
21:800$, sendo i:ôOO$ 
yencimentos dos admi
.nistradarQS da. casa d3 
detençl!o e do deposito 
da policia , marcadoa 
fOr ·deere to d~ 17 
de Mar~o de i883 , e 
14:200$ pat•a reforçar·" 
q_uqta- Su!-it~nto, cura
tlVO e vos ~nario dos pre-
so.e .•••..•.•••. . .•••.. • 

9.• Asylo de mendigos, au
gmentndacom 6:090$600, 
a quota pAr>. su•tento, 
curativo c vo.::tuo.rio dos 
mcndigos,corn 300$ a d,s
tint~-d!\ â ilhlmin3.~ào, eom 
60$ á compr~ de objoet<>• 
de expediente e •300$ á 
c ;indu ~çii.o de cnf~rmos G 
alienadog ... • . . .. , ..... 

iO.Corpa milihrtlepalic.b.,all
S"JUeutad~ com\J:i9il$600, 
iruporta.nc ia de c;-ratide&
çiio •dJicional ás praç•• 
reengojadao, oom 120$ 
para aluguel do posto de 
Villa Ioabel, 1 :oSO~ p~ra 
fardamento, 24:211$800 
p~ra fort•IS"em~ for1•agam 
e curativo dos animaes d~ 
covalioria, .9: 250$ para 
capotes, 500$ pD.ra. crea.
ção de nm'Q.IJ. poaba poli-
c iaes,60$ para a.nnuncioa 
no Dia rio O f!icü~t ; dimi
nuidano do 13:564$, ven
cimentos dos reformados, 
por passar :t ~on~tituir 

verba espcoial, n• de 240$ 
pa.r"' gr:1tl fi~a~;jo de uma. 
ordenan?~ do :&.inis'tro <Úl.· 
jú~li~~. na ~e·~ -~!%; - . 

708: i25$000 

78 :S00$0CO 

H. 

i2. 

13. 

14. 

15. 

16. 

ii. 

18 . 

19. 

