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-' ... : 'i; s~sslor~MPAnATOJU,t' .E3r:.27 .~E).BnJJ.:. . . -~ .. .-l·i!~gi:!éÚ)s'' li.o1izrtJ?erl~~a-cómpiilii~ae); Õ~ijiÍífiEfi.sieo~~~ 
·. · ... · .' ·. . :·· .. : .. -'~;" .... ~ · ';;1>'·~·'·'"·-~··.,:.. ,, .• ·.;~ cernentes~ á',elel~O~-:a:que:se,procedeu,na.dltá.,t})r.o-5;!;~"'). 
· · · · ~residenciá;<_tJ.or $r:· iisconª~' de .A6áeté.-' · :;~~ ;~nc~il!Jiarapreencli~r~se~~::vagà;~e~J!~'· ,~IoJ~ll~ · ·. 
· .: · · ·-c··~., .. ,: .... :· ·,• ·- ·- ·· "::· ·. ·•:::• ·· ·· .·!' • •· -.,._. -elt;Io-senador .. :AJ:itomo-Iosé;Macbaifo " ~l'íries 

. :- :;A;~.H,ho~ascdai_m.anha "l'~umgos;os.Srs._sel!a:-;j· r~ómmiSSão~~;,:;~·~-~~ ;::,;::;.·:·~t ... 
~ore~ :v~~co_nde. !fe !Abaet_êt ..:Ya~la~ques, Mafra_;ji.A:l'a_u:-i ;t~·~_;_ .. ~~êi.á:ín~h~v;eÓU~aft~ãtà:~:;~~ô~ .t:~~~LeR.e,;;(~, 

. _ JO,Rlb_eu:_o,:..barao"dell\1ar~lm,, visconde. de; S~!Pl.!ca- conv.1dou ~-os .·Srs~~-senadores'· -pr~sentosrpllt'IL're.um- :-:-;;-~~ 
.. ': ll)':t: ;Vl~co~de, ,~e_.,Uru~~a:r·•:e; ·Souza ,'R~mosr o:Sr_: ~em_-:se·~anhã, ;_~:~eván~~~~iri.: ·.~ess~~(.~~g;;A~~~i'é,.~-é[~ 

: ,presldente,abre."a;.sess«f?·:· ;_: ,,.~ ,,-,.~, ,,,. ' ... ''L .. .-: .. • , , .. ; :· -'~·, •um:qu!iito~.. · · :; :. '· ::. ,,.,.._.. <'·'' ~·.·r;,;<'li•!:-•1"':: 
.. ~-~~,,.,Q_;Sr;·,:;~!:;o;-,secretano ;.particlpou:~haverem ·dado_. ·e.;•:>> ;·,·,:•::.ê ·~· •:· ... _. . , .. ~· :;-:~;;~_:;~t:Y'>:;;':', 't>:,.W-/Yif{Íi1> 

parte·de.ipromptoif'os·.s.rs-...-barão.de•:P.i:rapama' .. Sou~· ···- ·');•;._,.,.;:: : ~· .... ·"· ·. ;:•:;•;.~_ · '<•',;<·'•': ... ,·;--<•· . ·"'''''· ·'':, 
·. zi:t e Mello :.:Ferraz e·~iriiJnta ,Bi:Íen6:::·.~,,;:..;, .. '''·r,;, · :' ' ' ~:_:,: ; ·? :. '~':;o: : .'i · ., : -,:. ;7-'<; :~~·iY<:~:::·,:., .. :.•?:.:::. ··• 

": -,·o. Sr'',;,p'·t·esidênté .;~declarou:·:que ·'sê)~verit1cãiá -,:". - ,,,.·.' .:: .· ;:. ":~ · · ·· · ·.·· ;,-., .. ·.; ... _,. · .:~:·~~-"'~'~·· ,-..·:,;. 
•.' · .,, . . ~ '· · - · .. ·;· .. •. · '·· · • · ,,, . . · : .· .. 3a,SESSAO·,J'J\EPAI\ATORIA:EM.l0 ·DE,liL\IO:D~'"' , . -,· 
· hav:er:na;.côrte-numero· suflc1ente.de Srs:j·senadores · :• ·. ·' · · · -~:· · · . : · · :. · ·. .. ;;: · ... " ,;,.k:-~;.;,;,;•.;'·2.;, ... ·,?,..t;: 

. ·para se .abrir-a,:assembléa:gerai;. e· que. s~ · iá. offi-: · · : · P.resitiencia 'dó~ Sr:. Vi8éonde.de'41Jáet8:.:::r:..r.~t.,, ,t·.;,_.·-: 
" . ·. · cial á camara dos Srs. deputados,e ao,governo pe- ·· '· · · . .... .. " , ', -, .;.-;..,1'•~·-···•·· .; · .. ·,;,:,·1lf·'·;,J:· :,-,-;v/ 
( . '· dindo a·.este dia;.hora ·,,e·lugnr, parã. o; t:ecebimento. -.:': ·~:- .:A.'s'· ú ~ -~· Jlorás\ízi-m'aniiã '::ô;,. s~: {prlrs'iê:iê.fte·-'â:.::~~i;;:.:_~~ 

f ;.· da,4epúta~ã~:qúe ir.:_sa])er:de.'Sua':l~fag~stade:o:: Im:. ,brlu ·a sessão;' :estalido )rese.iités': ·ó~~i!'r~·:::'1,s~ondff-:~f.;~ 
.:· . p~rado1~ .. o .dia, ·hora e,.;Iogar.. da a~~rt~ra.4a assem-, -de· Sli}lucahy. ··Mafra;'! barão::.de.Mat:oun·,'::V.l&raf'da';:•·., ·::'. 
· blea ;.~era! ... · · .. .. '"·-: .... ·.,0~··,~'-!~ ,,: · ·. ·.i·-'·. Silva Dilis Y.ieíra · Vallasques<barão'. de Alltoriiria;i:··; ,,. 

· -~~ada. mais }iavi:mdo._.a tratar;.o .. ;~r: presiden!e- e. Se~j'ueira:';iie· Mello; ·,;,y: ~~;-.~; ;::·._.~~~··7i :;:;:;~.;-t,.'--,;:, · ~:.~~--
, ~onv1dou·o~ Srs. s_enadores ~ar~.~e·.re~uu;e_m no d!a: ·.:· - Lida:a,.a'cti:da·.ant~ceden~,j&i.appr~vlldii:::,;.~\-.:;:·'.:~. ·;: 

30 do ,presente mez, e .levan.ou a::sessao:as l·l~·lio;; · ·- O''Sr::rao. secretario. sernndo.?de··lo.Jeu·os-se-·--:, ... ,. 
rnsda.manhã.~., •." .. ;--;._,.~~-t~:·. :~ 1 .~!~.-:- ~--:~~'~}·.··~---~.;;· ·.m,;ntes'om-cio~g._,·~·· -· ,· · .:: .. e: .... /.r..-:~ .. ·:., ... i:r.··.-;::·':'::r .. : 
• . , •. . , •• . -~;,;l' ~ • o~ '· • 4, ..... ~--.... :·1 1..1 ·;" • ..).:-~·.t...-· \ ':'-- , ~f. 
· .: ·• .. ,.... .;:..:._; '" "_.:.~··?'~"="'"~~.(.<':-;:.·:uni ·da inesa eleitoràl'.da.:vllll(:; .. da::'.Telha;:e .. :.;·.;; 
·•· · · -. ·. · •· · .. :: .· · ··. · • . · ,_.: _: _,.-- . -· 1; >·• .. ,,: 'ôu'tró:da:mes·a pàroéhial da fregtieZià.de\S.SebáStião?' · '·4~ 
, . 2~;. SESSAG_; l'~P·~~TO~IA ~3I ~0 '~_E.:~,':lL_- :~f-_ ·:.. 7êle:;)~:faiàni:Pla~e, : amba~'•. ~a pio~fu.~ia;;:do ~.C~,;:: i~:-~ ·~f~ 
· '·' / Presfdenc"iae à({ Sr~ 'Viscóndé àe 'Abáéie:.'J:."-.: ·;~~, ·P.C~~pa~~ando;: .•as .-~Ó,Pl~:· .. das. ·ac~~;;;(~a~·.ele:ç~.o~ ~--;,;)··, 

; ; ... , '··.-~·- n-.~ ., ..• •.,' . . ' ' . ··<"~~ ,, •••• : : para~ele~tores' espeClaes,- e 'da'' êlaçao-~para!Sena-, .. u~ ... • 
· ., ~ ·A's H~hàras da:.manhã, o·- Sr. P~.esid!!rit~~~bri!l:· .d~r~dp:;TniR~~ic€ f~Ia~:vag~d~ad~';il,~O}f~~cid~ ~s~'- ::_:::~ .,; ; 

· ·_ a sessão,-.es~do]>t;esentes' os Srs. ·Secr'!le:ra~;-!:l-'Mel-;' pador~/4llto~o1-l os~,MaCll!!d?~';~<,-,.,>t:?i'l:.:·;;.-:.~~'i'i(ti::;~~;·~, , ·.:··< 
· lf?. ,marquez .. Ae' Itanhaem;;·.D; M"al!-oel,_:~lSCj)nde-·.de. : .-~:c:.A~~co~mi~~ão':id~~;c~_nstitiliçã!):~:,~·~~f:v;,2;~!;::.~:-~,;;. ~<~~;~T! 
~lbuquer<[ll~;.[J Y~lla_squ~s, J obim,. bar~o ,;:de}Mar.o.:._ :,:._. , .-N~d~_mms:lia~e~p~!êa;,~al:!lr;;,o.,~_J.i;íp.r_!3Sldent~;",;;~·;;:'; <: ,~ 
1m~ , ,mar~~z< .. a~_;:Oli~da,~ marqu_ez1!ie'C.an~s;.;IDan~ c<;~n:n.flo~ ;os;;;Srs •. ;,&~naé:lores:.~~~aj,~e;~~~r.e~.,:,~-~ .:,-,::;.;:·.),,_ 
ta~,: M~1·~1~:Q1~:.; .• d~ ·~~~~lh~ •. v::~co~de d~f~-~p,uc~; _!ila., ~egt,u.~t~ e ,!~~~to~ -~-~e~~~?~s~;~~.; ~-~~~-··;;:11-'\ .i~. •;R< 
l~~~' _c0,bsn~ao ~j~~~ntib~. ,_ ~ .. ti .... ::.. ~· .. . lo, h.,.. :7 ··.! "~~~ .. d-· d. . _ .. :''l . .-~~, l~ ... _: ,· .. ~~;· \_~;~_;,_ ~~·1:.~· J.·~·.:'..."<:~~~-;~..:~?.~{~:t~:-:~::!·;.~f~"~~~f<l;4· .. ~~ ... ·,,:~-· . .- .. . r. ,;l. secretario .par c1pou, averem; a o .. , ... ~-... , .. ,,_ -.. . .. "·"~-· ~. "~"•'·•'"~ ... 1,t;1'\· •.• 

. pnrte::de .. promptos·.os :srs.:-Carneiro.de:Càmpos ·e · ; ::·.·-:-: ... :;.": t:~ ,.'.-:·:.~:-:··:· '.J..-~·-:,":: · >~-~~-,:~~"~;i.!:·:.~·: .. >~::o-~_.:,·.~ ·· ... ·· -,. 
·~ Vieira ,dn. Silva · ·e:'güo. ó Sr.: s~nador, Moniz dera · . ~·~sEssxo:PÍI:p>..UÜTORiA:E~l 2~Di!::·MAIO.DÉ~I862~···? :f)t_ :~ ·:·. ·.:~-:. 
. 'parte'de nãó,I:iódér êomparece'r áS':p:dméiras sessões ' '":·~. .. -!:'.;.; /~·· :.:.·; .. ' , .... ,_~o.;~i-:o'·:··:"~~;f·lÇ·j:T: ~-:·· -/;, 

· 
1
do.'' s~n'aâo·::y.,"'~r··.~~ç·~m~~.do'd~~~aude_;·:;<;;'ll?a'cq;(,!!:l'á . . ~i·~-·· .?:~.fdm,.~~.:~~S.r.:,~ 'IJ~CO'!'t~-:~~~~!!té~-.e ·:: ;-.... :·· , ::,,:~ 

· pgo :tr!l~: mell_~~re! · _ : .,~ )·'"'" . J'., ~ • ·: · _ ·"~ , ..... _,.. ' 1,~.--.. _ ... (, ~ ~~ ,, ,_, ~~.:; ,. .·: t' • ~·: • ':. ,)> ~- .. ·.~_:\/;':-~.> ,"':, '-.;. ~ .. l .. i~::-~ ........ -·. :-· ---~ ~:, :;·~ 
.. :FIÇ.f?U ~-s~I!ado:l!Jt~l!P.!'!O. _,._,~ .. · .. :.) ; ... : .. ·, ,: ; ' ·. i:A..~s):l-~(:ho~a~0·d~p~a.J?lll!!-:;P:::S~;:._pr~S.l~~~ a-:,:.-·.'"''· .' .. 
· F:ol-lidn·"n·cartà ,lmperüv:qae·.nomeia' sena'dor briu· a 'sessão; estando prP.sevt(ls:o~·Srs:"VlSC01lde,de ·.. ·· .. 

. · do Imperio p~In·: prov:i~r.iã.'âo: Ce4!ú. o, S1· .··Miguel. S~púc!lhYt::_Mafra,:--~r,~io:=;~ib~o .• ~.b!!!ão';d.e:Maro.:.:.:: . . · 
Fernandes VIelrn. - :· ··· , · : ·; · · < •: ,, . > iin;-Sequelrn:e-~ello; Yil~lra'.:da,~9ilva;: V'al_l~sCI)les;-" 

Fo~ l'Cmettida ~ commissilo.dc ·con~ti_toiÇii_o:~ , Teuei!'ll de Souza·, Danta's e barao _de Mu~tlbil.~. 
Fo1 tamJ)em h do um offic1o do mmtsteno dos . Lllln a acta da antecedente, fo1 approvnda. ·· .· ... . ,· ~-~ 



·-

.. • . _O Sr, . 1.0 secretario dá conta de .um officio do .c sua propagação pelas provillcias_da Parahyba c llio 
Sr. visccmde· de Itaborahy, em que communica que,. Grande do. Norte .. ,. .· . - . r . , , • 

' ... . : ·: ...... ~ . havendo fracturaao uma coixa, niio pôde ainda sahir · . · " Não tem. faltado ús povoaçõ~s :accommettidas 
.de casa; e portimto assistir por emquanto ás sessões pela epidemia os. socc~rros do so":erno~. e os que não 

. ·do senado.,_;_ Inteirado... , . ' . . · deixa a caridade publica. no Bras1l de hberalisar aos 
... . Nada mais.havendo .. a tratar, .o Sr, _presidente ·qu:e soffrem, ~-.. -~ . · · .,:·?.•: ... · . .. .--·. · .. 
··convidou os Srs. ieriadori~s·:para rctiriircm-se)tó _dia. · . : · · ir: As rclaçõ~s de' paz _e iuriizade tlo Imperio com 
s.eguinte; c Iexantou a:. séssâo-'ás.: 1 i ~f hóras:" · · as dema1s naçoes continuao. sem. ru(.era,_;.ào ... O· gover-

•I -·· 

. ' _., . 

.. :. 

SESSÃO IMPÉIÚAL'D~ABE:RT.URA DA. 
ASSEMBLE'A GERAL 

,nO. empenha-se em.mantê;las.:sobr~as .. sobd,as bases 
do direito e dos interesses.rec1procos ;.". · . · · · 

" Para: __ abolkiio .dos-di.it>Jtos. do .Esta:do · celf? 
brou~se com , o: Hánóvet:;'-'_em .. 22 d~ ju~ho. d~ anno 
passado, :um ,tratado, CUJaS;ra@ca~oe~,,Já:forao tro,.. 
cadas. / . _. · ..... ~. ~,-:·. . • .. _. ... ,.··.:_·,·: 

EM>4 DE nuzo DE aS62.. • . ''" A· necessidade de melhorar o .systeina. admi.; 
· · riistrà.tivó' das províncias e a pos~ção.-.de seus p~mei- . 

• Presidencia do Sr.· vtscondc de· 'Abacle. ros .funccionarios.: é:assumpto .. d1gno .de:vossa 11Ius- . · 
I '·, ; ; ~· ' I -' • • , • · - · trada attenc,:lio. ,.·.- ·-.. _; __ :· ··. :-1.._::,.: .. -~:· _, -·,·:._ ,~'·-...'· ' 

-A~ .~cio-dia,\ réúnidos ~s Srs. d!)putados c se: · .· "· Não posso deixnr. de le~bra_r~v!'s ~g.Ialmen-, 
.. nadores_ no paco ~o seuado, forão .nomeados para a te que é necessario reformar a·le1,~rgamca.das cama
. d~p.utaçao.:~e aeym. re!)e~e~,a-$u'!-1\'Iagestade O!~- ras municipaes; pará .que es~s JD.elhOr!preenchàO O 

.' pe!ador- os)Srs.~." depu_tados. Zac;:arras, . .Lamego, ;J:et:- frm de &ua ·utiUnstituiçfl.o;·.~~"'' :~>·· .·. ·.· . :, ..... -· :· · · .. 

. · ·x01ra de Macedo, V cli10; Carn·euo. da. C:unha;_l\[adu- , . cr .A J~i . regularmen~r:<.das'eleições,..,carecc ·~P- • 
·1;éira, Fonse·ca'Vianna, Martinho'. de Ciímpós, . Para'- sér modificada, -. parp. cv:1tar, ~s: abusos .que.se da o 
··riaguá~ Pedreira, Furtado;'Sá'éAlbuquerquc, Ara- com tanta frequen~m.-na,qu!Pificação dos votantes, 
, gão' e ltiello, Ribeiro :de· Andrade, CI:irístiarici Otto:.. 'e iinpedir as duplicatas,e•âpurações:vicjo,s*:s~;: 0- ·:· 
ni,: Lima;· Bandeira d~·Mcno;Esperrdião, Ferreira La- .. . . " A ex:periencia · aconselha.'·algumas; modifica..: 

. , . ge, e J ~ii queira;· 'e os. S:s. SQ!la~orcs. marque~ de · çõcs ·da lei de :3 de ~dezembro;d~ .. ~84_l;,_q~l:l. aperfei..:: 
· Abrantes.' barão de. M!lrorm,~ barao _de Antomna, çoando a organisa~.ão e J?rocesso JUdJ.Cmno, mt;lhqr, 
,Candrd~ ·_B(_)rges, TeiXemt d~ ?ouza, VIsconde d~ Sa- Hrmem as garantias,da liberdade·.e segurançamd1- ~· 

. 'Jlucahy,, VlS!!onde ~e Jequ~tmhouha,- Ce:crue1ra e- vidu~, sem :detrimento •.do,~:inter~~s_es·,~~iordem · 
Mello, ~odngues ~llva e Pi!Dcnta Bueno, e para a pubhca. . ., . . .. , .- .· ':' '· :··· :·• .. , ·~ · :···. · .. 
deP.u~çao que jlcV1areceberaSua.l\Iage_stnde a Im.- · · " Allivinr a guardanacioriaFdo·senriço ordina.:. . 
peratnz, os Srs.· de_putados Rodrr;;l:o· Srlva, Henrr- rio sem prejudicar os fins. elevados' para·que.•foi 

. ques;··Dela:maretTeiXei~a_Junior, ~.,;orrua rlC? Couto inshtuida, é uma necessidade cuja satisfação não: · 
e Snldanhél.·Marmho-; e os Srs~ senadores vtsconde deve ser demorada. . · ' · , . · ··. · .. , : ·. : · 
de ,Albuquerq~e, Dias ,de Carvalho e Souza Franéo. . . " Releva· melhorara~ le'!rl'slal'lío do exército ·e üa 
·· ... · A' Ull';lahora d~tard~, ann~nci_ando:se a chega~ armada no :que se r~fere á adminis~ração dn 'jus.tiça. 
d!t de~S!In~ .Mages.:tdc.s lmp~rmes,_ s1_1h1~ã~ a_s de- " E' de urgencm a pro.~ulgaçaode uma ler que 
:putaçocs a: espera-:~os a porta d,o ed1ficJ?· remova. ~s graves inconvemen~e~, do. actuals~ste~a 

...., .· ·.l!;ntran~o Sua Ma gesta de 9 Imp~rador na Sl_lla, de recrutamento : em vossa sohc1tude .não de1xare1s 
fo1 rut~ reccbr~o pelos.~rs. prcs1_dentes e secretaEios, por certo de attender ·a iuna'·'.rile4ida 'de ·ha tanto 
Of!, quaes unmdo-se á_~ep1~taçao,. acompanhárao o tempo e tã;:, ge~almente re.::~a~a.da.- · . ·, ·. '..: .,, ·. · .· 
m~::smo. augusto Senhor ato ao th10n.o. : . · .. ·. " Ha mamfesta convemencra· 'nn-creacao .de um 

, Logo que Sua .Magcs~d? o Imperador tomou monte~pio pari! os;~fficiàes,do exerciit?i·qué_; asscgu
a~sento, c mando"ll. qnc se us:;cr:tassem os Srs. de- rando. ás suas tamthas modesta s~l:lslstenc1a;:yenhn 
putados e senado1·es,:Je.u a scgt11nte · . ,. a. isentar· 0 .. thesouro dos· encargos'resultantes das 
. . . . '· . ' .. ~. :. Fatia . . peasões dij"m~io sol~o;· ;q:ué ~CJ?'U;~d~~~ ~à.b~m ~ ·. 

·: , " Espero,que vos ·seJa'posslvetnesta:sessao .tra-
·. · ~.. ~.:,;;... · · .· · · " ' tar do-;project!l• de·l~i-.co~cernérite~á~'p~ol!loções da 

· ·: " Aúgitst'ós. ·e dignissimos Sr·s: representantes armadn,: medtda suJeltn {t·vossa:approva~ao,,e uma 
da na~.ão ... - .-t\ l'CJ:tniiío .d~- assembléa· geí-ai,'- desper- das prin:íeinis :necessidades·:· da:.· nossa i ri:tarinhn de.' 
tando, a~ •.. ~_rus, {ír,atas. esper~nça_:> da nação; é sem- g_u __ e ___ r .. ~.-a .. -.· .. , _ · -~- ·, ... : _ _'_ .. · . · . ·.·. .. : __ .-·,_ . :_·.·._• ~ .. _._,·;_'_:·.:.·.'·.··,_ '~~:.··.~t. :;_.·;_".~.: :. :. ··.·.· ... 
pr~ P!lra;mnn~ObJ~Ct():d?·~als v1vo proz~r .. · ... : . - _ , 
. • · ·• ·«. · Smto a'malOr.satisfacào -em commumcar..;yos · · .-· ,, "· 9·go:vernÇJ nãose~.'~~!!l;descm.dailo•de:P.romo~. 
qüc a tranquilidade·:,Jlublicá não tem sido alturadá. yer-em1gração e o desenvolVIme):i~~1!ill~~ç_o!o.~ms ex- · 

, . . " Esteoimmenso beneficio,;.que .ha tantos an-. 1stentes,•procurando ao··mesmo.;temporen1lsar ou-
. rios :::ozamos, assignalando ó tà.vor com que a Divi~ tl:o·~ bc!lffl~c~cis dé. :q~e:?epé,nde:'.a:;;j:i~o~p!!ridáde: da. 
na Providencia protege. o ·Brasil~ testemunha do agncultu~a·; fonte prlDClpal' da nossa nqu~!'!l~ . ·· .. 

. meSillO tempo )l boa indolc dos'brnsileiros,.C ~;ua .. : ."- 'A;dellciencia de:brDÇOS, de;quetanio·seres'en~. 
adhcsão. ás institi.iic:ões nacionacs. . . '. : '. . . . . . . . t~ a lavoril·a, só púde ser supprida por-:trabalhador~s 

. . . " Graças_ ao' .Todo .. P_oderô~o; _cólheitns .' reg-qla- )i:vres~ :e_ morig!Jrndos, ·p~lC?. ,-nielhoramento•d!)~ pro-· 
res tro,uxerão aa.bu.ndancra de:generot? .alim_enticlos;. cessosv mdustrraes,. e faethdade-:4e:commun1cncões. 
cessando a .caresha ·que .nos. rumos. anteriores. vc-: Estes ·.meios exigemtempi>;,,il.vultiidos. dispeiidios, c · 
xou itlgUmas pi.•oyincias do Imperio: · . : ... · · ·. a cóoperricil.o de nossos a·gricultortis!; A -poréri1, cs~ 
... ri. o estado.da saude' pulilica, eín gernl, con- sencia1 unia lei que.regule com .precisiio c efficacia' 

. serva-se -favorave1 ;' temos, porém de lamentar o os. direitos. c obrigações reciprocas .'dos; colonos c 
apparecirncilto do choleru-morbus. cm Pernambuco, dos fazcndClrOs. · 



.·.. . :-:_:.'. . ·~:- •-.: .. . 

sEssAo .EM ;j DJ~ }aJO DJ~ ISü2 . : :\·~-L:_:;:~~:j; ... . 
" O ·• pensamento ue· uma·. exposição nncion.nf, . quez de'Abrantes 'com :~4.votos;c bàfãô:c:Je*Ú:.;Üil:í~'\:_:, 

que. cm outr~s. pllize~ tem p~od~zido magnificos·:rc- com·2s·, e Carlos Carne1ro_ de Campos::com-.:.!2.'! ':i:'c<:!"ó :,· 
Sl}ltitdos; rcahsou-sc · pela pnmClra vez entre_ n6s .!lo · Consti.tuição •c'. dipl~?mác}it ·; '"- ·os~' E;rs._'. 'mâÍ:..:~~ 

· dm2 .de dezembro do.anno passado~ Essc-cnsa10, qucz de Qlll;tdacom ~7 ~O~C?,s,;·V!scondc:de·U'r.uguay .• · 
levado• a '-cffcitó · rião obstante ·gran'des· dificuldades, com 26, e Vl~~.<?~d_e .de ~ap.~~y ~o~·2~: : : ... · •· < . • 
excedeu á espectativa-gcral c.pàtcnteóú;nossas rique- : .... '. Fazcnda,::c, ~-O_S"-:Srs;' V.lSCOnde·· de ;Itaborahy : 

· zas' · naturnes,·1 'b'iím .'corri o adíantamento·nos f.raba'- coni·27 votos·;Jm:irquez· de' Abrantes' com· 20, · e.vis- . " 
-lhos' da 'industria, ·O'govcl'lio fárá quanto: esteja da conde de·J'equitinhonlià 'co'm":l7: . ' ·,;·:~~'é -~ , .· .. ··._· · .. •· 
sua' parte para:qú~ ·se· repitão. e~tes uteis;c?ricursos. · · Leitislação :· - __ ()s Srs; Frm!cisco ·.Diogo ~erc_i-:· .. _ . 

· .. · . ~ ·" . Crcscer~o as-rcn.das pubhba~ 110 ult1mo exer- · ra. de V'aseoneellos, com:25 ':'Oto~ ; -!os é Ig~aclO'Sil- .. ~./; ·. 
· cic,lO ;,-.mas. ~>P.rudeJ?-Cla ·~cpnsclha ·q~e as desp~zns, v:e1ra. da Motta · ~om 2S,_,~.:JJ:uz_eb_to,,.de..Quclroz C ou;:;, :: . 
. vão. 'sen_do ·hmttadas: ~ol!:~lllp,enl~os .Ja CO!J trnludf:?s tmho Mattoso Çaznaz:a:.c~~ ::18; ''~': ::~::. * .. ; >_ < : ·. ·: . 

a·bem,de nossos:melhoramentos c aos•serv1cos maiS · i\larinha e guerra;:·-·--: Os Srs. VIsconde ~deAl-;' ·· 
uteis,. §u 'de <J:p.e n~o; á dado ·;pres«:i~dir.: ~· . . . buqucrque. coni. · 2~ 'votos, b.ar~o. de;M!lri.tiba C()!ll" 
.. :· .. " Graças·;:ã 1)1vma ·Pro~1denC1~, ·que de.ta~tas 24, c ,Cnndido~BaptlS~? 'de· Oli':e1ra_.co!D :l3::c·; ··: .,-:. :· · · 

. forças:p;L"od,uç~~vas ~otou ·o p~1z, ~sper~ que;.mcch~~ . : . C_omm~r.sw,:.agnc?l~u~a: .. ,llld11s~z:ta e art.es:: -:; · 
'· te a scvcra-economla·e.fiscahsncao em -que·prosegm- Os .Srs. Joao· ·Lms.oYietra.Cansancao de; 'Stmmbu· 

rír o ·govcrno_,;:alcançliremos eni ·brl!:úí.tcmpó cxtin- com_ 2ü votos,. Ca,rlos Carrieiro._de;_(~'ampos··i:oni:'::::r, ... 
· guir; o d_e~cit .<Ios·a~no,s pass~dos, sem a mcn_or que-: .c· :Ari~elo · .C.ax:Ios ;,_1\~iín_I~: com}~3: ,;·. "/·> ;,: , ;<I' ;• .. 

bra; d Q.: · ~osso•: c.rcd1~0 _c ·sem· . paralysar. o Jl,rog;esso ; Empresas•: pz:Ivilcgtl!-das fe o~ra,si, pu~?licas. ; ·.:... · . 
.cnaclonal;•,,"~·: ·--:·,··~·- .-:. ·c: .. ··.<' •./• .. · ~-- . Os ,Srs-:·:.•Candido ·Bor"es:Montetro.;com:.,2:l·votos ·· 
· ._. ·· · ". No:·relatoi1.o: ·de 'cada' ,uni dos ministerio_s_' én-. José .Pedro Dias de.CIÜ-válhq~éóm~l7/,'e;Hcrêulan6: 

· · -~. 'contrarei!'!,circumstnnciadns informacões. sobre o cs- Fcrreirá Penna:com'ri-i;~~-- ·/::'.<·::',':~.~.;:;1;:•·.::;;;~:;:·!·<·, . · .. ·. 
· tado dos·ncgpcios à; seu· cargo.~· ··' ·• ·~' ·· · · · · .- :Jnstrücção pilblica::c:.:iie.,.ocíos~:1e'cclesiastícos> - · 

. . : ' •',•• ·':~ ... ?,tu~~~osr:e::digiti~~imo~.~rs; 'repre,sentnri!es -~ os:srs;' J;Q.s'é):le ,ru.,-aujo;~~ili~)J;i:lf1~o.~,'2'~5:yotos;_ ~-
da>nnl'.aO. · · ·· .: ';;'',;:"· · .. :·· · ~~ ·<• ~ · .. · f..\ '· ·, < · · . _. : J'osé Tl1omaz>'; Nabuco,. de .'AraUJO .;;eom:;2ü';::e iJ oa": 

· ·. _· :''-' :·n;~Avul~ão -~5 'lle~c~sidadcs li: !JUC tim~es ;ele rjro.: quf1_11 V:~eira -da Silv,a:~e-:Souz~·.:cf?m~~;_;(: .. :;~!, /::~: .;:; 
.. :.-ver-;-· sobrão-vos,.porcm, sabedona a. pntnot1smo. · ::· :. : Passando-sc.,a,nomear·a~.commissao;úle: saud9: 

· •. ·· ~- · cr·'}~stftabcr,ta_a;scssii9~: c·";_ •· . ; .· .. p'~~Iicn,;vicrão ám,esa 24,' Ccdulas,:e;v;'e~ifi(;ou-:SC':·,• 
: · · :· "~Tcrmmado•:•~_estc· acto~ ·_retrruruo-se ::Su!ls )\Ia- .nao haver _n\lmero de .~rs.,, ~ella,~ores~:e~~Jo~~l:: ;•,! :-
,,_. ·.gestadcs::·Impcrlaes ·com' o··mesmo·ccrcmomalcom casa. . . . _.,,·· _· .: .::· ... ;.· ·; ..... · . ,,..,;··••-'> ::-· :c-;· ·'7. 

que }I avião: siª o reccbi,dós, ·c immediataméntc o Sr. · . O. Sr. pi:esidentêdeü;píira orâe_in':dó;Uiít:da. ses~: ~~ 
·. · pres1dcnte:levl;ln~ou.a· sessão.~ ,. ' ' · : . . · , . são .. .seguinte :; ; :,·:; , ,, . .::: ,.j.,'.'i:r,\!··'· ;.:;:.:.;:·if;j;;;.,;:.·,·; : ... 

·._, ... ' · .. , ···' · · · · · · ·· · · · Contünia~ão dít"íl'omeacão,das· êómmissõés~. . 
·' ·-,· " '.·;,;._ · ~- 3l!,_d,isc!lssão.i:Io.próje~Ctô~d.Ô!se·~@~:':il(l~liiJ;o:nd~, ·· 

_-.~·. sessã~ _·· · · de festa naCional o d1a L. ,de outubro.;,, , ... , · ·· ·.· . 
. . • :l<>,_d!tà ·P!l. í>rop.osiçf!o. dà:•cilliriarâ~~do(S:.;s: .. -dc'::-. 

· · .J-6{5. DE-:IirÁió:imlS62.' ·. · ·· putatlos autor1sando o.• governo para::nd1:<ntaro:ii· 
... • · . . ·. · .. .. ··· ·· . · , · ... · · · . Cómpàf!hiii>D~~sil_cira··d~_:.p~qu~te~,:~~~yaP,oí;}af:iin-'·· 

· · · · • .. , ._ , ~;~íde11g~~: ~-?: ~~;~, visc~~e:,~~ .-:4 ~aeté. . portanclll d.c se1s ;:mezes :-de,· subvcnçao,-· c: J>aratra.;;. _. 
.. . A'_S'.l_l_. h_ oi.·a. sda_ manhã,· .. achando"s.e pres_entes 34 tar du -no.vação d~ contracto.: ·'· •:,·. ,_· . ··.---·<.• :;·· ' . 

. · · .. . · LcYantou-se": a .sessM ã ~:;f,%iliora·.dá.ti:u:dc . . Srs: senadores, ,o;,Sr .. prestdcnte abrm.a.sessào.- .· . . · · · · .. :,;_;•;:,•;:; · · · , 
.,,, . _,,,Lidas:as,itctas.de13.~:l4desctembro•doanno ~--

passadQ ,,~ __ a. de .3. do .mez corrente, forão approva'- ~·-· · .. ;. :., . . . .. . . . • 
· dás •. ;, • · _.. __ ,_t . · · .. ' .. ·. · · · Aetà~ .- .. ' ·~-~.~·_.': · 

. : ;~,:.9-:Sr •. presidímte declarou:qiui ia-sc_proçed!Jr it . . · -. . . . · . • <_,·::, · :' ·r. :··;~;;· 
· cle!çao. ,da mesa, comec.and~-se .pela do .. pres1dente, .E~r.6 DE-.M.uo DE i862.· ... .. 

, · .c)lé~ois;á: das ,respectivas commtssões.. · . · · · ·• '· · · ' .. · . :; ~ · ·, . :, • : . . .. 
• /. ,.', ,;.-_Côriido,.o_,escrutinio. sahirão eleitos.;.;~, PreJidencia der!;S1·. visconde' -de·~~{baeté: · ·.: , · .. 

·c ·•··p-- 'd 't ·· S · d 'd ':Ab t' ' ' •- ''' · .. ' ..• ,, .. ,..., .. ,,.~ .•. '. ' .. •:, .:..:: .~e&~ en c,_.--o r •. YlSC(!n e .. e, . ae_ e. com a ·. · .. '~· · ·. <:.:, "' · ;·_:;_ ·. '· .• · ,"·. ,. ::·,v';. 
. .. m~~na:.:;i!b~olu~ . d_e.,22 .. ~otos,; t~n.do 1vf!1d«?:á_ mesa · A's 11 ~ioras: da. ~anha~. fetta.~a ~ha_D?af:i.a;.: a~_hárii.o-; . 

34 , ceç!.u~.s;·: :.· ,. _ ...... · · , . ___ :. . _,,_·;;_,, ..... · · · s~ p~·e~cntc~ 26 §irs.r-sena~~~.cs;:::fà~tnnâg;~o.IP causa. . 
.... ~ ... ;:_y~c.c::-:prcs.!dent.e o, ~~:.)~at:uo .:de .Qu.~rahim com p~rtictpada. os !?rs~ 1\Ionu;; ;<J?.an~s;~.y~seo~ciil!os;c•., 

• · , n mnlO~lll ~l;l~~~!l~ ... dç_:J.~ . .'YOtos;)~ndo vm~_Çl. á 'me-· viseon~a.de!H~Boráhy:;;,.13~;~cmi:_clla~o.~~ ·,_~~s~W,emiz, ·.. ;-, 
' ·s11-:~~ ·c~dftl\l.s._':;, :~;·-- '· :, · ." •. : '". ·. \ '\' _- ,., · Cunh~ Vasço!:lc~llos.;' -b~aÇ~;·; de}iMI!~<?.rm·; ·~'barii~~ de:;.:· :·: / 

' :.:· · :':'- · l.0 :sccretarl0, o Sr. ;r o se· da Sllva :1\'IIlfra com 25 Cotcg1p_e; ·bar ao dc·S:Lourenço, ·barao de Quaralum,~, :· -:. ~ 
' voto~,'~ 'c:~~' ··o_:,sf; '::F!r~~n'c( ~o~.ríáíu~~:~Hva çom Souzn;Frnn~p~-iBaptis~·.dc:OI.iye4:~-,~Ç4'nüido"Bórgcs· ·: : :,·J-

18. · · ~- ·· ··.'.:' :. ' ' "" · · . • · : :. :. ··· · . : · ·• Carneuo·"de;. Campos ·Souza .QuClroz-ó:-Paula.Albu-. . ·. -:'·: 
. · '··:·· 2>,!secre~ario,.·.<?'Sr.·.:José :lUnrtins da. C~·uz Jo- querque;''P<i~la'-Pess~à.;".' J\~.~ic~ã:).<M~u.~erquc;. · : •) 

· · .. ··Dlm _coln-~9;votos;;. ·r · ·- •, • • • :. -; • ,-. ._. · ·. • . 1\'Ien~.~s_. dos · ~!lntos,:.P~nnaí.::· St!t~!flb)J~:: .. Fernnndcs --. .· ·: 
· ·... :·:4°J o"Sr;·Frederlco·dc· Alme1darc. A-lbuquerque ·Torres~.~Fonsecn,' Naoueo, mnrguez'•'•âc··.--Abrantes,. · .... 

. · ·com·. !8,·' 1° súpplente, ·o .. S.r.· ·l\Ianoe~ 'dos ;Sllntos· níarqilez._'de-:Olind!l.; :vi~eo_nd.e'da)~.onfY~s~{yiseondc· -: ~ :. 
· ; ~~art!ns.·V~llasquc~:;çom7 V~!os, e 2° dito,-.'o,Sr. J.o- "de lUar~ng'!lap~, vtscondc.1ge·_s\lassu!l~;:~~conde.de'. . : .. · 
· ;'.~~~:de AraUJO R1bcrrocorn :<1.;:. · ' , . ·:. ·' • 'c·: .... ;. . .Uruguny. . ·:. :;: ·, • : , .. _ :· ':".· ~-: .')'' t•::'~:,·p. -·S·~:~.\::... > ·. · · . 
. ·. ·. : Seguiu-se a nornea~il.o das •éolrimissõesí ·~):fôrüo' ·. : O· S1~.' jn'csidcntô ;~~~ln'ro.ü: ~q:u~/~1l,ó ;pQ{yil')ln~cr:· · . 
eleitO~-: '<. • · :-·- · ·,- · sessiioporfaltn·(]e,numerolegal;c:convldn:ud:>'os·Srs. · 

Hr~>po~tu ii ·falia dó throtio: .;_ Os 8l's.·· mm·- senadores 'presentes 'plii·;i tr«balharcm mis. éommi~-
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sões, deu Jlnrn ordem do uia da se"'uinte sessão a 
mesma já designada. . 

0 
'· 

· · Compnrccêrão depois os Srs. l\:Iarqucz de Abran
tes, Souza Franco, barão de 1\Iaroim e Ferraz. 

.,. n -· Sessão 

:E~l 7 DE 1\IAIO DE 1862 

l'residencia.do Sr. visconde. de Abaetê. 

Su~mAmo .. .;__Expediente;- Deputação do smiáiiO::::U, 
~nauguraçao da e.çtalt!a equestre do Sr. D. Pedro I.-

· O_nnE~r _po DIA. - ~leição de commissões. - 3• 
d!SCUSsf!o. da resoluçao declarando de festa naoio
na_l o dza 12 de ouw.lwo. -:-· Disctwso do S1·. Sil
·vewa .da lllotta.- Encerramento. 

A's i:l hor~s da manhã,, achando-se presentes 31 
Srs. ~en!tdores, o Sr. preS'J.dente abriu a sessão. ·· 

F~1 'hda e approvada, sem observacões a acta 
do d1a ll. · . • ' 

Lida n acta do dia 6, o Sr. senador. Carneiro de 
Campos :-eclaJ!lo~ · contra a declaração de ausencia 
que 1he <? · attr:1bu1da na acta publicad!l no jornal tla 
casa, po1s estivera presente nesse dia na· occasiào 
da chamada.· · 

O Sn. · PI\ESII!E:s'TE d~clarou que o Sr. senador 
~stava, corn elfe1to, como presente na acta que aca
bava de ser lida. 

Foi 'appl'OYada n acta sem mais obscrvacõcs. 
O Sr. 1 o secretario deu conta ·do scguint"c 

EXPEDI::!:NTE. 

Um officio do minisLerio dos nogocios da guerra, 
a companhando um cxomplarimpresso da proposta 
do govorno1 que Jlxa as forcas de terra para o anno 
financeiro ae 1863 a i8M . ..:..A' commissão. do mari-
nha e guerra: · · . · . 

· Seis officios do mesmo ministerio: 
i 0 , contendo informnçõcs relativas ao requeri;. 

menta deAntonio Simões de Faria.-A' commíssão 
de le,.islacão · · · · · · 

2o,"'soli~itMdo !1 remessa do orçamento da:despoza 
que tem rle ser feita com a camara dos Srs. senado
res, no exercício dei :1863 a :1.864 ; : · . . · · . · · . . . 