suppressão do· posto po•· 
licial d~ Paq ae tà e na 
de 9:198$600 para os e~·· 
aos imprevistos de des--
contos . . ............ . .. 
Reformados do corpo mi
lit..:~.L' dQ policia, augmen
tlld._ ~om 1 :201)$, l•enci
mento do capit;:o 111>noGI 
da Costa Pinto, ultim1-
mente reformado ......• 
Gua1•da urbana (H da pro
post~), como na proposta. 
Casa da eotl'ec~o da eór .. 
ts (12 da proposta), dimi
nuída a , :e 31: 339$4SO, 
angmento dos vencimen
tos do pessual, economia 
na.varba •....... . .....• 
Obr&s (i3 da proposta), 
augmcntada com 35: 000$ 
ps.r& obras o eonc.ertiJR em 
predios ao Se<'Viço do m:-·. 
nisterio dt~. ,justiça •.. .. . 
Auxilio á força. policial 
das províncias (14 da pro
posta), eoml) ns. proposta 
Ajudas de custo ( 15 da 
propoeLa)., augmonto.da 
com 33:200$ .......... . 
Conducçáo de presos (16 
d• proposta), co <no na 

~~~~W;·a~-i>~~~~~d~~ d~ 
N~l'Onba (!7 da proposta) 
como na proposta •. ~ ..• 
Novos termos e comarcas 
(!8 da proposta) aug-w·•n
hda com a do H2:500$ 
sobre a propo•to p~•a o• 
novotS t~rmos e cow~~;rcK~1 
do cuja. creaçã:o te·ye o go ~ 
varo no -notieia depois de 
orgn.nÍ.!S:dtt. a mesma pro· 
posta ; tael!l oomo : 

Com~rcas 

Provincitt. do 
Aruazona.s : Rio 
Porús : 

Ao juiz dê direito. 3:600$)00. 
Ao proruotur pu-

blico. • .. . • • . • • i : 600$1)00 
Provincia do Pará: 

Alemqu01•: 
Ao joiz de rlireilo . 3 :6005000 
Ao prornolor pu- · 

blico .......... 1:600$000 
Provincia do ftlo 

Grande do Nor-
te: Goyaninba: 

Ao jui• de direito. 3 : G00$000 
Ao promoto~ pu-

blico. . . . • . .. . • i: 401\,~00 
Acary: 

·Ao juiz do direito. 3:&'1rl$JOO 
.·AUc .);>!'omo!ol" pu• , ...•• • 

l' hlioo .. ::; L •. : Hl'OOfjOO' 

5!0: 7!8$400 

i4: 71>4$000 

502:215$750 

:149 :38!$230 

50:000$:l00 

600:000$:JOO 

90:U00$000 

5:000$000 

244 : 987$500 
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S3n i 'Anna de 
:Mattos' , 

.Aojuiz de di~ito. 3;600$000 
Ao promotor pu-

bli co. . • .. • .. • . b-100$000 
Potengy ; 
Ao jlliz de direito. 3;600$000 
Ao promotor pu-

blico ......... ·. i;600$000 
Pro vín ci a de 

Pernambuco: • 
S. Benoo: 

Ao j lliz de di~eito . 3:600$000 
Ao promotor pu-

blico . . • . • . • . . . f :600$000 
Ex~; 
Aoj uu de direito. 3:600$000 
Ao promotor pu· 
• blico ......... . 1 •600$000 
Pro v in c:i.a. de 

S. Paulo; S. João 
Daptiatado Rio 
Ve:-de: . 

Ao juiz de à ireiw. 3;600.fl000 
Ao promotor pu-

blico ........ ,. i:4.0~ 
Rio Novo: 
Ao jui2 de direito. 3;600$()00 
Ao J>rom"tor pu-

bhco.... .. .... i ;400$000 
Silveirns; 
Ao juiz de direito. 3:60Q:SOOO 
Ao p••omo\or pu-

blico .......... 1:400$000 
Cuuh<l ; 
Ao juiz de direito. 3:600$000 
Ao promotor pu-

blico. . . . . • . . . . 1;200$000 
P ::u•an~panema ~ 
Ao juiz do direito. 3;600$000 
Ao promotl>r pu-

blico ...... .... i;400.i\QOO 
Prov i nci.a.. de 

Sa. n ta Co.tha
rino : S. Fran
cisco Xavier do 
Joinville: 

Ao jai• dadireib:>. 3;600$(}00 
Ao promotor pu-

blico ...... ... . 1 :~00 

P r o-vineia. d) 
Min•• Ger&a> ; 
Philadelpbi• ; 

.Ao jutJ de direi&<>. 3:000.$000 
Ao p romotor pu-

bhco ... ... .. : . L600$000 
Abaete; 
Ao j uiz de direito. 3; 600$000 
Ao promotor pa- • 

blico .......... i ;600$000 
Musambinho ; 
Ao juiz de direito . 3:000$000 
Ao promotor pll-

blico .......... i:G00$000 
Pro,·incia de 

Mat o Grosso: 
Poconoi: 

Ao juiz de direito. 3:600$000 

Ao promotor pu. 
·bJico . . ........ :1 :~"000 

Livramento : · 
Ao juiz de diroito . 3:600~00 
Ao promotor pu- · · 

bhco, . .. .. .. .. L 600$000 

Termos 

P ro.-ineia do 
·Amazonas : La-