3°, accusando a communicacão do fallecimenLo 
do senador pela província de Maio-Grosso, Joiio' An:. 
tonio de Miranda, e declarando terem-se'· expedido 
as ordens para a cleiciio de um senador cm substi-
tuicão · · • · . ·· · · · · . · . ' - . . ' .. . .. 
· 4°, <tcompanhando cópia. ·aas. informacões dadas 
relativamente ao requerimento de Antonio 'Simões 
ile Faria; · · · · . . . 

lJo, acompanha.ndo cópia. das· informacões pres
tadas áccrca-do requerimento que alguns· artistas 
francezes apresentárão ao governo imperial; · ... · 

6°, delarando achar-se inteirado das pessoas'no
meadas pelo senauo' pam o representarem. na so
lemnidnde da inauguração aaestatua eqúéstre do . 
Sr. D. Pedro I.- A archivar. · . · . · . · . 

Um officio do ministerio uos negócios da a"'ricul
tura, comrnercio e obras publicas, ttcmripanhando 
um dos autographos da res.olucão · da assembléa g~ 
ral que approva o privilegio concedido· a. Guilherme 
Bouliech para fabricar porcellanas, na qual·res~lução 
Sua 1\Iagestade o Imperador consente.- Va1 a ar
chi~·ar, e mandou-se communicar á camnra dos 'Srs. 
deputados. · . . · . · • . · · · · · 

Deus officios do mesmo ministerio : · · . 
1 o, declarando quaes os engenheiros encarregados 

I!~ offido do_ ministerio dos nego cios uo imperio, do pla~o c orçamento das obras do cdificio dosem~.do. 
sollicitando do senado, de ordem de Sua 1\'Iagestade. -Inteirado; . · . · · · · · ' · · 
o Imperador, o consentimento necessario para que 0 2o, communica.ndo n impossibilidade. ·de 'entre
Sr. senador Herculano Ferreira Perma permanef!a gnr-se á sociedade Auxiliadora da Industria Nacio
no emprego' de presidente da província de 1\'Iatô- nal. o telheiro que serviu ue deposito para a illu
Grosso em que se acha.- A' commissão de consti- minaçãopublica.-Ficousobre amesaparaser toma-
tuição. ·. · do em consideracão. ·. . · . . 

Um dito do St·. senador Fmncisco Diogo Pereira Um officio do io secretario da camarn dos Srs. de-
de Vasc?ncellos, participando que logo que cessem putadost communic<tndo haver Sua l\iagestadc ·o Jln:.. 
os seus mcommodos, comparecerá ás sessões do se- perador consentido nas resolucões da nssembléa ~e
nado.- Inteirado. ral, que approvão as pensões co·ncedidas a D .. Caiíd1du 

Um dito do 1.0 secretario dn camnrn dos Srs. no~~ Peretra Nunes e a D. Candida Fraga Neves._:. .. 
deputados ibzendo saber ao senado quaes os mem- lnte1rado. · · · · ·' · · · . 
hros da mesa daquella camara, que devem servir no · Um officio da presidencia da provincill·'do Ani.azo
corrente mez~-Inteirado. · · · nas, acompanhando quatro exemplares da colleccão 
. , Cinco ofllcios do referido ministerio dos ne.,"'ocios das leis da mesma província, promulgadas .nos amios 
do imperio, acompanhando um dos antcigraphos de· de :1.860 a 1861. · · · ·· . . . · .. · ·· 
cada urnu dus seguintes resolur.õcs da assembléa Quatro · officios ·da presidenCia da· 'província· da 
geral·: · · · • · · · Bahia: · · · · · · · · ' · 

i", 2\ 3" c.4.•, appronnido as pensões.annunes: . :to,, acompanhando um ·exemplar da falla ·que o 
de 1 :ooon, a D. Luiza Adelaide da Victoria Soa1·cs de respet::tivo presidente.reciton na abe1-tura da assem'
Andréã; de 400H, a Thereza l\furia de Sá e Silva; de hléa legislativa 'provincialJ no dia :1. 0 de março do 
(i00~, a.D JoaéJ-.;tlna.Caetana da Rocha; e defl00/1, a anno corrente; ' · ... · · .. ·. · · .· 
D. Maria Nathaha Guard; 5", mandando reve1·ter em :2o, acompanhando dous ·exemplares do relatorio 
beneficio dos menores Henrique, J cão,· Adolpho e· que pelo l'o vice-pres~dente da mesma província foi 
Can.dido, fll~os de D. Josepha. Maria Aragonez de apre~e?tado_ n,o presidente nctual no entregar-lhe·a 
F:ma a_pcnsno annual de 600/1, que a esta havia sido' admmistraçao; · · · . · · 
concedtda; nas quacs r·esolucõcs Sual\Iagestade o Im- , 3°, acompllnl1ando dnas colleccões das' Íeis e 
pet'lltlorconsente.-For i'io Ú archivar, e mandou-se resoluções da assemiJlén lcgisluLivn·provinciul: pro-
comruunicur it cnmara dos Sr~. ucpu!adt•s. mulg<tdas no armo de 181.il : 

• 
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4°, acompanhando um exémplat· da falia que o · Dous officios do ;wcsidcnlc da província do Rio 
vice-presidente da mesma p1·ovincia recitou na aber- Grande do Sul:· . 
tl,ira da assemblénlegislntiva provincial, no dia 1° de 1°, acompanhando um exemplar do relatorio que 
setembro de 186!. . . . · · o. cx-pr<~i!identc da .Jl]Csma ,província, apresentou ao 

Um officio da presidencia da pro"vincia do Espi- vice-presidcnteno acto de-entregar-ll1e a administra
rito-Santo, acompanhando um exemplar da collecção t;.ão, e do apresentado por çste á assembléa legisla
das'leis daassembléa.legislativa provincial, promul- tiva ao abrir a: 2• sessão da.9•legislatura; . · · 
gndas no anno de 18lil. . · . · . · · · · · · 2°, .. acompanhando uma.collecção de lejs promul-

Uill officio da presidência "da província de Goyaz, gadas pela assembléa dá niesma província na·sessito 
acompnnl1ando . dous exemplares do appendice do de !861.- Forão todos lt commissão de assembléas. 
relntorío-"c9m ·que no antecessor do actual presidente provinciae~. . . · . . · ... 
foi'· feita·. a entrega da· administracão ,· e dó com . Um offic10 da camara municipal doSnbará, acom
que'aestefoi a ,mesma admihistracão entregue, e do panhando uma repre·sentnção da tnesinà 'camara ao 
q!-le . elle . ·ayres~ntou. á assembléa legislativa provin- senado sobre · o vexame que .soffre pela despe7.a com 
!!tal no.:.dlll: !f.o. d.e JUnho de 1861, JlO. act'!de sua cristasju.diciarias. 7Foiremettiçlo á commissã(j de 

. mstnl!acao. . · ·. . . . . , · . . · fmwncfa. . .. ·· ·. , . . . . . '. · ... 

. . Um Ófficio' da presidencia de Minils-Geraes, acom~ . u~ requ.eriincnto Ae .Tosé-Piiito D.~nrte:d~ Gosta 
panhando 'tinia collecção das leis da mesma pro- ~ereira, pnrn ser açlmittido ,como officw.l çla.seci:etn-

. viiléia;.promúlgadas no annode 18Go . ....:. Vito todos á r1a do senado. -A' mesa. . ' . · · . · ·,. . 
commissão" de nssclllbléás provinciáós. . . , o Sr. Viann!l declarou qüc, cõmó"órador' da de-

. Um . .offiéio do presidente da provincia·do Pará, putncào do senado :eor occnsiiio da inaugurnr.iio: da 
nclilmpanhando:dousexemplares do relatorio da com- estatúa equestre do. Sr. D. Pedro I, em éumpr.íinento 
missão· directora da exposicão agricoln e industrinl de .sua missão pronunciár11 o seguinte discurso. pe
un·me.sm~ •· p~civi_nci~. - · "\' qommissãó de com~ rnnte Sua Magestade o Imperador: . '"• · -·, ...... 
mercw, __ mdustrlll e.artes. , . . .. . . . .cc Senhor! Em todas as épochas têm_as nações hon:-

9':ltro, acompn_nl1nndo dous excmpl_are.s d9 !e~a· rado os seus grandes homens, erigindo:-lhes.~~nu,':' 
torto, .que-;o presidente da mesma provmcia dirigm mentos de bronze oumarmore, que:inlmortalisao<a 
fi nssemblé~legislativ~ no dia i '1 de, a;;o~to de !1.86:1.. sua memoria, perpetuando os altos feitos q~e prr.ti-:-

Um offic10. do. presidente da provmcm da Para- cárão para engrnndece-las, .e pel9s quacs-to.rmíl'ão-se . 
hyba; acomJ?anhando ·um exemplar do regula- credores dorespeito e admir~ção do mui!dO., . . .. . 
me~o; expe!hdo P.Clo. ·mesmo prcs1uente pnra exe- cc N~nhum acto,'. com effelto, póde,ha~crffi:lllS d1-. 
cuçao da 1C1 provmcral n. 32 I.! e .23 de setembro de gno de ser por essa f6rma levado á postendade, que o 
i861~ . de realizar-~ independe?cin e Jibe.rdade de um povo, ' 
·.·Outro do presidente daprovincia do Paraná, nconi- e promover a sua organ1sar.ão soc1al, outorgando-lhe 

panhando um exemplar dn collecl'!ão das leis da mes- um codigo politico liberal;· em qne se reconheção o~ 
ma província, promulgadas no ·anno de !1.86:1.. seus direitos, e á sombra do qual caminhe elle sem-· 

Outro do presidente da província do Rio-Grande pre feliz ú conquista da gloria e da grandeza. 
do Norte, acompanhando u~a col!ecção de leis da - cc O Brasil, senhor, favorecido pela-natureza com. 
mesma provinda, promulgadas no anno de 1861. todosos donsnecessàrios paraserumagranden'ação, 

. Outro do .presidente da província do Rio de Ja- não podia cumprir os seusbrilhantes .dcstinos-em
neiro, acompanl1ando.tres exemplares do relatorio qu<>.ntonão fosse livre e independente. ' . . · · ' 
com que:O; ex-presidénte da mesma pt·ovincia fez en- cc Os. fnctos anteriores .e ·posteriores ao anno de· 
trega da administr:açiio no ':ice7presiden~e, c igual 1822 o attesllto c confirmil.o. · · . 
numero .do relntot"IO que este apresent.ou a assembléa ·. cc O Sr. D. Pedro I, aurrusto pai. de Vossa.Mages
Jegislativa ao abrira ,j3a sessão da 14" le~;;islatura.- tadeJmperial, o príncipe pl1ilosopho que a Províden-. 
Forão .. todos .ú commissüo de assembleus pro,·in- cía predestinltra para. ser' o libertador de. douspovos;, 
ciaes; .: . · . ··. '. · · . . . . . o · her6e . de dous ·mundos, comp~ri~trand~se dessa . 
. ·.Dous.officios do'presideÍlte da província de Santa eterna verdade, abracou o pensamento da-mderien
Catha'rina :' . . . · .. · . · ·. . ... · . . . dencin, · que des~e !Jlgum tempo era.o.·mais ardente. 

:to;~: acompanhando nove cópias' authenticns de anhelo dos. brasileiros,. e; proclamou.,.a,:no.,m~mo-' 
actos Iegislativos.da mesma província, promulgados. ravel. 7. de sete}llbro de "18:'-2, . elevan~o: ass!lfi .o 

· ~o·anno .. de.I:8G1.; .. · .. · .. ·.. . . . . · ·· · ~- . Brnsll á categonn de nação hvre, :•pela-sábia.constl:
. ' -2~ •. a,..:ompanhando .um exemplar do :relatono que tuicão que'ao' depois Ille outorgou... '-,: .;' ,;· .. ,, .: 
ao pre'sidente 'da mesma- província ,foi· ,apresentado . · cc Taes: silo, senhor, . os títulos. que .o.magnanimo 

· pelo. ,vice""presidente·. 110 entregar-lhe a administra":" fundador :do Imperio tem·ít. gr!'t~dão ·dos' brasi!e!ros, · 
~iio;·· . · .' .· ,· .· · . · · , . · , . que.procurãopagar-lheuma:dmdasagrada;erigin!lo . 
. · Tres ditos ·do presidente da província de$. Paulo: hoje o monumento que Vossa 1\-fagestade Impericil · 

1 o,· acomp!mlui.ndo uni exemplar do 'relatorio que acab_a de ;inaugu~ar, e: !Iuc_;, além de pe_rpetuar.a,me· . 
o pres~dente. da .. :Qlesma P.rovíncia. npre!ientou á as~ moria desse_grande pnnC1p,e, sy;JDbollsa ,ao:~Psmo : 
semblen legislativa. no dia 19 de mnrl'!o. de 1862 ; tempo os tres grandes· factos que formão ommsb_ello 

; ·2o( ~compD.nllillldo. ·duns collecções. dos actos,.Ie- florão- de sua ccirôa de: glorin: :il_ldcpendenc.i.a, ·,con- · 
gtslatiyos .ela província, promulgados no anno de stituiçiio e liberdade; . · · :_ · :· · ' . ·: . . 
lSGl; . : ., ,, : . . , , . . . . . . , .: • .. . . . cc 1,Qd~~ de hoje; sen~or,' é Úm .:veri.laqêU:~ dia de 

3°, acompanhando um exemplar uos document9s festa nacional, e, nléni disso, de verdadeirO JUbilo c 
r.om ·que o ex-p1·esidente da mesma. prcivincin ins-, enthusináino· para o:pc:rvo biasileirô: : ·· · ·" ···•·. ·: 
lt·uiu o relntorio apresentado li assemblén legislativa cc Attestilo-o essas mlillierosas ·commissões de 
uo nnilo de- 18111. · · cfi~t.inctos ddadlí'os: IJlle :l!:i diver!-'IIS ·corpof!l~ 
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!:Ões do Estado,. c até as' associacões.particulares, trámite da discussão para laconicamente cumprir 
ainda as dos . Jogares mais remótos·· dó Imperio, esse dever. . . 
mandárão para representa-lás rio acto magestoso que Acompanho o nobre senador pela .província de 
se celebra· hoje' nesta capital, ·c que Vossa Mages- Minas-Gcrnes, autor do projecto, na intencão, no es- . 
ta de Imperial tornou aiJ'lda mais grandioso com, a ·pi rito que dictou .· a resolução· que· se discüte. C;reio 
sua augusta presença e a da imperial faniilia: · · . que S;Exi ·teve .em· ·vista, renovando. esse .dia de 

.<< Toda a nação, senhor, se fura isso possível, achar- festa nacional ( digo renovando,. porque :já o foi-, e já 
se-hia neste momento reunida aqui .para assistir deixou de o ser), dar um signal de reconhecimento 
ao sç>lemne. acto da· cónsagra!:ãO dns suas idéas e dos servicos prestados pelo. Sr .. D. Pedro J, como 
sentimentos. · · fundador· do Imperio. e· das suas instituições liv:res; 

<< O senado, parte da nacão e seu representante, não .neste ponto, repito,. eu. acompanho.' inteiramente ·O 
podia deixar de compartir o sentimento geral, que nobre autor do prejecto. _1\I!J.S .eu não :vejo;' .Sr:· presí
animn; hoje a todos os brasileiros; e encarregõu-nos dente, que· seJa · necessano. dar esse ·.testemunho, 
da honrosa missão de representa-lo nesta solemni- restaurando como dia de festa nacional ·o dia anni-
dade, e de felicitar a Vossa. Magestade Impçrial, versario natalício de·um reimorto. , .. . 
cuja alma. nobre e bem formada ha.· de. experimentar Nas moriarchias. os reis nã.o morrem; rei morto,. 
neste momento ns mais doces sensacões. rei posto, diz o proverbio. O'nnniversario,~que·:n 'na-; 

A commissão, senhor, de que tenho :t·honra de cão deve festejar, é sempre o do. ·dia em que' nasceu 
ser o fraco. orgão, se reputará bem feliz se puder õ imperante actual, e não riquelle ·em que .nasceu o 
ann un.ciar no senado que a. Vossa Ma gesta de Impl;l- imperaJ!.te, que já morreu. A· resp!llto deste,. o que se · 
rial fo1 agradavel a sua. smcera demonstracão de costuma fazer é commemorar o dia de sua:morte por 
a.mor- ús nossas instituições livres, de respéito ás meio de solemnidades religiosas. Mesmo como .par
tradições de gloria. da patrin e de veneracllo á me- ticulares, fazemos nós isto a respeito dos nossos·pa-
morin .do inclytç> fundador. do imperio. • rentes; mas festein.r à anniversario.nàtalicio de mo r-. · 

(( R~o deJ~nCll'O, 30 ue março dc.18G~.-Joaquim tos, creio que razonvelmente.não,pódeterJogav. '.' 
F-ranctsco lrtanna.. · · · Que sighificacão politica, pois,. além desta à-que 

Sua 1,\lagestade o Imperador dignou-se responder im dou a minha ·a.cquiescencia; isto é, de. reconheci-
n segun~te : · · • . ·. . · . ; mento dos servicos prestados pelo fundador do Im:. 

,, O senado, escolhendo-vos para assistir á innu- perio; que sign1tlcac~o .. Politrca pú~é ter.· hoje a 
guração · da estat~a do fundador elo Imperio, veiu, restauração de um dm ae festa· nac1onal; · que por
como sempre; assoeiar-se.ao jubilo da nacão; mani- neto legislativo já o deixou de ser?' O acto novo· terá· 
testai-lhe, pois, a inteira • côrdialidade. éom que 0 em vista condemnar o acto passado? terá. em vista 
monarcha,. amante de sua pil.tria e venerador da me- irrogar ao corpo 'legislativo a injustiça de ter riscado 
moria de seu pai; recebe tão sinceras congratulações." dos dias de festa nacional o dm do nascimento do 

fundador do imperio? Creio que não. Se, pois, não · 
O Sr; presidente declarou qu11 a resposta de Sua. é esta a significacão politica que póde ter a.restatira

JHa~estade o Imperador era recebida com muito es- ção deste din de· fe:;tn nacional, qual é ella, senho-
pecwl agrado. · res '? . • · · . . ·. · ·, · .... : · · 

ORDE!\1 DO DIA. 
Eu não vejo significa!:.ão politica ··plausível· que 

possa autorisar ·esta innova!:.ão.- ·Sei que. em: alguns 
paizes a gratidão nacional tem conservado nos fastos 

ELEI~ÃO DE comns;;õES .. de sua. historia. ·e até mesmo nos fastos·omcia:es, o·di:t 
uo nascimento 'de alguns seus bons servidores. Os re

Corrido o escrutínio, sahir5o eleitos os seguin- publicanos dos Estados-Unido~erbi grat·ia, iestejão 
tes Srs. : · ainda o dia do nascimNento 

1
de 1' lhlington; e na Fran-

Paraa de saudepublica.-Os S1·s.: Cnnuido Borges ça, çlepois da v:oitade • apo eãoa!? t rono:r~stau~pú.-sc 
Monteiro com )26 '\"otos, visconde de Jequítinhonha o um do nascrmento de Napoleaoi; mas, senhores;' 
com 20, Antonio Luiz Dnntns de Barros· J.eite creio que nós não devemos ser, Iiem republicanos. á 

~,<> moda dos Estados-Unidos, nem monarcliistas á'rrioda com·-··. . . li d E Para a de ,redaccão das Ieis.-Os Srs.: visconde da França. Os. ~epub ~anos os:-. stados-Unidos; 
de Sapucahy, com ·ao votos, José Antonio Pimenta festejando o ann1versar10 do nascimento: de ·:JVa"' 
Bueno, com 27, ·e Angelo Muniz,da Silva .Ferraz, shington, tem para isto alguma .razão. d.e mnis ;:•por· 
com 12. · . que'. nas ~onarchil!-s se. deve fe_stejar s~pre ·,um·só 

Para a de estàtistica, catechese e colonisação.~ anmversllrlo, que e o dm do .re1·actual: e nos.Esta
Os Srs.: marquez de Abrantes, com 23 votos, José dos-Unidos não é dia de.festividatle.nacional·o anni
de Araujo IUbeiro, com· 23, e Manoel Teixeira de versario natalício do presidente da republica; Deste 
Svuzn com 22. . modo,' se a. rnonarchia ·tiver ·de .durar entre nós, · 

-.Para n de assembléas provincines.-Os 'Srs.: José como é de desejar, e tendo de.repetir-se muitas vezes 
Tlio'maz Nabuco de Araujo, com 28 votos, viscon- esse facto da natureza, teremos daqui a annos uns 
de de Uru~uay, com 26, e Antonio Luiz Dnntns ue poucos de :iiasde f."3sta' nacional; e pnra.que isto?;;. 
Barros Ler te. com 22. · , • O Sri.. J oBuÍ :. -'A chão que suo poucos os" que 

Seguiu-se ri. 3• disc~ssão do. projecto do senado temos.· · . · · '< 
declarando de festa nac10nal o dia 12 de outubro. · 0 Sn .. Sn.vEÍRA DA 1\ioTTA :·~- •.. :Para daqui' a: ai~ 

o Sr. Silveil•a da Itlotta :...::sr. presiélen~ guns annos, quando chegar um desses dias jú,fria
te, nas duas primeiras discussões deste projecto eu merite esquecidOS pelo C'!lrSO do tempo, fazer-se Umll 
devia ter fundamentado o meu voto contra elle ; mas festividade nucionnl sem aspecto rilgum de semelhante 
1:nmo o>nti'io o nf~<) fiz. nproYrii~J'Pi agnrn u ultimo lr>~1iYiclndt• '? N'f10 <• rnP.lhor rrdmdrP.m-se ante;: a 
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poucos, COIIIO tem sido o pensa:ncnto do legislador, . O Sn .. SJLVEmA·D~·l\foTT~.:.:.:.._R'·_q,~c .os dias de. 
os dias .de festa nacional; pois que, quando se festa nacionnl'n~o hão d<:tcr a.solemmdade, ·o con-

- acccude muHus vezes, o enthu~iasmo popular ordi- ,curso espontan-eo;,-quc ~evc:havcrsempte qne.o;p~iz .. 
narinmcntc cnn~n.muito? Niio ó melhor qnc, quando faz dcmonstrar.ões olficHlCs dcsta·natureza. P.or.)::;so;·~ 
houver um dia ·de festa. nacional; haja, com elfeito, Sr: president.e;·.1Hli ~d. e·.vot:ir. '.co.ntr~ o. pro.jecto .. ;.·,.·:: .. c.:\; ,: 
uma demonstração cspon tanca :.de cõncurso. a essa . Nã~ havendo mms ~em tJ..v~sse ~.:Palnvr~ s.obr~: a., 
solcmnidadc :e não tenhamos de V(lr, ou contcsta!(õe's materu1, nem ·nu'?cr.o ·d.e: Srs;' sc.~nd\)r.cs; pnra··:se. • 
que dcsmorai!são esses netos, ou·.um·esfriamento que votar) o Sr. president~.,dccl~ou; .. ence:r:ra~n.!J..diS~,.; 
os prcjudica·tambmn '!,.,E este, senhor~s será o resul- cussão·, e deu para ordem· do dia' da·segUI!lte-.sessll,o: ~
tado do que estamos fazendq. · . .. · ·· · · Votação do projecto; ··éuja:·· discussão 'fic~u:: ~'\"::':: .~ 

.. Senhores, ultimamente o paiz acaba de dar ú me- cerrada ; · . . . ·. ,.. ' /. ... · 
moria:do·.Senlior D. Pedro• 1 um alto· testemunho de A:materia já designa?a; ; ···~·: . . · :: :·. ·.· ;;.:,. · ::< ·. ·' ,·, 
'reconhecimento: desses servir-os valiosíssimos que · E trabalhos de comm1ssões; · ·. · .: · ·. ...<.~· ... ,. · 
elle fez a:o, Impeno ajudando·· a obra da nossa inde- .· iev~ntóu-se· a Ú:Jssão 'á' 'uriiá:ho~a ~- ín~in dd·t;;de'/. 
pen~eJ?:Cia.;·:.- ~ ·concorrendp _ para·· plantar:: no paiz ··as .. :. . · .. _ . ·:,_ ~ _~-. · .. -~ .. :<:· .. 
1nst1tmr.õeshvres que tem,os. Todos nós. sabemos, e . ·-' ., .: .. . -. . , ....... . 
o senado· concorreu· a -:'e'Sse neto, que se erigiu JJa 
pouco uma cstam':t:·no .. $(-.D: l'edro I, c .esse teste- Actà , .,. _ : ":';.: · ·· 
munho -euJlcho ·que vnl~>mu1to -mais ·4o que púr:"'sc · · . 
na collecçiio de nossas leis mais meiaduzia. de lm!Jns, . ElrS ,o~ AIAI.o nÊ :tS?2~ .. ; ... . ... ~-< 
que digno que é. de festividade nacional o tlia anni- . ~ 
versaria dé um rei que já morreu; . . ·. . Presidéncia.dà Sr'. visconde~dê. ATJa~tl.'_ •. ·. 

Senhores;·eu a(ilio mms coherente que; se se qtier · · . ' · . .'·: .: ~:~ . 
fazerl10je· maior manifestacão de reconhecimento A's 11 horas da miuíhii, feita·a'éhamn~da,'acliúriio:...< 
e respeito >ao :'Sr;· . D. ·Pedro I, deve-se decretar se p~e~entes 28 Srs~· senl_ld~res, ·faltnnd.o~ ·ço!ll_ caus~ ..... . 
antes uma:.tsolemnid1ide religiosa para o annivcrsario pa!tiCipada. os Srs. Momz, ·pantas; ba!ao. · Cle')\l,u:-, ·' .. . 
de sua: morte; ·· · · rit1ba, Souza Franco, Cand1do Bo~es,!.,EuzeblO' (}e· . 

· · "· · ·' · Queiroz,· Vasconcellos, Pimentil<Bueno;, Nabuco; . 
O Sn. :JoBin(; -:-:- Apoiado. · · • . marquez de Abrantes; marquez de. Olinda; :v'!sconde 

· ·de Albuquerque,. visconde de .. Itaborahy,,: .V1Sconde .. 
sn: SILVEillA :O.dHOTTA:- Isto me parecia mais de Jequitinhonhae Pennn; e sem ella os.Srs. Cunha. 

natural, mas não festejar-se. o anniversario natalicio Yasconcellos, barão de Cotegipe, .barão de· S •.. Lou- . : · 
de .defuntos. : . · · · · ren«;;o·, Souza Queiroz,, AJ,meidn ·e 'Albuquerque, · · 

O Sn.Jonm:·-Apoiado. Paula Pessoa,J'aulaAlbuquerque; 1\fendcsd?s.San-· . 
· · · · · · · · tos, Sinimbú, Fernandes Tórres~ Fonseca;· VIsconde · 

O Sn. SILVEIRA DA 1\!Io:riA :-:' Acl10 que ·é uma da Boa-Vista e visconde :de Suassuna., ... •., .. · ,' · .. , 
exagera~.ão de patriotismo, que não tem ;tlcsnce ai- o Sr. presidente declarou ,CJ}le, não podia haver. 
gum politico . . • :· . · sessão por falta de numero legar, e deu para,,orAem 

Já disse no senado a razão por gue os americanos do dia da seguinte sessão : . . . · . 
nínda festejavlí.o· o anniversario natalacio .d·~ l.Ya-. As ma terias já designadas, e m?is:.} · · 
shingtcm; elles não têm_ncnhu~ outro l!n!liversnrio a :l• discussão das proposir.ões seguintes·: 
jestejnr, porque:os anmversarios natahcros dos seus :l•, da camara dos Srs. députadOs, mandando iro-
presidentes não·.siio tlias dP. festa nacio11nl. Na F ran- primir na typogrnphia nacional os pareceres do con
~"' cujos modelos .monarcl1icos eu não i!~ vejo P.ara o selho ·ele estado, documento~ e esclarecimentos res- · 
meu ·paiz; restaurou-se. tambem o an111versnrio do pectivos; . . . . . · . - . 
nascimento de Napoleão l;mas porventura será uma 2~, da m~sma .c:a~ara,app~ovando a ap?senta-,. 
cousit admissivel que , se queira fa~el' entre nós um · dorla concedida. ao JUIZ de· direito José Francisco de 
arremedo: .de, Napoleão? Creio 'que isto não. tem Arruda Camnra;. ' · . . .._, . · .... ,, · 
logar;.fic!lrln:u!Da·caricatura., .. · . · 3•, da. mesma' camam, autorisando o ·governo .a'· 

Não,:veJo, pois,.senhores, na. reJei~ão _do proJecto ceder ú sociedade Auxiliadora da Industria :Nacio- . 
si,.niflcilcão ~alguma. contra' o recorulecimento dos nnl um telheiro situado no campo :da Aceiamação; 
se~iços:prestados ,pelo. Sr. D. Pedr:o I ,ao !mperio, · ·· 4.• do senado (letra E )l prohibindo qualquer pu:-. 
collnborando paraa·sua. m~ep~nd.enc1a, .e satisfazendo blica'r.ão pela -imprensa .sobre .:sentenças pendentes· 
ao anhelo dos povos ,por":n~ti~u~ções.}lvres, sem. ~s de reêurso. · ·, · · · 
quaes -oim:perio nlio.·podia. eXIstll'; nao ha nn.reJel- · ·.· 
çãO d'o:proJecto dec?-frnção, alguma. .. qu_e signifique·. 
a fnltn.: .. de reconhe01mento .desses .servrcos do Sr. 
D. Pedro I; ,e,. entretanto, passando- o, projecto, o 
paiz hade·dizer·; .u.é .uma exageração da ~emonstra!(ãO 
de reconhecimento; ó uma exageraçao que ,hn.de 
trazer . o .iticohveniente que já senotou por muito 
tempo, de muitos.dias. de.festa. nll~onnl ~nt!'e nós, 
por serem muitos, "passarem desapercebidos; e eu 
creio que, se. continuar o systema de se restaurar: 
os anilivers:irios natalícios dos def11ntos, é o. que 
ha de acontecer de novo. » · · 

o· Sn. J OBIAr: :_Dos, defuntos e ausentes. 

3.a sessão 
' · lm 9 DE nrAio :.DE 1862;, 

Prcsidencia do' S1·.. visconde . de A ~acte: · 

Sumr,\RYO: .,... Expedie;ntc • ...:.. Pare_cct ~ob-re a c:Zeiçãq 
. senatorial do Ceara; Approvaçat? •. -)~equerymffito, 

do §.r. paryteiro de Carnpos.-Pro;ecto óffer~c~dope!o · 
Sr S~lve~ra da Jllotta.- OUDEl\1 DO .'DIA. -:7.Votaçao 
da. ·rcsolucão . i:Óbre ó dia 12 àc outubró ; .Appro-: . 
vação.- i·· discussão .da propo_sição,;a'i~tor-isa'lldo o·· 

2 
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govcr·no actdia·itla·r·~scis mc~es de srLb?;enccin rí co1n
. pan.Ma brasileira de paquetes a vapor·; :.fdir.tmento 
. do Sr. Silveira daJllotta. -i• discusscio de onl?'a 

)J?'OP,Osição, mandando imprimi?· na typogr-aphia 
nactanaZ.os pareceres do con-selho de estado, docu,
mentqs, etc.; Encerramento da discussão. 

J citl.n. ~<\Íi ~pparcccn o ·2n juiz de paz do rlistricto de 
;JtintTt'Cas, e, u11les da honi mnrc~da na lei, oi·ganisou 
;i!lcgalmentc n. musa inLcrinn, que comer~ava. a ter 
icxcrcicioquando, úhora devitla, chegou o]uiz dt~ pnz 
!competente (o :1. 0 elo districto da pnrochi:J), o fez a 
'cleir:ito, como cnmprin, com os eleitores Jcgi!imos da 
freg·aczin. de Arneiros; ninda· assim o intruso juiz do 
paz de Marrecas nilo clcsisLiu da empresa. comcc·adn, 
·conLinuam~o sua fnrca. com inrlividuos ulcun!Íados 
eleiLor.es da pnrochüi de ·S. João cl.o Principe, onde 

. A's H, horas da mimllii., achando-se presentes 31 
Srs; senadores; o Sr. prosiden:te abriu n sessão. · 
·:Lidas as netas de 'i e S do mcz corrente, forr10 

approvadas. · · · 
O Sr. lo SEC!lETAniO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

· Um officio do ministerio dos negocias da f..1.zcneln, 
.acompanhando um dos autographos ela resolução da 
. nss·embléa geral, que determina. que a ici n. lllll de 
27 de setembro de 18üO, decretada para o anno de 
18G:!. c 1862, continue em vigor no nnno financeiro 
de 18G2 a 18G3.-A archivar, c manda-se .comum
nicar á camarn dos Srs. deputad()s. .· 

·não houve cleidioprimuriu; embora nppareçito neLas, 
que se dizem.üibricadns nn casa, .c pot• nrtiflcios do 
presitlcnt.c dncnmara municipai, o Dr: ll'fauocll\'l.nr
rocos Tcllcs, segundo informa o vicc-prcsidentc dn 
província., no olficio de S de fevereiro ultimo. · .· 
. "A camarn. municipal dá capital apurou açcrtadn
mentc os voLos do collegio legitimo, tomando' rm . 
separado as do outro, qtie rccahirão nos tres 11omcs 
da lista triplic:c. · _ · · · . . · · 

" A commi~süo fará lambcrri men·crro de um proles
to de :lO volnntcs da freguezia ele AqÚiraz contm a rcs
pecLiva e}ciçiio primrnin, que tí por e !los tnchada de 
dous defeitos: 1° ter sid'O presidida pelo 3" jniz de·paz, 
no passo que ,os :1." c ;3° comparecurilo na nsscmbléa 
pnrocllial c votiiriio, o que mosLr(j,.vn·não estarem cllc::; · 

·Um dito do ministerio do imper'io, declarando qne 
fica Sua'JHagestndc o Imperador inteirado das pes
soas q\le compõem a mesa que deve servir na pre
sente sessão da cnrnnra dos Srs. senadores. - A 
ar chi v ar. . · 

Uin officio do 1° secretario da cnmnra dos Srs. de
pututlos, participando que Snal\:Iagestudc o Impera
dor consente na-resolucüo da assembléa geral, que 
autorisa ao governo pára mandar passat• carta de 
Jlaturalisncão de cidadão brasileiro a J oãb Carlos de 
Oliveira Soares e outros, como ú dita cmnura 
constou por -o!Iicio do Sr. min:stro dos negoeios do 
irnpcrio.-Inteiradn. 

. Uma. rep~·csentação do cabido da cnthcdrnl tic S. 
Pau!o, ponderando a escassez de seus ordt.mnelcs, e 
pedindo providencias legislatims: -Ficou sobre n 
m·:sa. 

Um requerimento do Dr. Antonio José de Souza 
Rego, J'edindo o lognr de oficial da secretaria elo 
senado.-A~ mt.•sn. · 

O Sr. zo snc!lET.\n.tO leu o seguinte 
PA!lECE!1. 

u A eommissüo de consLituicão cxmninou ns n.chs 
das asscmbléas parochincs, c do·s collegios clt;iLo~·nl;!s, 
1·clativas á cleicão ultimamente feita na provmcw do 

· Ceará para preencher-se a vnga aconteciela no ~er~_ad~ 
pelo fnllccimento do Sr. desembargado L· An Lo mo J os c 
Mn~hndo. · 

·uExaminou tamlJem a acta da npm·a~1io g_crnl donde 
foi tirada n lista triplice, CI~ que cstú incluido .. e.em 
primeiro Jogar, o Sr. Mtgucl Fernandes Vtmra. 
nomeado senador pela carta impcri:tl de n de abril 
proximo passado. . · 

. "A commissiio tem :t satisfaçilü de dcclnrar no se
nado que esta eleicrto foi re.gular. Por ~orla_ a p:trt~ 
reinou a ordem. Âs formalidades da lei forao cruns1 
em tudo obscr\·adas. Poucas vezes lhe tem cabido o 
exame de eleicucs tão cscoimudas. · · 

impedidos; 2u, não ter acudido í1s _phnmadns tf10 gran
de numero do votantes, como o constante dns netas. 

uNo entender da commissão, cst::ts .n_rguiçõcs não 
procedem. Dn2•, nenhu'ma prova se cxlnbc, nchando-:
sc aliiis as actas regula!·cs. Quanto ti :la, é vcrdnde que 
o 1 o c 2° juiz de paz vctárão; mas dnhi ú·ilo se segue 
que clles i1üo estivessem impedidos para a presidcn
cia da eleição, a qual consis.te no desempenho de 
fl_mcçóes complicadns, c de maior dur:u;üo do que o 
sunplcs neto ele votar. . 

u Demais, ainda que não houvesse impedimento 
provado, negando-se elles ao cxcrcicio do cnrgo, 
cumpria que fossem chamados á responsabiliduelc 
nos termos da lei, mas nunca deveria deixar de ha
ver elcicão por scmclhonte moLivo Scr.iaisso sujei
tar no a1vcdrio de taes juizes a c:xistcncia ou não 
existcncia de uma eleicão. . 

u Em conclu.são, a éominissiio ó de parecer:· 
u i .o Qtie se rcconheç~io como legitimes os eleitores 

que iutcrvierão nesta clcic:ão, menos os que se flgu
rftriio como pcrtcnc:.mtcs ·í1 frcguczia de S .. João _t.!o 
PriJJCipe. onde não hotwe eleição. . . · · 

ti 2." Que scia declarado senador do Impcrw o Sr. 
Miguel Fcrnarides Vieira c co·nvidado. a tomnr as-
to nesta casa. · 

ti 3." Que se mande proceder ít clcieão' primari:l' d:t 
frcguczla ela vil!a de S. J o.iio do Prin.cipe, pura 11-
cnr completo o corpo .eleitoral espcci::ll dn província 
do CQ:trú, durante a actuallcgisbtnra. . . · · 

ti -1. 0 Que se .recommcnde ao governo a ·conlinun.
c,ito !.lo processo mandado instaurar· peló · 'dce-prcsi
t!cntc contra os autores da falsidade da. cle~çfto -pri
maria da dita ti:cguczia, c contra os que concorrêrM 
para a tluplicn.ta do collcgio clcitorril. . · . 

t1 Paço do senado, ern G de muio tlp:l8G2.- l"t's
condc de Sapn.ca.hy.- Y-lscon-dc elo Urngnay. -Mm·-
quc:::· de OUnda .. " . ·l· · ·. 

Posto cm discussão o parecer, fo1 uppl'OYntlo, sem 
debate. 

uO que não ·obstante, ncommissuo usou da oxpl·cs
são - quasi em ~udo-;-para ser escrupnlosamon~c 
exacta, dada a cx1stcn~m de nm fn,c~o, q_nc todayu1 
não prejudicou a legalidade da clelçuo. O facto o o 
scgumtc. . ._ . . . . 

... ~n rnllrgJO ele S. Joan !lo Prmc1pc hml\'r clnpl1-

6 Sn. Pnm;I'DEN'TE decluron sen:lllor tlo Jmpcrio o 
S1·. 1\iigncl Femnndos Yicirn, e rrui: se lhe ia •Jllicint· 
pill'a vir· lmnnl' u,:~r·11ln . 
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J.EITt:HA n:' l1EQUJml:.mr>To5. rno.rEi:Tos E I:SD.ICAÇÕES. os íllhos nãp tenhão uma certa idnde. Sendo este 0 
Vciu á mesa c foi lido o ~cguíutc objecto do.meupro,iccto, ,iú ve .<> sen:;,do.que c!ktem 

nEQUEni~iE:'iTO. 

;, Hequoiro qri.c se peQa ao governo as 
Íll frJI'IJJ[II,ÕCS: 

um 11m moral, um 11m humanitario c um flm reli
gioso, c como tal, creio ·que não pó de deixar de 

seguintes merecer a .attenf!ão. do senado. porque o projecto 
envolve providencias de grande alcance. e de uma 
ordem muito importante, como são as que dizem 
resJ?eito ás condições da escrayi~ào, que devem SCL' 
llm1tadas pela moral e pela rel1gtao. . . ' .... · . . .. 

1." Ein quacs dos ramos da rlespeza publica, que 
correm por cuda um dos ministcrios, encetou o go
vemo n poupanca dos. dlnhélros publicos, c quaut.o 
lem nssim conseguido economisar, .desde o encerrn
'mcnto do cornolegislntiYO no anno proximo passado. 

, 2." Se .dc5de n mesma, épochn clle tem aügincntado 
a despc7.a cm alguns . dos rnnios do scuTiço :publico, 
quer fazendo exeeuLnr obras noyns, c:· quaes .c1las 
:;cfão, quer· angmcntando o pessoal d<:; C!JlJ!I'egados 
de rrualquer gencro, .c cm que cons1stm e~t:.J au-
gmento. . · .. 