.b,·é~ ... . .. .... 1;400~ 
Proviil.ci& da Ba-

hia; 
San.to Antonio de 

Jooas .......... i : 400$01)0 
Riacho de Santt. 

Anna .......... :1 ;200$000 
PoÇ(les . ... , ..... :1:200$000 
Monte Ategre .... 1:200$00) 
Provinei& <lo llti- . 

nas Ger..es: 
Philad•lphia ..... 1:200$000 
Muli!lmbinbo. .• .. • 1; 400$000 
S. Josó do Alóm 

Parab)'b• ••.. • . 1:200$000 
Provine.- de Mato 

Grosso; 
Livramento .•. . • . l ;tl00$000 
Província. do Rio 

Gt-:Jnde do Norte: 
Ac•ry .. . ........ 1 ;600$000 
Mac3hyba ....... 1;600$000 
Colleccl!es de l eis 

par~ e ates juizes 
de dir~ilo e mu
nicip~es S00$000 

20. Evantuae• (i9 
da proposta) .... 

:171 ; 0'6()$000 

2;000$000 

Snla d•s corumissões em i de Setembro de 
1888.- .4. c,.mciro c!~ Rocha.-Candído d• 
Otiveira. - Be;erra. Cat~a.$canti.- Francisco 
So:ltli .- IgnMio ]fa>·tins. 

PllOPOST.\ DO GOVE RNO 

ll in isterio Ju iu:,;liça 

O m!niatro e seerat:u-io do estado dos nego
cios d!l jl.lJtic;.a õ autorizado a despender com os 
ser•~ços desig nados nos seguintes parsgraphos, 
& quaoti.a do... ..... . ...... 7.278;46t$64! 

A !abor ; 
i . Secretaria de eatado • •.. 
2. Supremo tribongl de jus-

liço. ................... . 
3. Rel&cões ....... ....... . 
4. Juntas eommeroi:les .•.. 
5 . . Juet.iças de 1• insta.:ncia. 
6. Dcspeza seerot• da poli-

ei'n. •.•. • •. ••••.. •. • ••.. 
7. ~e~1o~l e material da po-

he•a ........... .. .. .. . 
8. C••• de detoncoo da córte 
9. Asylo de mendicidade ... 

10. Corpo militar de policia 
da córte .... .... ....... . 

U . Guarda arbana •••.••.•. 

H. i :270$000 

i6!ili40$000 
639: 22ti$OOO 

86:400$000 
3 .104; 1105$711 

120:000$000 

6S4:675$000 
78:800$000 
30 :990$000 

525;681$000 
502;2{5$750 
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Sess§o em i de Setembro de· 1883 ; : · 

t 2 . Casa de correcçlo da . 
cór te •••.• . , .. • • •••.. ·~ . · 

13. Obtas . . .. .. . .... ; ... . . 
14. Autilio ã for çO: policial · 

das provincias . .. . . . . :. , 
15. Aj~das de cuato . . . ..... . 

18íl:720$580 
!',0:000$')00 

. 6oo: 000$000 
56:800$000 

16. Conducçlo de prea~a de 
justi<;a 5 :000$000 

17. Presidi~ d; F~;~~~d~ · d~ 
Noronha... .. .. ... ..... 244:087$500 

18. No't"os termos e eoJD.!\r-
Ca/l... .. .... .. . • ... .. .. 58:560$000 

:19 . Evontuaeo... . . . . .. .... 2:000$000 

O Sa. PaESIDENn dâ a se~ilite · ordem do 
dia para 3 do corrente. 

:1& parto 

Continuação d& 2• di3eussão d• reforma ju
dieiarí& no art. Soe Aeguinte. 

2• dioeusoão do proj<lcto n. 77 ·de t833, pre-
tenção do Dr. Velloeo Ta vare• . . 

O)ntinuo.ção da i• discussão do project.o n. 44 
de 1883, i<enção do direit~ ã eomp<111hi:> do 
gaz de Taubaté. 

i • discu.ai!o do projecto .n. 5Q de :1883, regu
Iomenw dojun ta.de.liygie,ne. 

:1• diseusaio do .proj eclo :n . ii2 de i 883;faVQi 
ree á exposição agru ia. da S. P:r.ulo. ..::. 

1• discussllo do proj ecto n. 72 de 1883, pre
tonçiio do Dr. Thomaz Alveo Junior. 

2> d' scuss!o do projecto n. 8{ A da 1880, 
aobre limpeza doo ehamináo. 

:1• discuso~o do projecto n. i10 de::l~83,.re
formo. do 2• sorgento: João Dias R!beiro da 
Silva. · ' 

3>-diseuwodqprojecto n. 65.de 1883,-eieeu
ções commerdses. 

:1• di•~uu!o dos projoctos ns. 24lA a e i882 e 
76 de 1883, loe•ção 4• sorvigos, 

:1• discue$ão do yrojeeto n. 109 de 1883, sobre 
negociante• de jcJas. 

2• p~ 1·te (ás 2 i f2 em aMee) 

3> disenssão do orçame nto da j usti t.a. 

2• discussão dÓ orçamento da. ~~ricultur.t. 

FIM DO QUARTO VOLU~IE 
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