"Snln das sessões dci.sénado, cm D qc maio ele 18G.2. 
-C. Carneiro de Camjms. » · 

Senhores, quancfo p1·opuz este projecto á.primcíra . 
vez, procurei, com araz.ão fria, inquirir se-acaso:pci~' 
din rtlsullar algum .perigo publico. na adopcãq.desta .. 
idéa, mas não· o descobri. Não s~f:conio posfia::::vir-; ·., , : 
perigo publico de SC I?rOhibir a pmtica Ímmoralissima'~:;,:;:;;:o;'j,'. ~. f 

·das vendas em leilãÓ dos escravos; não sei .donde;::?;::),?'~:';~;.:~ 
possa _proviL· perifSO àe·se prohibir nas venda~~,: s·~,-:; .:-,.·.;.· ·. ··:~:'-::.>: 
parnl'ao dos CODJuges c Cios 11lhos pequen)l&;;"~;Em.·, · 
um paiz onde por conveniencias. sociaes a escrli:'lfidao: 
6 mantida, _mns está :condemnada pelo acto lcgislil- · 

Seudo .apoiado, p cní.rnndo cm discnsJ>ão. ficou 
atliado.pot~ ter IJCdiuo n palavra o Sr. Souza llmuos. 

tiy? que prollibiu a continua_f!ão dajntr.odu~ção.dos 
ah·1canos , escravos no 'Brastl : cm• um· pa1z, d1go,. 
onde a escravidão por convenicncias sociacs -é-mau,.·· 

-O.~'$;'!'. SD1h:eii-a u~ N!folt~::s.:- Sr. prcsi- Lida, mas estít prohibida a sua continuação, .éu, en-
dt:ntc, tenho 'de reproduzir este .anno o projcr.to que tendo .que os lromcns de estadó,..que J>rocurüo vcr:ns:. 
o aJl no passado offcreci ú considcra~~ão do senado, c conscqucncias destas instiLuieõcs. civrs mais longe. 'do .. 
que foi discuHdo . fl : approvado ntó ú 2" discuss,üo,. que na actualidade, devem ocêupnr.:sc de ir indireéta
sc~clo rejeitado, d_cp~rs de emendado., I!-n 3". · mente melhorandd as condições dessa'instituição, c, 

Tcn?o este prOJCC"O de ser rcproduzrdo nc:;ta ses- harmonisnndo-a com o futuro .rlella. a que não. c pos
_são, eu, an.tcs de occupar-mc delle c d? fund!J-mert sivol que as convcpiencins soci~es ~se 'esquivem'pàra. 
ta-lo, deseJo que V:Ex.l!le cscl:lreça, .no guw pe,a Dernprc. E' um dever dos lcnorsladores ·c· hé>mflns 
11!11~, P?rrrue· -~ucro, sc~u~r ~I? tut~o ~s dctcrrnmu-

1 
~c estado ollmr PE-ra urna inst7tui!::ão, qt_rc)ít Joi ob

(i<Jes d_c V._ Ex., d._tern)mn~.oes rcgrmc,nto;es,_ P?r·/ )Cct.o do rcpre_ss~o das nossas Iels, guc JÍl.So.trreu 
tplC na.o .ser nada do rcgy11ento, n~rn se e pr.olubrdo uma grande hm1taeão desde que fo1 prolub1da a · 
rcprocluzrr cm uma scssuq um proJecto rc]Cltado na' corrtinuadio do trafico· é dever dos homéns :de'es- · 
sn_ss~o- an~erior. Creio que ?l!o; ·por,qu~ s~ n~ .c.on- tudo ol.hnrpal'll a instit~ição, c tratar de adO!{(t-la,· ~-C· 1 
sl.ltmçao c .que hn a pr.o~nb.lÇ,tO. de reptorluzu na upprox:rmn-la do seu termo.. , · , 
mesma lcg1slutura os proJe~LOS a que c negada a . Mas eu não vejo isso vc;o que se espera o remedia . 
sancçftO vuns no no~so re_grmentoparecc que ~ de- do cxccssv•do mal, po~qu~ entre nós é quasi sempre .. 
tcrnnnuça,o que 12a e de nno se poder reproduztr n_n do excesso do mal que vem 0 remcdio; entendo, 
mesma sessão. Eu estou. olh::ndo para os m!'lus cot- porém senhores que como Ienoislridorcs previdentes 
legas que mc·parc·cc:_rr rnms ~abedores do regrmc:nto, nilo devemos csper~r esse re'medio·. do. excesso d~ 
pa~n, ver. se conilrm~tO ou n_ao o gn~ acabo t!c d1zer. mal; pelo contrnrio, devemos; á proporção que a 
V. l1-x. à1z-mc que s1m, ou •IUC nuo? . civilisaci1o marcha it· harmonisa:ndo as·institui(~õcs 

O Sn. r:a:smE:'i'TE :- O are. 62. do regimento dis- viciosas que tcmo's com o progresso. do témpô, e 
põe o scgúinLc' (Lendo). . amoldando-as ao estad'o da civilisação." Nós' não 

c( O projecto, que ii~r rejeitado, não entrarít cm podemos ter esta instituição a que me refiro nomes
proposif!ão no mesmo' anno; c se na sessão do. anno mo estado em que primitivamente n . tivemos, com. 
~cguinti!tiver a me~ ma sorte, nfto ptídc appurcccr todos os seus rigores; c cu não vejo que .destas mo-. 
m:li:::; na mesma lcgi&latura:)) . · dif.icações humanitarins ~.religiosas, tão insig-~11-' . 
·O sn: Sir. VEm.\ D.\ ]fo;r.·ú :-.Por conscquen'cin, cnntes como as que proponho, possa .resultar:pct'lgo_ 

posso t;cpr·odúzÜ' .-este anno o meu projecto. Acha algum. - . . .· . . . . .• . . .· . . . . v Ex ·i · · Senhores, ha nm facto que. tem mmta connP.xiio 
b ·s·1:. 1,n.,srom;TE :. _ Acabo . de lêr 0 que diz 0 com a idóa que faz objecto deste .projecto. N6s ·sa-" 

"' bemos que depois que o trafico africano foi-abolido 
regimento. · entr·c nós, de uireito c de facto, tem· continuado a ·· 

O Su. SrLYEIIL\ D.\ JliioTl'.\:- Sr. prcsidcntc.11co haver cgtré as provindas do impcriá.:.~. ·, 
r.ahnmlo que pelo regimento, no menos cm'cadn' o Sn.· PllESIDENTE:·- Tenho a obset'1'ar iro llon-

·Jegislatura, posso pro pôr duas vezes essa -idéa, .. c melo senndor que 0 art. :56 -do regimento determina 
tenho como dever do eonsclcncia rcproduzi~la todns 0 seguinte (L"e?!'do):· ·· · · · 
!IS vezes que o rQgi.rri.er~to ·o pormitlir, c1nqunnto '., 
])eus me der vida c .assento nesta casn. · c< O senador que pretender ofi'erccer um projecto, 

O .pro,incto qnc tenho de ofi"crcccr ú considernr.iio depois de pedir n palavra,. ecinforme·.a ordem dos 
!lo. senado ó 0 que trata dtl estabelecer a p!'ohibir:i'to trnbulhos, cxporú summarian:icnte· o objecto e sua 
das vendas de CtlCl'ilYOS cm leillto, crn oxposic".[lO Ütilidndc, c·, lido .o projecto, O mandará· Ú n.lC~ll. l> 

pu!Jlic:a, c qne csta!Jelucu mtiis algumas outrns dis-- . l'eç_o, portnn~o; ao nobre senador quc·sc Imute á 
_ rwsi~~ôos a rc•spcito dns vendas particular·es de cscra- mntenn do proJecto. . .' · · 
.\os,p:-ohlblndo a separaçlto dos conjugcs, elos cscrn- O Sn. SILVEIR.\ n~ lliÓTT,\:- Uma" vez que V. Ex; 
\"OS casados, c n scpnm~~llo dos lHhos dos pnis,quando. ac!Hl que estou snhindo da surnmaricdadc, desisto da 

- .. '"',: 
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exposi!:.àO dos motivos; mas pcrmit~a v. Ex. que cu 
pondere que quando apresentei este projecto o anno 
passado, sendo V. Ex. jit digno presidente da casa, 
produzi este mesmo. argumento, de que ngora ia 
occupar-me,· c não foi objecto de reparo Ler cu 
transgredido n summnriedade ; mas, uma vez que 
V. Ex. acha que não estou fazendo uma exposieão 
summaria, desisto do que ia dizendo, por que estou 
na resolueão de obedecer absolutamente a V. E:•. 

O Sn. PRESiDENTE:- Limitei-me a citar o regi
mento de que sou executor. O nobre senador deve 
lembrar-se de que o fundamento em que se bnsêa 
esta disposir:ão do regimento é, entre outros, o se
guinte: -o· nobre senador não púde ter nesta occa
sião resposta ao seu discurso. 

O Sn. Sn.vEm,\ D.\ ~forrA:- Mas posso fazer um 
relatorio das idéas e circumstancias do meu piO-
jecto.? · ·· 
· O Sn. PnESrnEN'l'E:- Púde expôr a sua uLilidade 
sU:mmaríamentc; deve limitar-se, por consequencia, 
á materia do projecto. 
. ·O Sn. SILVEm,\ DA 1\IorrA:- Então o nosso regi

mento cstú muito manco, porque . devia estabelecer 
uma· bitola para a summanedade. 

0 Sn~. l'nESiriENTE ~ ..:_ P.erdÔê~me o nobre sena
flor, eu jú não me refiro ú,snmmaricrladc, refiro-me 
.á materia nova, que o nobre senador diz que tcrn 
connexão .com a materia do projecto, que é provv.
velmentc a colonisa~ão .... 

O SJt. SILVEm,\ DA 1\ioTTA:- Não senhor, não 
vou tratar de colonisaeü.o: Deus me livre de metter
mc agora nesse cahos, isto ha de ficiu· pura outra 
occasiií.o. 

o S!t. rnESIDEllõ'l'E:- ... ou qualquer outramateria 
que o nobre senador disse que tinha connexão com 
o projecto, c que portanto, não é a materia do pro
jecto. E' a obse~·va~ão que .tenho a fnzer ao nobre 
senador.. . 

. O S!l. SnvEIIlA DA 111.0TTA :-l'ois, Sr. presidente; 
desisto de fazer esta t!emonstraeão, mesmo porque 
a primeira vez que apresentei ·este projecto jít tive 
uccasíão de faJo.:e-la, que é n.demonstraeão dos dados 
l!Stntisticos da importaeii.o dos escravos do Norte 
para o Sul .. Fiz já esta d·emonstmeão, mas ou queda 
apresentar hoje o complemento déstes dados estatis
ti~os para acabar a sua justificn~ão. Mas não tocarei 
msso. Vou mandará mesa o meu projecto, e, se 
acaso o senado tiver a benevolcncia de o achar, p.o 
menos, objeetodc deliberação, torei entií.o occasião 
de explanar melhor a sua materia, logo que haja 
conJ:es.taçã'! ; por.que·espcro que o projecto nii.o mor
reru Silenc10samentc, como morreu o anno pnssado 
na 3" discussão. 

(Leu•se o projecto of{erccido pelo nobre senado·r.) 
. << A nssembl(!a geral decreta : . · 

<< Art. :1..0 Todas as voni:las de escravos debaixo de 
prégão c cm oxposicão publica fi cito prohibidas: 

« Os leilões comnierciaes de .escravos ficito prohi
bidos, sob pena tlo nullidade de tnes vendas c 'de 
multa de iOO$ .a 30011 contra o lciloeiru por cada 
esct·avo que nmder em leilito. 

<< As pracas judiciacs, em virtude de oxecu'ções 
por divida oú de pnrtilhns cn Lrc herdeiros sci·ão subs
rituidas por propostns escriptas, que os jnizes reco
!J~r·Ctü dos nrr.:matantcs por cspu~~o du · Lriutu dias, 

nnnunciando os jn.izcs por cditaes contendo o~ 
n.o~es, idades, profissões, avalin~ões e mais caractc· 
rJsticos dos escravos, que tcnhão de ser arrematados. 

cc Findo aquellc prazo do trinta dias do annuncio 
judicial, o juiz poderá renovar o unnuncio·por novo 
'prazo, publicando cm audicncia. as propostas, se 
forem insignificantes os precos ofl'erecidos, ou se 
forem impugnade>s por herdo{r·os ou credores, que 
requeirão adjudicação por proco maior. · 
· "Art. 2.0 Em todas as vondD.s de escravos, ou sejão 

particulares ou. judiciaes, ó prohibido, sob pena' do 
nullidade, :;;:parar o marido da; mulher, o filho do pai 
ou miii, salvo sendo os filhos maiores de 2.:1. annos. 

" Art. 3.0 Nos inventarias cm que não forem inte
ressado!' como herdeiros ascendentes ·ou descmden
tes, c ficarem salvos por outros bens os direitos. dos 
credores, poderá o juiz do inventario conceder cartas 
do liberdade nos escravos iuv.::ntariados, que éxhi · 
bircm Ú· vista o preeo de suas avalineões judiciacs. 

" Art. 4..0 No munici.pio da côrte. fiéão isentas tio 
pagamento di! meia ·sisa as vendas de .escravos, que 
se ~zore.m para o serviço da lavoura dos municípios 
do mterwr. 

"· O govcmo, cm regulamento, estabelecerá eis meios 
prat.icos de tornar c.fl'ectlva esta disposicão, podendo 
para isso. impôr multas de 500$ sobre·as vendas do 
escravos que continuarem il 1ficar neste município, 
não tendo' pago a respectiva meia sisa. · 

«As vendas para· dentro do município .da 'côrlc 
continuií.o a estar sujeitas á meia sisa. . · 
' " Ficiio revogadas as disposicões em contrario.-. 

SU.vci·ra da 11/otta. " · • • . . . 
" ORD.El\I DO DIA .. 

DECL,~nA~.Í.O DE l'ESTA NACIONAf, PA!l.l O 
OUTUDllO. 

DI.\ .i2 DE 

Foi posto a votos o projecto do senado declarando 
de festa nacional o dia 12 de.outubro, cuja discus
são ficára encer-rada na sessão antecedente, c foi ap
provado o romottido ii eommisslí.O de redac~ão. . 

ADIANTAniEN'l'O DE SUnvmq;,i.O Á CO~ll'ANHIA 'DE I•.Í.· 
QUE'I'ES A VAPOI\. . 

Entrou em 1" discussão a proposieão. da cama:ra 
dos Srs. deputados que autorisa o· governo pnm 
adiantar {t companhia brasileira de paquetes a v a
por a importancia de seis mezes de suhven~ão.. · · 

O Sn•. Silveil·a: da: l'tlottà:-Sr . .Presidente, 
este :projecto -~·do nnno pas.sado, c ate IÍ{?Çl~a nós 
não t1vcmos' auida os rela toneis dos· Srs. mmistros, 
nem mesmo é tarde. Ora; nos relatórios dos Srs. 
ministros ó que nós poderemos achar' algúma cxpli
cueão a respeito dns necessidades· que occ.orrOrão 
desde que este projecto loi app_rovado na çan1ara dos 
Srs. deputados,. porque· ha JU um mm o, o em .um 
anno ns . condicões. da companhia de paqnetes pó
dom ter-se moÍlificado muito. Quem precisava. de 
um omprestimo ha· um a.nno, e eonllnnou. a vj.ver 
um nono :>cm clle, já até certo. ponto mostrou que 
não tinha grande preeisiio desse empresLirno. Quem 
sabe se a companhia. poderá continuar n l)l'escindir 
desse saerificio que quer impOr no thesonro, de lhe 
adiantar a bngntcln de :SOO c tantos contos'( A 
subvonciio •Jt"Jsta companhia andn por n'Jnis de 
t ,OOO:OÕOH, c. clla, querendo um adiantamento dt.: 
~eis lll~i!:OS, <!Uer 1mtis do :íOO:OOOH. 
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Ora, visto que a companhia já viveu Ull? anno se_m 
o emprestimo, que o anno passado se JUlgava tao 
urgente, que ella tàl!iria se não o obtivesse, parece 
qne. as cousas se podem ir r~mediando sem este: sa
crificio. Quem nos póde or1entar sobre este ObJecto 
é o relatorio do. Sr. ministro da agricultura c co~
mercio, que nos ha de dizer se esta companlna 
morre ou não morre sem os 500:000$. 

Depois, Sr. presidenté, este projecto, creio que 
tem duas partes: em uma dellas se pede que o con
tracto feito com o Sr. ministro da fazenda dessa 
cpocha, nosso excellentissimo collega; senador pela 
província da Bahia, seja devolvido ao governo para 
ser innovado em tres pontos. Eu vi uma exposição 
da nccessidàde ·desta devolur.ii.o do contrato ao go
verno para ·ser innovado, em" que achei proposiçõ!'ls, 
quu na verdade chocáriio-me, porque é sem duvida 
para merecer ao ·menos muita attenção que em um 
documento, com o qual se cruer esclarecer o CO!PO 
legislativo a respeito dos inconvenientes <>u defeitos 
de um contractotão importante como este, diga-se 
que o contracto feito pela companhia com o governo 
contém ·absurdos, injustir.as, inconvenientes. Ora, 
as injusticas e os inconvenientes, en ainda perdCoo, 
porque a ]ustir.a e a conveniencia têm muita relati
vidade; mas . ·a declaração de .absurdas parn as 
condir.ões que; forão approvadas J?dO governo, eu 
crit~nao que não pod~mos com fa.cllidade des~u_lpar 
c .dizer: cc Vú com effe1to o contracto ao Sr. mmistro 
parn corrigir os absurdos, as injustiças~ os incon
venientes de .. seu antecessor.>> Já -vc pOis, v, Ex., 
•.rue. quanto á primeira parte, o projecto deve ser ob
icctó de muita meditar.ão,. porque não devemos crêr 
i.rtw um ministrohoúvêssemserido ~m um contracto 
jJublico condicões absurdas. . 

· Quanto ú segunda parte, reduz..;sc a pedir ao corpo 
legislativo o adiantamento de seis mezes da sub
venção. 
· Senhores, .quando estas companhias subvenciona

das pelo estado principião a pedir dinheiro adiant..1do, 
eu acho que é muito múo signal, é signal de qu.e os 
ncgocios não estão bem administrados, que a compa
nhia não applicaassubvencões lts despczas do custc1o; 
'JUe as apphca para. algum outro fim, c porisso é 

(O Sr. minist1·o da ag·l'icultura dá um apa1•te.) 
O sn. SILVEIR.l D.l ~IOTTA:- Sim,· senhor;' ·mas 

quando se trata de dar dinheiro, eu não devo ouTI.r 
sú uma elas partes. devo ouvir agora. o nobre .mi
nistro, que é o principal zelador da execuç.ão desses · 
cont1;actos e dos dinheiros publi~os .. Já ·em outras 
occasiões, occupando-me aqui desta .. companlua, 
tenho ·feito sentir ao senádo erros, abusos .que' ella 
em cornmettido na distribuiçã9 de s~us dh:,idendos 
a custa de seu fundo de reserva; .e c por 1sso q~C: 
ú companhia se acha nos apuros. em que está ; · e 
porque, tendo obrigação de ter um fundo de.reserya, 
sacrificou-o em certa epocl1a aos lucros de seus accio
nistas, e depois disse que não tinna 'din?eiro para 
comprar embarcar.ões para fa?.er o semço a qu_e 
ella se obrigou. Estas· cousas é que C? ,govern~ dev.e 
ter em linha de conta para não de1xaurem os ·dmllei
ros publicos á mercê da cubir.a dos cmprchendedores. 
. Portanto, Sr. presidente, "creio que o melhor ex

pediente que o senado podia tomar,.:por emqua':lto, 
era adiar a discussão: em primeiro.JC?gar, paraqua.ndo 
n6s tivermos o relatorio do' Sr. mimstro do commer
ci0, c em se9:undo logar para quando fc.irmos infor
mados pelo ~r. ministro da .fazenda do estado. dos 
cofres publicos, para que se tenha tambem· em con
siderar.1io se acaso estes podem andar fazendo o 
adiantâmento desta;; bagatelas de 500:000S com tanta 
facilidade. 

Esta rcsolur.iio c1·eio que foi iniciada na camara 
dosSrs. deputádos na occasião do orçamento, .e de
pois ... 

O. Sn. FEmuz: -Foi um artigo separado do orça-
mento, creiu eu. · 

o Sn. SILVEIIU ll.l MorrA:-Foi iniciada na occa
sião do orr.amen to, e· depois· destacou-se para fazer 
della um J?rojecto separado, porque se viu.q1:1e o o~
çamento tmhn outros escólhos, dÇl que esta Ide!' devJa 
ser salva ; mas eu entendo que e uma matcna · con
nexa com o orr.amento sabermos se o thesouro tem 
dinl1eiro pr.ra aõiantar subvencões. e por isso vou 
mimdar neste sentido um requerimento de aclia
mento. 

Foi lido e npoiado, c entrou cm 1liscussi10, o se
guinte 

llEQUERUlEXTO. " 

" H.equeiro o adiamento do p~·oj~cto, alô .ú· dis
cussão do orr.amento.-S. R.-S'tlve~ra da lllotla. " .. . . ,. · .. 

· que asubvenr.ão, que o corpo legislativo calculou que 
era inclispensavel pnra o custeio da navegação, fica 
parecendo insufficientc; é porque a subvenção é des· 
Yiada para outro fim. Eu vejo, ve1·bigrat·ia,queesta com
pa~hia,_ quese.acha_em taesapuros, que_yem.ao corpo 
legislat1 v o pfidlr, admntacla.li subvenção mensal que 
recebe, e que pede logo seis mezes, está emprehen
dcndo.tirila obrade.timas -poucas de-centenas de contos, 
que eu .reconheco que e util, · mas que. me parece 

. tjue. a companhiâ, não tendo meios pz·oprios de renda 
pàrafazer face a esses· melhoramentos, tem em vista 

.. Jâze7los com:o producto dasubveilç~o adiantada .do 
governo-; e então, o que. se segue e que o serVIço 
tio Estado ha de padecer, porque e1Ja tem que fazer 
uepo'is seis mezes de navegaçito sem. receber sub
Yenr.ão alguma. Para que uma companlua de navcga
r.iío possa prescindir de. quirihflntos e tantos contos .. de 
aespeza.de ·custeio, é preciso que elln conte co~ uma 
gmncle renda para esse fim; . e é o que eu ermo que 
01 companhia tle paquetes não. tem. ~ . · 

Emfim, Sr. presidente, o rnlnLorio do Sr·. mini~tr·o 
·do commercio é que nos púde dar algumn luz sobr·e 
esLn maltJJ"i<t, porque cu n•jo nelht znuilas trcvns. 

O Sr. SoliZa e l'tiello.(ministro da agr-fcullu 
ra) :-Sr. presidente,eunãomeopponho ao adia~ento, 
mas desejava que ellc fosse mais proficuo; isto o, ql!1l 
nesse int.ervallo u qne.clle se relere fosse a matena 
estudada em uma das nossas commissües, .. sen~o .o 
projecto remettldo ú commissão de empresas pl'IYl
legiadns, ou á commissão de faze':lda, ou ús uuas 
reunidas, para darem o seuparecer; porque ·do con
trario, quando se apresentar o'·rclatorio, quando e~
trarem di::cussão o orçamento, estnre!UOS como hoJe 
nos achamos, .com poucn·difl"erença; niioteremos.-o 
juizo de uma das commissões. da casa para nos po
âcr guiar. O que eu desejo,· portanto, é que se 
'estudo a mntorir., c que o s::Jnndo tique habilitndn 
para to-,_mnr 'uma .dnlibcrn!:1io, qunndo. se dere!U ns 
eondir.oes que o nobre senador deseJa, e que Jnlgn 
ueccssarias pm·a melhor couhcciwculo llcllc ; c pol" 
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issc. cm faria esse n..ltlünmr.n:.o ao rorrnori:nonto do 
nobre senador, ao llflill enLrcLnnlo me niío opponho. 

4." da mesma cnmara,· nuLorisnnrlo o ~ovcrno para 
mnndnr ü:zer csLudos sobl·e a pr1ll.icabilidado de uma 
est.rmJa, IJtlll, pnrLinllo do poJJLo cm rrue o Hio Doce 
nüo se pr·cstn i't nnvcg<1~~üo na proyi::ciél do Espirii.I'J
S:!n!o. ~iJ diriia ú cidade de ILabil·a. na província de 

O Sr,. :rnES!Dl~XTE :- Nüo mn.ncl.1 o nduitamcn!.o 't 
O S!l. MI:'iiST!\0 D.\ AGn:cULTür..\ : - Creio rrnc o 

n()l.Jrc senador, autor do r·crpwrimcnlo,Y:ti Jhzc-io. 1\Ji nas'-U cracs·~ · 
O Sn. Sü.YEIR.\ n.~ ItioTT.\ : - Sim, senhor. 
I.cu'-sc mais o scguiJJtc :tlldiLamcnto. qnc entrou 

conjnnctnmento cm di::;cussiw : . · 
· " .... sendo o pNjecto rumctlir.lo j{t ú commissu~ 
ll c cm prezas pri nleg i adas. n . Ell 12 D!~ ni.\10 Dll f8G2. 

l'rcsidcncia do Sr. ~·isconde de Aúactd. 
O rcqucririJCn!o com o adtlitnmcn~cr foi npprovaclo 

sem mais debuto. · . . 

BIPIÚ::ss.i.O DOS l',\1\ECEflES DO C:O:"SE!.I!O DE EST,\DO 

Scgniu-s·o ·a 1" c~iscn;;scio da proposir:fto r1a m[)sma 
cninar:t, mandando imprimir ún typog·t·nphin nncio
rwl os. pareceres do conselho ele estado, docnr.:JClltos 
c csclnreCimen!.os rcspccLiYos. 

Nilo havemlo quem pedisse a pnlaun sobre clb,· 
nem cnsn· pnrn ·se yot.;n·, o Sr. presideul.c <.l~elat·ou 
ehcerr:.uln n discuss:w, c deu pam ordem do c.J ia da 

Sumunw: -Exne:lien~c.-Pm·ecer da. mesa sobre a 
vagr~ de oíficiât dtz secretarie.- Approvação da .rc
dac(:cio do proJecto sobre o dú~ 12 de ottluúro . ..._ 
l'roJccto do. Sr. Sikeirc; da .1ilotta,-onmm no mA: 
Discu.~scio de~ proposiçtio que manda -i-mprimir ·lUC · 
typog;-aphia naciunal os parecencs do cont:elho · dé 
estado. JJi::curso;: dos Srs. Fc·rra::, man[ue:: de 
Olinda r: Suu;a llcunos. R~jciqcí.o.- Ret-irada· do' 
projecto so!Jrs p7!Ú licacões de imprensa a rçspeito 
de scnlcn:;às pcnd,:•Lci, de recur:so. - .1.àiarncnto. 
da proposição que app1·ova?;a a aposentadoria do 
ju.i:: de direito A ·1·rudc~ C.amara.- llejeição ele outra 
que m:.torisava o gorcrno a ceder um tclhâro á 
sociedade Auxiliadom da Industria.- DiscussâFJ 
de outra que mándat·c; proceder· (~ estudos sobre 
1.tma eslrr((!ct do Rio Doce a lllinas. Discursos rlos 
Srs. F<!J"rll-~. Sou.;;a c J1!clio c JJüt.ç de Car·mlho. 
Rejeição.- JÍ;·ojecto de resposta á {allct do i.hrcno. 

ses::-Uo seguinte·: ~ ' 
Vo!açito .do proj;)cto, cuja discmsuo ficou encer-

rada ; · 
.:\:1 nuLrns rnntcrjas j~'l Ucsignadns; 
J~ trnlmlhos de coi.nrnissucs. 
Levantou-se a sessão a 1/11 depois d•J Jncio-din. 

/l.~~1t:.1l. 

mi 1 o· 11.::; M.\!0 Dll i8G2. 

J>rcsidcncia do S1·. visconde de AúaetJ. 

A':> H horas ela mnnhit, feita a eha.malln, ach(t
l"i:o-se presentes 2::> Sr:>. senadores. l~1lli!rn.!o com 
1:ausa par!.icipndn os Srs. 1\Ioni?., D:mtas, h:1rüo do 
llr~roim, Sou?.n !frar;~~' Cnf!-di:.lo Borges, Vn,;crm-' 
cedns, Pcnnn, Duts v Wtra, Puncntn .!3ueno, Sih·cira 
da l\.Iot!11, Joui;n, "'lnll.u:;ques, m::_rque?. de .Ahran!c:>, 
mnrrrucz de Ohntb, VtSCDTHic de 11nborr:hy, visconde 
do .locrnitinhonlw, visconde de ilí:trnng-iWf>C c Yis
cor:de de Uruguny; c sem el!u, os S1·s. Cun!ut Vns
c,onccllos, l~arüo d0. Cütc;;-ipc, bnrfto de S. Lourenço, 
!:í::mza Quell'07.. Pattht Al!lllqunrqne. Paula i'c:;soa 
A lm;;id:t c Albnqucrrrue, J',lendes dos· Sautos' 
;si!tiln!:uJ, Fcrnn.ndcs I'orres, li'on::cca, Yiscondc th~ 
Doa-Vi~ta c visconde de Sunssunn. 

. () ::~r. presidente decl:JI'Otl que llLlO pouia lJayer 
scssii_o por f~tl~a de numero legal, c c.lopois de 
cnnndar uos S:·s. senadores pnt·a traba1b:-~reJn nns 
cnmmissücs,. deu pnra ordem do dia da scssilo de 
l~ do COt'l'CULe llle7.: 

VoL3•~iio. du pror:osír.~io, cuja primcim cliscussfto 
iicou encerralla· JHl scssilo de' !J c mais a 1" cliscus-

A's 1! hor.1s da mnnhü, es~ando ,presentes 30 
Srs. senadores, o St·. prc3idcnte abriu a sessão. 

Lidas as :te!.as de o c 10 do corrcnt~ mez, · for5.o 
npprovndas. . 

O Sa. 1° sEC?.ET.uuo rleu conta do seguinte 

, EXI'EDIEX'tZ. 

Um officio do. ministerio dos negocias da ag-dcul-' 
Lura, comrncrcio c obras publicas, acompnnha!Hio. 
c.) pia do officio ent!crer!udo :íquclle ministcrio pela. 
eornmiss~lO no!nc1Hln pára proceder ú orgiutis;tçtto 
do plano c orf!amcriCo d;\s obras para nccresccnta
mento do ediflêio do paco do sonndo.-A' commi~-
são de ützendn. com o rmippa c o orçnrriento. . . · · · 

O mesmo Sr·. zccretar.io declarou que o Sr: Jobim 
particip(tra achar-~c enfermo, c portanto não poder 
compurccct· ús sessôes do sénado. -Inteirnd!),. · · · 

o Sr.~" SEC:m·r.U~IO, servindo de 2<> leu o seguinte 

I',mEClll\ 

11 Fmiio presentes [t mçsn os requerimentos ele.· 
!li\·ersas pessoas, . que pedem O Joga!' ·dti ol1icial da< 
secretaria do senado, que dizem estar vago pelo litl.; 

~illl' das seguinLes p!'Of!.Osi~::)es : . 
1~', do scn~vla (letra t~), prohibintlo qualqnerpnbli

c;:~·ao pela 1mprensa sobre scnten~:a pcudente de 
re~-lll'SO i . 

'2",· da cam:tra uns Srs. tlcpuln1los, npproY:mdo a 
pt·ir:1eim np_oscnl:tdoria cnnqodidu no j ui:~ de direito 
.lo~u Fr:mc1sco tio Arntda Camm·u; 

:Ja, ~a n~osnJn cnrn~1:n, :urtol'i~.:.~rúlo o.gn\·orni-t n 
ecdur '' socwLiatlc AuxLlmdom da lmlusLrw Nacional 
um !d!wiro uo CilllJflO du Acc!auJtt(;rio; 

lecimer.to t!e José Joaquim de Gouvên. . · . 
11 Sen•l_o ~crto que nn sess[LO·lo~islativa do nnno. 

pnssado iorao nomeados dons ofncHtcs.para n secre
taria do ~o:zndo, c q:::e um dos motivos justillcn!i\·os 
desta nomcnr~uo í'oi o estado vnletudinnrio duqncllc 
oiUcial, _que poucos sel'\'Í!,!OS. p~tlia prestá:· cm COJt
sequcncllt das graves cnrerm!dadcs · !que soll'rin, 
cGn:;lando dns lulbrmncücs. tlo conselheiro ·ot.ncinl 
rnniuL' da ~eere!nrin (j\H~.o numoronindn exisl.rmto dn 
cinco óiliciacs Jucnorcs, Jlxarlo po1· dcilibcL·ndio dn 
_::;cmttlo de "J7 do waio ele 1831, C:• suiiiciont.c ptmt os 
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l;l}"lbalhos, c t.ent.lo-sc nl<Sm_ Jisto, do procet!or-sc {t rc
Jun;w tln J~HJsma sccretarw: cm cnj<l ·occ:usiúo de
vera cxnmrnnr-se a c:onvernc·ncia de a u "rneutar ou 
diminuir ?qucllc numero, c? a mesa de parncer rrnc 
osroqncrnncntos dos supplwnntcs ~ejão indc:cridos. 

" Pnço do sc~nclo CJ_n :10 de m:~io de 18G2.- Vis
conde ile .A bacte, presJtlcntc, Jo.~é da SUm. Maf/'(J, 
i". sccrct:~rio, F-irm-ino. Rodrigues Sif.ra., ::lo> r,e;:rc2 

de or<linario o.; p~rccercs, ft mnncirn do que se ob
sn!'>·anlno antigo conselho da fazenda, cnccrrào iís 
vczc~ os proprio:' rcqur:rirncnto~ dns. parles; dnhi 
provem ton,nrcm-:::c1 volumosos, dnlu necessaria
mente resultar{!' ilma grande despcza para o estado, 
se forem impressos. · · · · 

t.11.'!0; li ; . 

Ficou sóbrc a mesa. 
l~úi tum bem· lida a seguinte : 

ItEn.~cç.lo. 

cc A assemblén gernl resolve : 
"Art. 1.0 Sc.rú de festa n:icion11l o ferindo nas rc-· 

particõespublicns o dinl2 de outubro, nnnivcrsnrio 
nat.ai1Cio c .da ucclamur.ho do Sr. D. Pcdrà I impe-
rndor do l3razil. - ' ' 

"_Art. 2.° Ficiw rcvoga.uas :~s dlsposi<]üCs cm con~ 
Lrarw. . - , . , 

'· nPaço do senado, cm 12 rlc maio de i8ii2. -
"Visconde dcSapw:ahy.-Sil·va fi'er1'a:::. 

Submettida ú discussão, foi npproYada sem deb:::tc. 
. Foi lido _tambcm. o projec:.o .. tlo. Sr. Silveira da 

i\Iottn. prolubindo .·us VCndus de CSCl'DYOS dcbaix:o 
de prégüo c emexposir:üo pulllicu. · , . 

·Sendo. npoiudo, c estimdo j{t impresso, ficou sólJrc 
n mesa para entrar na ordem dos trab~lhos. 

ORDE~I DO DIA. 

O projecto infringe 1:incln urna regro qur se tem 
observado a•é o presente. "As dcspezas 'dns iinpres
sües J1cavão aLei aqui a cargo' de cad:i'um dos minis-· 
!crio~ ::_que diúiio_ ~·cspcito o? objectos que ·se 
1mpnmwo; c o pro.1ec~o dcsvm-'su desta· regra 
mnnuanclc que tnúo rcc.íia sobre o rilinisterio'· d; 
.fazenda. · '· · 

Quando cu f.~ço csLns reflexões é uniCamente para 
pedir a nlguns dos honrados ministros explicrwõcs: 
;;o!Jrc o seguinte: Estarú n typographiu 11n.cionaicm 
termos drj publicar todo .o expediente dos· ministc
rios, todo o expediente da administrncão publica·'!. 
Eslú ou n 1io está '? Se está, eu creio que não deve 
hn-rcr preJcroncias nem pntronntos a este respeito'; c 
que tudo deve ser impresso :na typ;!)grnphin nO:cio
nnl. o que eutret:mto não se observa. Crei.J cpli'l âssim 
se deve fazer, porque a impressão hoje é muito mais 
economicas a Javor do todas as publicar.ões do Esta
do, segundO :IS tabellas anDÇ!XaS,llO nOYO regulamen
to daquclla oaicimi ; o preço ~~ _modico; é -unicaineri-· 
te o custo rlu produc<::üo e ma~ .uma-·pcquen:.lJ?Ol'-, 
ecntugcm cq~m·alcnte á clctcrwraçfio que púdc sot:. 
frer·o .materral, n-q1,1a~ não excede de.:::>%.· Mas .. o 
que obser..-amos n0s ? Observamos qnc u respeito 
tie cerJ:us puh!icacõcs, stío cli.::s constuntemcnrc nd- · · 
.i udicadas (ts typogmphias porticularcs, c isto, 
não em virLuue do çontracto, nilo ciT.: virtude de pro-

mrnEsslo DOS P.umcERES DO coxsELao DE EST.~Do .. posta.e concm·rcnc1n, mas u alvedrw ou dos direc
tores geraes das secretarias, ou dos proprios minis
tros. Nisto ha inconvenientes, porque tÍlml:JCrn se ol)
serva que nquillo que é de mai:; t.rabolho, c.:ímo as 
tnbcllas, rnappas, sempre. é dado v typog.ruphia na
cional, cnlt·etanto que o. que {i t.lc mcnor.li·aballú:>.é 
duelo n oJTicinns particulares;· Oü a typOg'\'aplliá .na
cional est[t cm termos de prccnchc1~ .esse àcvcr tln 
impressão de Ludo quanto é dc,cummito officiàl,. ou 
rJlto cstii : se . est:í. não elevem ser desviados uelln 

Fo'i submcttiLla á voú::~ilo n pronoslr:ão ·da cnmnrn 
cJos Srs .. deputados mnridando inxprirnir na Lypo
grllphia n:::cion11l os parccn;·cs t!o conselho de csia'lo 
cnJa .1" "diseussiw J1cáro cncerr<Hlana sessão anterior: 

. P~sta a votos, passou :1 .pt·oposl~ão para u 2" clis
cuss:w, na quol enLn:u·J,)g-o, co:nc~nndo p~>.lo urt. :to 
c sc,us par.:1grar~hos~ 

0 _§~<•. !Ferll.•àz:- Sr. prcslc.lentc, o projecto esses truba!Jws ;'c se núo cstú, tlcvcJUÓS pcrpnra-la 
cm d1scussao mo · scggerc algumas rcfieJ:ões, que para tudo r..azct·. . . ·. . 
von aprcse:1tar no seJJUtlo .. 

Em pri:11_ciro log_nr, con~qu_anto m~ porcça uc Or·n, _.pergunto t:::mbcm, porque rnz1io, tendo nús 
gr:.mdc utlltdnuc .a·- 1mprcssüo dus dec1sücs ou elos uma typographin nncionnl. n · mnin·ica de máLerial 
pareceres do consepw ue estado, con;ttudo jul:;o qnc hn.no pnir., havemos de conservar n publicnrfio 
que nem. sempre pude-se e!Tllc.tnnr esta unoressão . dos netos cffidocs ·quasi- monopoli~ado '? .. Porque,Iião 
além de ql.le, sc.ellu depende unicamente dÔ arhitdo se eslabclccc uma !olha ofl'icial'? Niió ó j:'i tempo de. 
do iuir.o. do governo, hdju .mesmo clle púde mnn- tratar. disto'? Creio que sim. O governo. tendo um·pe- · 
un-Ia lazer, indcpc!'ldente ele autorisui;ilo. . l'iodico que receba todas as suas publicações,· todos· 

Em segundo Jogar entendo qnc cm mutcria de rc- os ·documentos officiacs, liberta-se dessa .subordina
~oluçõcs de consúlta ni1o· s.:, tem observado 0 (rue esta- elio, ·que 'muitns vezes se tem n. ccr.tos periodicos,· n 
lJelece o regulamento .. do conselho de estado. Este ·certas empresas particulares; c uma folha offlcial im
l'ogulamento considero. como. decretos todas ns reso- 'pressa na typograhin rcspecthta, impor:tn, além disso,-· 
l1;<_:ôcs de Consulta, entretanto qpc isto nào.ó consiúc- uma collccçuo annunl de tudo quanto diz, Nspeilo á 
l':Jdo por muitos, c.cnttlO díl-SC o seguinte: qtic nmn ndrniriistraçJo. Ivfas actualmente .O que se.obscr\•aY 
Yez uma resoluçfw fixu unm regra, ou~rn·estobclcr.tl Hn. um periodico rclnlivo nos negocias militares, c 
r~gra cm contrario,- do qnc hn innumcl'ús m:emplt)s. eu·desejo· que este periodico tome n.importanci:J nc-'
J\stou, port~nto,. pcrstwtlido _do que as rcsoluç~'cs· ~ilo cessaria: · rnns d sscj{lrn tombem que essas -publica
tomnilas, nno conforme o mgulurnenLo e:.;Labckco,mas Mos rclatiYns no cxcrdto c no ·seu- matcriuLtiYcssem · 
eoufo!lme. osso pratica, que não julgo convcnientu i'ognr ·cm·uma folha offici.1l errada e mantida pelo 
qur~ se stga. . . _ . . góv_crno. I:fa tmnlJ.em. 1~m ont_ro pt;dotlico, que trata 

·hu creio que todns as rcsoluç•:ies de. consulta de- do~_ne.gocws ela mnr~;t_•ln: nno ser se algum destes 
YP.m sc1· ~c.olllpanhnd_us da exposição do motlyos, c/ pcnodJccsrecebo. auxmo do governo.:.. · · · , 
cst~ cxposJ!?<to de rnoLII'O~ vem n ser o p:~rccer; mas O Sa. l'llESIDEXTR oo cox;:z:r.no: - Ncnlmm. 
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O Sn. FERRAZ: - Nlto sei. 
O Sn. mNisrno DO IJil'ERIO : - Asseguro-lhe que 

não. receb.e. 

Assim, pois, cu desejára que algum dos nobres 
miD:istros se ·dignasse de dize~-me: a typographia 
uac10nal csLú cm poskào de servir.b(llll ú admiuis~. 
trnçào '! ter[t o matorial necessario pa.ra esse .Hm'! 
Se tem o material neeessario, se esl.ú na devidu .. po
sil:ão, então todas as publica~óes que -perloncem ao 
ministcrio devcrp correr pnt:â ali. J>or:.óntro lado.: 
o governo deseJa estabelecer um orgão offi.:ial para 
a publica(.'.ão de seus actos .c para a defesa clccente 
dos mesmos actos •t .Creio que este é.o desejo .. quo. a 
!!ada um ~os nobres ministros . deve animar . e,. ,se 
1sto .é. ass1m, por que não nos havemos rle··collocar. 
logo ne~ta situação, dispensando·.o favor·.de empt:e:-. 
sas part1culares 'l . . · . . . . , . . " . : . 

O S1l; FEnnAz : - E que recebesse.· Periodicós 
desta nat.ureza devem ser auxiliados pelo governo, 
não é um crime, não é uma incl)nvemcncia, . é pelo 
contrario um sel"Viço irnportnntc; mas esses arl.1gos 
podiiío ser publicados na folha of1icial. .Resultava 
disto ainda mais, Sr. presidente, que o boletim dos 
trabalhos ·officiaes. ficD;ria por menor preço ao go
verno;· as despezas sertão menores. .. . 

Diz.:.se-ha, talvez: cc Por que nito o fizestes vós no 
tempo da vossa administração? >> Responderei que 
preparei.,mc para o fazer; fiz com que a typographia 
nacional_ se collocasse na posicão. em que hoje .se 
ncha; e algumas pessoas sabem"bem, principalmente 
os. meus-collegns, que havia um plano para n creação 
da folha official. ]~sle plano estava approvado, mas 
não pôqe ser levado a effeito porque faltavão os 
fundos necessarios para sua sustentacão ; esses 
f~ndo;:; não podião ser creados senão pefo poder le-
gtslativo. ·. · · . ·.· 

lUas; Sr. presidente, por que agora insisto nesta 
idéa ?. Insisto porque importa uma economia, insi~to 
por!Iu~importa livrar o governo do jugo de certos 
penodtcos... · · 

Sr. presidente, creio que em certa épocha do -anno 
passado, ou deste anno, correu que o governo se pre
parava para estabelecer um_ orgão'.ofllcial:; 'corr0n 
1sto por .toda a parte, eu soube mesmo:que.' se· tra~. 
·balhou para calcular quanto poderia custar essa crea-"' 
ção; mas a final tudo contin(ta do··mesmo.·modo.:'Se· 
este estado de cousas provém:da falta:' de-<Jundos; · 
e:;tou prompto a dar o meu Yoto· para que se.anto
nse esta creação, qlie de:ve sermuitoutihiogoyerno. 
c. ao paiz. Sigamos o ~xcmpl9 · dos-Estados-Unidos, 
sigamos o exemplo mu1to·antigo do:governo;frrincez 
com a creação do lllonitor ;·e dcixe'"se o governo de · 
~star á roere~ do favor c caprich~s de empresas ··par-· 
ttcul!lr~s, a~c porgu~ tcm~se YlSto que.•q!J.ándo: as 
admmist1·açoes vactllao para o seu occaso; são tantos 
os ingratos c tamanha n 'ingratidão, ·-quanto' maior 
fôrn o numero de favores que clles r~cebêrão. · · 

O SR.. n.uü.o DE Qu.m.i.m :-Apoiado. 
.o Sn. FERRAZ:- ... insisto ainda mais, porque 

um exemplo grande, um exemplo que devemos 
seguir, foi dado ha pouco nos Estados-Unidos pela 
propria legislatura. Ali o governo gastava sommas 
enormes com as publicacões offici•tes c outras que 
tinhão por fim a sustenta"cão de suas idéas, de suas 
doutrinas ; então se demónstrou no parlamento que 
isto importava não só íts vezes uma immoralidade, 
mas ainda grandes despezas, que podião ser evitadas, 
e no orçamento respectivo passou uma verba man
dando crear uma folha official .. 

Sr. presidente, com estas palavras eu -não tenl10 
outro fim senão animar ·a administração para reali
zar essa creaçãoi· que considero util; não é outro o 
meu fim. Na fo ha officinl deverião ser impressos 
todos os netos dos differentes ministerios, e ahi po
deria ttlmbcm o governo, em lin!ruagem decente, 
fazer adefeza de-seus actos, não os ~éixando á·mercê 
de alguns que procurão por todos os modos macular, 
não _só ? !!aracter publico, mas até a.1?ropria honra 
dos md1v1duos que se achiio em oppos1ção no gover
no, em Yez de fazerem a sua dcfeza. 

Dir-se-ha: " 1\Ias em todo o· caso o governo teria 
défensores. Deixa-lo ter ·por sua responsabilidade; 
esses defensores, como em toda a parte succede, 
pertencem aos partidos, os partidos que os creem; 
mas o certo é que o ministerio teria um orgão, um 
orgão decente, que defendesse seus netos, suas dou
trinas, e preparasse o espirito publico para a adopcão 
de certas medidas, que tivessem de serpropostas"no 
corpo legislativo. . 

Em resumo, deve-se ganhar muito com essa idéa. 
A despezn com a impressão de tantos actos, a despeza 
com auxilios, tudo converglria para fazer-se uma 
gt·nnde economia neste ramo de servico publico. Sei 
que muitos interesses ::er:ío ofi'endidos, mas, senho
res, quando não ha concorrencia, o interesse offon
dido será um,_ todos os mais ganharltõ, porque este 
privilegio de nojc acarreta por sem duvida muitos 
tnconyenientes1 e muitas vezes nlguma opposi~11o. 

o Sll·. :ma1•qucz deolln:«J.3::.:.:. s'r.:.'jJrési
~ente, eu não descubro utilidade ncnhumaneste pt·o~ 
Jecto, excepto se elle tem ,por fim autorisar a despeza; 
ma", se é para isso, o governo já está autorisado quando 
se lhe dá uma verba especial paraimpressões, muito, 
embora não esteja especialmente designada essa de: 
que se trata;. c tanto autorisado. está, que· já ha o 
b~letim, que é uma 9s_pecie de periodicC) ,mi:msnl. 
Nao acho, portanto, utthdade ne:t:~liuma no projecto. 

Além disso, se elle tem po~ fim autorisnr o go
verno para. fazer essa ·despeza, .:é necessario,.uma 
alteração radical na redacção, porque diz ó ilrt>l 0 

(lendo) : cc Os pareceres do conselho.· de . estado com 
o;; documentos e esclarecimentos, etc.>> Temos~ por-. 
tanto, a impressão -de todos os pareceres· do conselho 
de estado, e ha de acontecer o mesmo que está acon
tecendo. c~m ~expediente do governo .. Não fullo só· 
deste m1mster10, refiro-me a todos .. Nós todos,esta.:. 
mos vendo ahi as communicações mais inuteis-pzn'a 
o publico e sem intl!resse. nenhumpilra: .. o governo; 
tem apparecido approvações, . por .exemplo, de 4H. 
para o concerto da galeota, . de. 3.H~O() ·para tal e tal 
despeza. Ora, senhores, .um :.muiistro de .estado 
occupar-se com isto, e depóis· gastar-se ainda-.di- · 
nheiro com a impressão destP.s .. actós!,'?. ·Uinaf, 
vezes communica-se.a um ministro. que não póde se1· 
satisfeita. a sua exigencia, porque· não ha dinheiro. ou 
a verba está esgotada; .outras .vezes ·um . ministro 
communica a outro que . não pó de satisfazer a sua 
exigencia, porque .é. contrarin,ú lei :. que vantagem 1 

tira .o publico <le saber- estas. cousas? .Ha-l•ili~os de 
ver esta e .outras inutilidades na collecção dos pàre
ceres do conselho de estado. Ha cousas tão peque
ninas em si, tão unicamente de int.ei-esse particular, 
que não. interessão no publico do modo algum 
sabe:' r o qne ó qne o governo resolyrm sobre e lias. 

I 
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Não se diga _que os ncgocios desta natureza não I do nobre senador c tem acontecido somrre por umu 
devem ir ao conselho de estado : muitos objectos razil.o conhecida de todos, que é a seguinte: 
não intcrcssão ao publico, mas têm muita impor·· Os rclatorios siio publicados todos ao· mesmo 
tnncia para os proprios iutci·cssndos. Porwnto, se se· tclllpo cm poucos dias; e por melhor que s'cja o es
cntcnde que a publicaciio de todos os pareceres' com ta do da typogrnphia nacional, ella não póde incum,
os documentos e . esclãrccimentos respectivos é de bir-se· certamente de todo· este trabalho; Siio. os 
alguma: -utilidade, . é umn·.despeza ás vezes sómente directores das secretarias que mandão fazer: esta .pu
em beneficio das partes. · ; . . blicação ·onde melhor convém: Recommendei. no 

·Diz o projecto: em .outro parngrnpho (lendo:) cc Os director çln secretariado imperio· :que:.fizesse'publi
documentos relativos a assumptos economicos, esta- cnr o relntorio deste nnno ·na ·typographia.nncionnl; 
tisticos :e de administracão, de interesse geral ... » Isto mas não foi isso possível por se> achar estaua occasião 
é. muito vago e obriga à uma despeza complctàmente onerada de outros trabalhos; incumbiu:-se.'sóment~ 
inutil;·.porq:ue esses tratados.- de economia politica e de _parte da impressão. · ·. . < ; : ·,,. · ; . '.-' ·. -
de .. estatística ·não: são. para publicação: por conta do ' Sei que existe· um periodico denominado o btdi-· 
goyerno. Quan_do,.o. goyerno. entender, que esses da- cador lllilitar, mas·estou informado tambem-de,que: 
dos. são importárites:para, esclarecimento do, p'ublico, . as despezas: de·sua publica cão correm.· s6mcnte,por 
ou.s6mente, das camaras, então o go:vern~. mandará conta dos militares que dellâ se-incumbirão; . , . " <. 
publica-los na folha official ou nosre1atorios ~.para isto . · O Sn; · ilünQÚEz. DE_ C.txrAs : ~,Apoiaâo ; ~~ unica-:- · 
não. é preciso um preceito geral que comprene:rida ,to- mente. · · : . • ' '' · 
dosostrabàlhosrelativ:osaesteo.l)jecto,·.,assimsetem · · · · .... · •· ·' · :. ·· .····. ·. · ·; · · ·-' 
feito., O go:verno~já·. tem mandado .traduzir. e impri- . O Sn. nUNIS:rRo ,DO mPERIO: - ,S~i- .agora• por ou
mir trabalhos importantes e distribuir pelas. camaras Vlr ao )lObre senador. que .. ha outro periodico · que 
sem·autorisação especial. Por isso. não acho utilida- trata dos negocieis da marinha~ mns,quer um;··c[uer. 
d.~,:e .. acho,;até .inconveniencia nesta pu,bl;caçã~ :as.:. outro, .P!l~so ussegurar ao ;noore senador, .. 'não:re~ 
s1m, sem:distincção nenhuma. O governo. que faca a cebc·auxll10 algum·dll governo. ' ··· ·' _- ·· .·· ··' 
escolha dos ,parece~es do conselho de', es~do;· que · Os actos officiaes continuão a. ser publi~dos. no· 
merecerem. ser pubhcados ··por ·extracto ou por· ex- Jornal do Commercio em· virtude· ·de'contracto,.. pa:
tenso•; •.tudo. isto· deve' ficar ao arbítrio· do individuo · rece-me que, anterior até á adminis tracão . do ··nobre 
ou-autoridade éncarregndndestapublicação, e sempre senador; esse cont~aéto vém de.lorige.~O mhi.isté:do 
d b · d · · ã d · · - actual nenhuma innovaelio fez a· este•respeito. · · . 
e ruxo• a·.mspecc O· o.mmistro;.mas nao.como Concordo-. com o:noóre·.senador.·naconveniencia actualmente,-... e ·istÓ· não.. é de hoje. Até agora tem 

sido pratica :o ministro encarregar . esta publica- da creacão 'de uma folha offiCial; mas esta'jdéa ·não 
cão a um official de·,secretnria:.; e. 0 que é .. que elle pôde ainda .ser·levada ·_a etreito.pelas mesmas diffi,.; 
faz?· 1\'Ianda publicar cousas cuja publicacão não culdades que ~mbaraçárao o ·nobre· senador. ··;. · : 
teiU .:imp9rtancia. para o governo, .e é inditrerentrl o sR..: F:É.RRAZ ;; .Falta''cÍEl 'donsígnaÇão dé fun'dos: 
ao;publi~o: é :preciso, .po~s •. que :para esse fill'!!_ej O Sn:.·nnNrsTno Do ntPEnro,:- A falta·.de consi,.;, : 
nomeadO :um,. -homem mUltO SISUdO C hab11it·- gnacão ·.de .fundos.' dá'-se ainda,' e é :rnzãO,SÍlfficicnte:. 

' do;'se'. se 'qtier;"co'mo se deve querer, que taes u- pará pôr o ministerio a salvo de censurzq)or-niio:ter 
blicacões sejiio feitas de mo.do que utilizem ao go er- crendo a folha official. .. Se 0 corp.o.legislativo .. em s:ua 
no'eno:puolico. ;· ... , . ·. . . . . . . . . sabedoria entender,. como ,eu entendo;:que é couve-

. Voto contra o prÓjecto niente a creacão de uma folha: official e consignar 
.. · · · · · · · · · · para isso. os i'undos precisos,· ci go;verno prç>cu~ará 
.O.Sr.;.SôúiaRaJnos(ministrodoimperio):- corresponder ás. suas. vistas, levando a;etre.lto.essa 

Sf. ]>residente; quanto á mataria. destc·projccto· estou em. lpnrreescae-. . me·,:.' .,;nzer.rdo• ·J·u·s .. tl·ca. ·ao' ·.n:.o. ·b· .. r· e· .. s·e· n···a·-.·d·o·r.,:.·q:u·c· ·ue·nccordo· com os' nobres' senadores que ttlm tomado . P1 1. 

:P!!rte na .. discussão, c -~ortnnto não tenho observa- elle não quiz responsabilisor. o .govei:no,pelas. pu-:
coes a accresccntar • Pedl' a palavra só mente para dar blicações que se fazem em ditrercntes jornaes ... .': .. · . 
ás' explícil.ções· ·crue ·o· 'nobre senador pela província · O S11.. FERRAZ.: ;..... Nem eu dÚse isso •. , . .' . < · 
d_~ Bahi:>, exigiudo governo. . · · · ,,. ·. ·· .. O' SR; ·nr.rN'rsl:R. o »o. ÍlÍIP.Enro·:. :'+ :·;:·;· · .. é.'Jpo~th:rito··.·a· 
.:Pergunt.ou .o'' nobre senador-se a typo:;:raphra na- d d d , 

cronal .se •achtf em-'estado :de poder semr·. ao go- este resperto ·na a evo 1zer. ' ' .. · · ·. · . ··. , 
vern'o'.:í>:il'a. todas as' publicações de ·que este·neces- Encerrnciila ciisctissão e posto à. :Votos,Jofrejeitndo · 
si ta. Não· pcisso·dar• nesta· occasião uma informação o .urt.•1 o c· seus paragrnpho.s,.scnilo considerados,pz:e-: · 
tã,o (!ircumstáhciil.da,comoparecequeo·nobresena- judicadososdc!naisnrtigos. · ·. : ,,·· · .:'.; · . ' 
do~ 'de~eja ;/mas' 'diz12r em, geral· quanto ·baste para PUBLic.~"E:s.·i>'eL.l UIP.RÉNs··.sonR"' sE~ •. TENi:',;s :P·E.·N· D·E·· ', .. :;,. 
satrsfaze-'lo-de·al,...um,·rrlodo:~ ...... ,.· ·• ··· '····. :: .v "' "' • " 
• ;A .~ogrilphin"'nacion·at·sé·acha·no estado em que . -~. · .. ·. · ··.··. TES ~E ·:~E.cun:s.o~~;.;,; .. ;,:_; .:.; .. · ..• 

o nollre·seriador a·deixou; 'com os melhoramentos • · Entrandó em discu'ssão-o'projecto·do -senado·i(E);' 
que ·.ali· introduziu;' Párece-rrie" que· ella· · p6de: fazer prohibindo quaesquer · pubhcações• ·.-pela· "imprensa· 
as pu~~cações: .de que o • ·govei·ilo :necessita, ·e disto· sobre sehtença·s pendentes de recurso; o: Sr: 'Nabuco, 
tem srdo ~CJl1pre cncarrega_dno' · · :,. . ' . · ·· · éomo •autor ··deiie, ·pediu e obteve licença do senado 

Não se1 precisamente ·a·que pubhcações se refere para'retira~lo;:, .. , · : .·~. :: .. ·::,' . •. ~.: •· .. 
o nobre sena'dor e'quc diz terem 'sido feitas de en- ·· .· · · ·. . · ·· · · · .... · ,. · ··. . · · 
CO~ID~!idâ; fóra da' typographia nacional; não ten.ho ÁPOSENT~\DORI.\ .. DÓ. JUIZ .DE DinEÍ!!l ,· J()~E FllÁNCISCO 
conhe~n!lent~ dis~o. Súmente. alguns ·dos relator1os · ~ DE AI\RUDA c,\nl;\RA .. · . . 
cto~ ~rmst~os nlio. farão pubhcactos nessa.-f.Y.pogr~- :Entro~ em. 1n .diséüssãà it :ProposiÇão d~ climara 
plun, mns rsto acont~eeu tnmbem nu nclmmistrnçno dos deputudos upproyando,. u:aposentadori~ .cone~-

. 3 
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rlitln no juiz de direito Jose Frnncisco de Arruda feriúas ii esta, tnmbem neste momento não posso 
Camara. dize-lo. Temos de attender a outras estruda,:, é. certo 

o·sr~ Fe1•raz:: -Sr. presidente, parece-me 
que infelizmente o agraciado é fallecido. , 

o sR.. DANÚS: - E' preciso uma informaciio om 
cial. . · . ·. · • · 

O Sn.. FERR,\Z : - Neste caso vá o projecto á uma 
commissão. Os jornaes. todos publicúrão o fhlleci
mcnto do agraciado, creio que em viagem do Ceará 
para a Parahyba .. · . .. · · 

. Veiu á mesa o seguinte 

REQUERnfENTO. 

a outros meios de communicaçiio mllitissimo im2 
portantes c necess~rio~. Occorre~me agora um del
,les, a estrada da GraciOsa que deve communicnr n 
capital do Paraná com o. porto· de embarque ; tal
vez que esta mer~~a mais ·attenção do q)JC· a que se 
propõe neste prOJCC~o. · . · . ·: · ·:· . 

O governo tem tldo· credttos deternnnados para· 
obras geraes ;e P.ara -auxilio.· ás· provi~~acs:,;Com 
um estudo mms ctrcumstanctado,"exammando-se ·as 
estatísticas,· reconhecendo. as localidades;···poderá 
escolher entre todas as estradas aquel!a•·ou• aquellas 
que forem mais uteis ; ·e não reconheco utilidade-ou 
conveniencia em se ·autorisar··o ,·gov'érno ·para • uma 
cousa·-para que j1í se acha autorisado. ·:· · ·· · ·• .. ~'·:·· 

Se o projecto obriga o governo ·a•fa:ier·esta·obrn,· 
parece-me que, faltando 5-assembléa•geral todas as 

cEssÃo ·DE u~r TELHEmo Á sociEDADE: AUXILIAnon',\. mformacões· necessarias para'·'reconhecer·se·esta· ó 
· · ·· · · · · com. etréito a estr.adaque ·deve•p'referir·a•·todns 'as 

· « Adie-se .o projecto até. qne o governo informe 
se ainJa existe o agraciado.-Sil-z:a Ferra.:;. ~ · 

Sendo lido -e-apoiado, foi approvado sem debate: 

. · . D,l INDUSTRI,l NACIONAL. · d d · . outras, corre o pengo · e etermmar··que :se' faça 
Seguiu-se a continuação da :1." discussão, adiada uma que seja met~os.necessaria,•·menos ·util· do· que 

em :1.6. de jul!lo de .1861, da proposição da mesma. outra'; se, porém; ·apenas· dá um cçmselho,-· não ·sei 
camara, autor1sando o governo a cederá Sociedade tambem se o faz com todo·o conhecrmento·decausa; 
Auxiliadora da Industria Nacional um telheiro si- · :Por estes· motivos parece..:me ·que ·o projecto -.não 
tuado .no campo da Acclnmaçii.o. deve:passar. . . · .. ., ·· .· -:>' ·"''' .·· .. 

Foi rejeitada· sem debate. · os~. Dias de c'ai•vaÜa~ ~~-(S_r:.pr~~id~~t~, 
ESTRADA DO RIO DOCE Á ITABIRA. 

Teve Ioga r, firiálrilente, a continuacão da 1n discus
são, adiada em :to de. junhode :I.SG:I.,ctaproposicão da 
referida éamara, autorisando o governo para m·andar 
fazer estudos sobre ·a praticabilidade e custo tle uma 
estrada, qua; 1)artindo do ponto em que o rio Doce não 
se presta.á navegação, na província do Espírito-Santo, 
se dirija á cidade de ltnbira, na província. de 1\Iinas-
Geraes.' . . , 

como o nobre senador p~Ia provmc1a. da Bah~il-. eXlglU 
que eu désse algumas mformações a .. este .. respe_ito, 
não quero deixar de corre~ponder· ao seu .convite._ .. ·. 

O Sn.. FERRAZ·:- Desejo unicamente·ouvir1a opi
nião de V. Ex., ácerca das informa~ões· que fo1·ão 
dadas pelo governo. · · · · ,,. · 

o Sl\~ Dús DE C.lli.VALIIO : _;_ Eu Dãotroiix(:.((; om~ 
cio em ,que o governo deu. informilcõês'. a 'este res.:. 
peito, porque infelizmente estáva' ein 'lo'gar';donde 
n~o podia trazê-lo. E~tretanto, as informações.P.~ra · 
m1m não são necessanas, posso dar·o:meu· voto m:.; 
dependente destas informacões. · · · · ~· · '''." :· · ''· · 

o Sr. Ferraz: -Lembro-me de que este pro
jecto ficou adiado.na sessão passada, para se pcai
reminformacões,_ e como o Sr. ministro da agricul
tura e obras p'unlico.s está· presente, eu desejava 
saber se a obra é util, se. é· necessaria, se o governo 
está preparado para ella, se .deseja levar a e!feito a 
autorisacão ; porque, conforme vi do extracto do re
latOrio d·o illustrado. ri:dnistro da fazenda, parece-me 
que o governo está resolvido ·a não querer creditos 
especiaes, e este projecto importa um credito espe
cial. Portanto, eu· pediria a V. Ex., Sr. presidente, 
que convidasse ao nobre . ministro da agricultura 

.. para nos dar algumas informações, afim de orientar~ 
nos na votação, e ·ao nobre senador, autor do adia
mento, para nos declarar tambem se as suas du.:. 
vidas forlio resolvidas p~la informa~ão d~ governo, 
e se é bom que votemos sob1·e esta mntena. 

o· Sr. Souza e Mello (minÚt1·o da agri
cultm·a) : - Sr. .presidente; aberturas . de estradas 
nunca podem. deixar de ser uteis. A de que. se trri.ta 
ele certo diminue muito a distancia actual de Itabira 
e de lagares circumvizinllos no. porto de embarque ; 
demais, a naveguçãc do Rio Doce, pasto qu•3 nuo 

. seja das melhores, tende a facilitar o transporte : 
assim, niio se púde dizer _que esta estruda não tem 
utilidade. Não posso recordar-me de. tudo· quanto 
disse na minha informação a que alludiu o nobre 
senador pela Bahia. Sa hn outras obras mais im
porl:mii'S ou mni~ necessnrin~, P. que devão sfJr prl!-

Direi com franqueza ao se~àdó que:. na.'sessã~ .do. 
anno passado, vendo eu. que .erão regeitadas. quasi 
todas as propo~ições · q~e tinhã? vindo da: outra· ca
mara a z·espe1to de d1versas obras, ... entendi que 
devia pedir estas informações ao governo ·c·om o fiin 
de adiar.a solução deste negocio, até'_que, mel!loi: in
formado a respeito delle, pudesse tomar. uma delibe- . 
ra~ão convemente. ·. · · · · " · 

Lendo agora a resoluÇão; eu vejo qu~' éüA.:có~té~ 
duns partes : no: art; 1" A o . gove~:no autonsado a 
mandar fazer .uma, exploração, a r~speito ·. da;P.raticii
bilidade e custo desta estrada; e .no art .. 2~ o-o go
verno autorisado a mandar logo faze.r . esta ·estrada 
sem que nós tenhamos ainda.'.p(3rfeito .conhecimento 
de sua praticabilidade; .de sua .conv~n:ienqia_:e·:da 
importancia das despezas a:fazer com:.ella; .-Mas ·eu, . 
que estou hoje delioerado.a·J1àO· dar o•meu_voto a. 
qualquer nova . empre1.a, sem. que. se :.tenha evi
dentemente demonstrado-: a. sua -indispénsilbilida
de, pronuncio-me c'ontra a resolução,·. embora per
tenca el!a á província .pela·. qual rrie hónrode-ser 
repi·esentante. Não'·duvidnria- dar ·o· mel\ voto_ao 
art. 1 o, . não duvidmia · autorisar o. governo' a. que 
mandasse fazer os e.xarries. necessarios sobre a .pra'
ticabilidade e custo d~sta': estrada, mas, para ·isso não 
acho necessario que passe a resolução. •Não darei, 
por0m, o mcn voto no nrt. 2°, .porque entendo qne o 

I 
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senado não deve decretar a construci'.Õ.O de uma. es- .. O senado acompanha respeitosamente a Vossa 
trada s~:m que tenha perfeito conheciiuento de causa '1\'Iagestnde Imperial nas gra~.as que .rendemos no 
a rc!;pcito dnquillo que se decreta. Nós, approvando Todo Poderoso por haver-nos· concedrdo .regulares 
uma resolu(!iiO neste sentido, nüo·sabemos o que vo:.. collreita~ de generos 'climenti~ios, ·fazendo cessar a 
tamos, damos uma carta branca ao governo;para fa- carestia que no.s a!lnos antenorcs vexára nlSjlmas· 
zer as dcspezas que .clle ·entender· convenrentes e das nossas.provmcras. : .· . . . .. . ....... ·: •.. . ··. · _ 
neccssar:ias, c é justamente· isto• o que eu não.queria: Co·m ... inte.nso p. e. zar. so·u. be .o s.enado .. qu.· e. o appa.re.·-... 

EU disse nesta casa ·o imno passado que a estrndn cimento. do cholera~morb.us em Pernambuco·, .PÍlra;; ·. 
tinira alguma u~Jidade para uma párte da p-:ovincja, hyba [e. J;t_io~Grnnd~ . ~o . N:or.te. ;tinha. proçluzidõ · !> · 
mas quando veJO que· o .Estado tem necessrdade. dQ duplo efferto· de nffirg1.r o paternal coral'.ão de Vossa" 

'fazer despezas; .c ·talvez.élespezas consideraveis com 1\fageiitadeJmperial, e ulterar o: estado· a a saude pu-O, 
outras' estradas. qu'e. vão servir a· um numero 1n ui to . bJica, ·. aliás . satisfactorio. eni .. todas.·as . outJ.:~s· provin:-'.: . 
maior ·de lmbitantes·:da•mesma província; riüo quere- eras. E', porem, esse peznr algum •tan~o ;~uavrsado pela . 
rei.eu;.:senhorcs,· concorrer .com o meu voto para' que certeza. de· niio haverem faltado ús· vrctlmas daC{Uellc:. · 
se aggravem·.-~s·desp'ezns :public'~;~s-só·com os·mellro-. mal nem os soccorros· do :governo ãe Vossa Magos- · 
ramentos1 de uma provincra.: Nós temos necessidade tnde ·Imperial, nem os que- a• ·caridade ·publica no 
de attendera todos os' pontos doJmperio e a respeito Brasil sóe liberalisar'aos que· soffrem: · · · · . · 
mesmo :de cada uma província:; não deveremos·. con- ·Mui ágradnvel f<!i ao se!Jado a: COJl?.mÚlclicaçüo; qtic · 
sidcrar .. um·ou:outro.ponto qu,e tenha menosnecessi- Vossa nragestade ·Imperrnl;·se servru fazer-lhe; de 
dade, quando outros mais imperiosamente reclamão· continuarem·. inalteradas as·.boas reláções.de.p,az :com. 
os auxilios·e•o· concurso·do Estado. Como considero. as demais naçõeS)· e 'de· _empenlíar""se Io· governo de 
que ·Jra:emprezas,-. que realmente·reclamão do Estado: Vossa Ma$'estade Imperrà.l.; em'.• mante-las. sobx:c:·as. 
auxiliosmuito.mais indispensavêi's do que:esta, darei· bases 'do drreito e dosreciprocos-interesses, .fóra;das .. 
hoje o meu·voto contra a resollicão. , '.: . quacs nunca: será possiveL,resguardar.solidamentc•a' 
Tenho;da~? as ~x:plicações ·pel~ quaes: e~j o a~no honr~ e;dignidade pacional .. ;. :,._:·: :; '· . : : .. ·.,;.' ·.· .. ::: .\.\ .· 

P.assado,•pedp?:adiamento•a respeito desta dJscussao,- , C~m ~a celepr~çao ... d.J · .. tratado çom o., .. F(~o_ver,,. 
Declaro ;·mars qu~, :tendo eu; ha tre~e ?U crna~orze !lbolmdo os d1re1to~ ·do. ~tadeias~I~ado_,:~ID: 22;,dc 
annos; trdo'a.l1onra de·estm:.•na provrncra de Mmas- JUnho do· anno passado .e Já :ratificado,. cr~ o .senado: 
Geraes e '?á ad!fiÍilis!ração d~lla, aJguli's passos, alg~1~ · que ·o ~overno.deVossa Magestade. Iniperial co.I}.cor"" 
mas provJdencras der, a resper~51 desta çstradn; mas n'!o reu, }ltilme~t~ para .. o. desenvolVImento . do . COJl?.':'· 
posso .. desconhecer·que esta nao'é a Vllldc commun1- mercro :marrtnno. · · . · :· •. · . ·~ :. ··. · ... :. ·; .:. ·· .... , 
cacão ,que:maisinte:~;e·ssa a.ri:laiornlÍmCro·delrabitan-.. ·Convencido .da necessidade de melhorar-se:o sys-· 
tei.i da província de • 1\>Iinas-:Geraes. Logó; rião de v: o tema !ldmi?istrativo ·e .a· posição :dos seus-priri:Ú~iros 
hOJc~oncorrerpa:a que se sobrecarreguem de despe-· funccronar1os, .o senado _prest_ará_,•. de:· bom gr:ado·, .~ · 
Zl!S'I?~·çofresp1lblicosc()ID estaestraqa, que se pódea:-· seu concurso para que seJa.satisferta.. · . ,- , . ·' , ' 
dlllr,P~ra;outros·. temp_~s. Temo_s em prezas que_, co!llo Jgu:gmente .o senado envrdará seus· esforço!!:.p~ra, 
eu:disse,'.merecem mars•nttencao do corpo lcgrslativo que seJaO devrdamente· adoptadas. as provrden01as. · 
do qúe.e!'ta ·; xeservemo-la, .portanto, para tempo op-' recommendadas por V !=lssa . ~~agestade., Imperial; . 
po11tuno; porque cm, todo ~empo podemos consultar. os t~n~entcs· ú reforma. ~a ler orgamca. d.~~ ca!fiaras,.m,u
mellioramcntos:secundarlos.e attender a esta neces- mcrpaes, ·para halulita-l:ls a preencherem o "fim de 
sidade. _Se o _:;enado _quer .adiar. para outros 'témpos a su'! util mrssão ;. ~ á: emenda dâ 'lei'regi.rlam.eiÍt~ .d~s 
resoluçao; nao :terer duvida alguma· de .dar o meu elcrções para corrigir os frequentes !!~usos 'D!lquah-:. 
voto ·neste :sentrdo, mas •se. o senado entende que é ficacão dos votantes, e evrtar·as duplicatas e apura- · 
melhof dar. uma..solução:prompta.a .respeito deste ções vici!)sns; ·. ." ·. . · '. :. . . · · .. · ... ' .· ·: ·: · ·· ... · . · · 
negocro; cu declaro que nao posso dar presentemente Com' Igual solicrtudc o senado attenderá, aconse;; · 
O meÚ 'voto ~.fav~r. da !eSOlU(!ãO. ' . . · .. lJrado pe~a:experiencia, áS UIOdificaçõeS de:qU~·care.:.. 

Enc.errada a d1scussao ,e posta. a votos,' for a pro- cer a ler de a de dezembro de 1841-; . no ·sentido de 
posição rejeitada. . ·· · aperfeiçoar· a· orgnnisaçiio•. e. proces;;o judiciario,. c. · 

O . Sr. presidente declarou esgotada a maferia da firma~. ~ffi~a~mente as·gar~tlas:da,· hber_dade, e ~egu- .... 
ordem .do •diil. : ... , · . . ,, .: .. , · · . . . . · rança ; IDdiv:tdul!l. ·~em~de~rrme~t~ dos· mtere.sses da 

Nesta ·occasião·veiú ·li:mesa e foi lidoo seguiritcf or(:)em,pu]?lica. · · ·· · ·, .~ .· · . ., · ,:c.·:· .... , • ~ ·. 
projeéto aê ·resposta· fi falla·'do throno. · .·· ·· · . . O,sen.ado ·.porá to~o .o esme~o em·. conc.orr~r. ?esve.~. ' 

.· · · ·- : .· ... , ., •. ·· . · ·~ · ·. ·· · ladnmente. -para.ad1screta satisfação. da necessidade; 
•. ,.,,,,.-,,; · · ..... , • .... · . . : ., .. , -. .... , .. -,.,.. .. . . que Vossil' Magc~tàdc.Imperial houve .. p.or.:bemJndi-

. Senhoz: .. ~O senado. encarregou:..nos .. da.·.honrosn car, de.,illliviar il guarda nácionat:dó.sernco ,ordi
missiio de apres~ntarmos' O:: seu cordial·voto de:gra- ni.rio, sem ·'prejuízo dos elevados"flns· dé~·súa·l'insti
ças li:~ Yos~a;Ma:gestade,.Jinperial~pel~·:;.ma:nifestação :tuicão ;. de melliorar·.a legislilÇão: do•·.ex.ercito: e':•da 
do VlYO prazer com :que .Vossa. ·Magestade: .lmpe- armada, na parte relativa ~·adminis~r:ação da justiça,-·. 
rial se ··.dignli:rn abrir. a .presente sessão :da·. assem- e dexemover· os. graves: mconveruentes· do .. recru-. 
bléa 'g~ral, ,cuja :reunião desperta sempre com'razlio· tamento: por: UÍI:la .. leL .. cuja · 'JirOmulgaçil.o :.tem:.<sido 
as mars·.gratas esperancas dn.-Nacão. · ,,, "). ·,, geralmente:.reclamada .. : ,. ·: ... ,. ,·. •:'·'''::,· .;. ··. ··.···'''. 

Compartindo· a justa e ~enerosa .satisfncil.o de Vossà / . Folga o: sénadocom a ses-urança· de que:o.goyerno: . 
1\Iugestad·~ ,ImperiaL pela·, tranquillidade de .. que l1a . de· VÕssa .nragesfu.de: Imperial, -além .de, continuar ,a. · 
tanto tempo gozamos,. o senado .igualmnnte se apraz ·promovcr.'a emigração .e·.o desenyolvimento. das co~ 
de reconhecer que esse-grande·benefleio não·.su re- lonias exrstentes, tem .Proc~rado ao·,mesmo.·tenlpo. 
veia o favor, com .que. a Providencia divina nos'. pro- :realizar' outros .. : beneficros ·de., que .depende a.pros"
tego , como .·f!crnonstra•a· boa. indole,dos. brasileiros; pcriclade· da. agricultura ... E de .. perfeito aceordo corn 
c sua adhesão ás. institui(!õcs do paiz. · o principio de que a defiéiencia dc"braços já sentida 

~! ,, 
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Acta 

Ell 13 DE l!AIO DE 1862, 

em nossa lavoura sú púde ser supprida pelos. meios 
simultaneos da acquisiçno de .trubalhadores llvre~ c 
morigerados do melhoramento dos processos m
dustriaes e da facilidade das commumcuções, o se-
nado· nunca recusará o seu concurso. yara que .o Prcsz:d~Jncia doS~. ~isconde de Abácté.' 
governo de Vossa 1\iagesLade Impe~rn _possa Ir A's H horas ·da manhã,. feita a cl1amada, .achá-, 
opportunamente promovendo a apphcaça~ des~es. S ,, · r. lta d 
me. ios ·que alilisexia:em tempo, avultados chspcndws rão-sc presentes 21. rs. scnat:.ores, .a n o c;:om 

' ~ • 1 causa participada os Srs. Moniz, barão de Antomna, 
c a cooperação dos proprios. agr1cu tores. . barão de 1\'Iaroim, Baptista de Oliveira, Can.dido Bor-

. , O , senado compraz-se de . que fosse realizado no gcs, Carneiro àe Campos, Euzebio de .Queiroz; V as
fausto dia 2 de dezembro do anno passado o pen- coilcellos, Penna, Duts Vieira, Pimenta Bueno, 
sarnento da Exposição Nacional, que nã•? deixar<"i de Araujo Ribeiro, Dias de Carvalho, ·Nabuco, Sou;:a. e 
produzir entre nós osmaravilhosos eiTeltos que de Mello, marquez de Abrantes, marque:~: de CaXIas, 
i rrual pensamento têm .colhido os paizes mais cultos. marquez de Jtanhaen, marquez de Olinda, visconde 
:E'm presenca deste primeiro ensaio que, embora de Albuquerque~ visconde de Itaborahy e visconde de 
levado a elrêito atravéz de. grandes düfi.culdades, pa- J equitinhonha ; c sem ella os Srs. :Cunha Yascon
tenteou consideravel parte das nossas nqu~zes nat~u- cellos, barão de Cotegipe, ·barão de S. I-;ourenço, 
raes e não pequeno adiantamento da nossa mdustm~, Souza Queiroz, Paula Albuquer-que,· Almeida e ~~- · 
excedendo.á 'expectativa gt'lral, o sena.do ~spern;·q_u~ buquerque, Paula Pessoa, Mendes· dos·?antos, ::ii
o governo. de Vossa Magestade I~penal nao desistira nimbú, Fernandes Torres, Fonseca, · v1sconde da 
do proposlto: de fazer quanto estiver de sua parte Boa-Vista c visconde de Suassuna. ·· . ·· 
para que se rcpitão estes· uteis concursos. · O Sn. PR'ESI.DE:STE declarou· que não ·podia haver 

. O seriado, congra.tulando:-sc cqm VossaMa_gestadc sessão porfâlta d~ nu~cro Icgal.de·Srs.-senndores; 
Imperial pelo crcsc1mcnto das rendas pubhc:ts no c, depois de convidar os presentes. pax:a ~rabalha~cm 
ultimo exercício; ouviu com extrema satisfação o con- nas commissões; deu para·ordem do dta. da segumte 
selho . dictado:pela prudcncia e pritriotismo de Vossa sessão: · . . · · · · ·· · · · 
l\farre~tadoimpcriai, de limitarmos as despczasaos Pareceres dccommissões; / ·· . ,_,;,... . 
empenhos já coritra11idos c aos servir.os mais utcis, i• discussão das seguintes proposiçõe~· da camara 
c de que não,'scja dado pre~cindir. E· conscio da ur; do::; Srs. deputados: · · · · · :· · • '·: ··, · ·. · · 
gente necessidade de scgm-Io, o senado cooperara . 1• concedendo licencia ú irri:wndadc :do'· Sacra
efficazmentc para que não seja frustrada a firme .es- mento da cathedral dc·s: Luiz do Maranhão para ad-
perança, manifestada por Vossa Magestade Impe

1
pal, quiri1• até 50:000$. . · ·. :. . . ' · ... 

dc·quc, mediante discreta economia c sevcya 1~ca- 2• fazendo c~:tcnsivos ú Santa Casa dal\Hscricordia 
. lização, conseguiremos cm breve tempo cxtmgmr o da cidade de S. Paulo os favores c isenções : c~nce-
deficit dos annos passados,· sem a. menor queb~a do d 

8 7 
· d R 

0 
de 

nosso credito c sem paralysar o progresso naciOnal.· didos pela lei de 30 de agosto e.l 4. ... a 0 1 . 
Janeiro; · . . . . , ., 1 O. sen~do examinará attentamentc os relatorios :I 1 . dos diversos ministerios e as informações relativas 3•; regulando a disposição do · art. 1 O (a . e1 

ao estado dos .respectivos. neo"'Ocios. 'n. 876, de 23 de agosto de !856; na· pat·te relatiYa 
ao exercício dos membros do conselho naval; .. · 

Senhor! Com profundo acatamento c com a mais 4• autorisando o n·overno para contrnctar cnm 
v~va gratidão, o senado acolheu as beJ?-cvolas expres- qucri:t melhores condi~ões ofl'c~·ec~r o serviço da na
soes com que Vossa Magcstade Impcnal, ?-ttcndcndo verraeão a vapor do Rw de Jane1ro e Santa Catha
ú multiplicidade c gravidade das necessidades que rirfa ·pelos portos intermediarios de S. Paulo e Pa
cxigc_m :provimento legisla~iv?, di1:1nou-se invocu.::: .raná ; 
com mtc1ra confiança o patriOtismo aos rcprcsentan- E. as ma Lerias j{t designadas. 
tes da nacão. Pela parte que lhe t~ca, o senado asse-
gura á V' ossa Magestadc Impenv,l. que nada tem 
mais a peito do que bem servir à nossa Patria, pro
movendo a sua prosperidade, c concorrendo assim 
para a felicidade e .gloria do reinado de Vossa Ma
gestadc Imperial. 

Paco.do.scnado, em 12. de maio de 18ô2.~Jll~rque.::: 
de. AÔrantes:·...:... Bá1•ão de Muritiba .. - Carne~ro de 
Ca111pos, ,com rcstricções. · · 

· • ·Foi a imprimir, 
·. O Sr. presirlcritê deu para· ordem do dia da se:.. 

guinte sessão : · 
· i." discussão do projecto do senado, prohibirido 

as vendas dos escravos debaixo de prégão c em. ex-
posição publica. ·· 

E t:rahalhos de commissiics. 

Levantou-se a sessr,o á meia hora depois do meio
dia. 

.:i.• sessão 
E~! H DE ·nr.\10 DE 1862. 

Presiden~·ia do Sr •. visconde. d.e ·Abaeté. 

A's :li horas, c1a:~anhã, aclianlio-se preseii.tes 30, 
S1·s. senadores, o sr., presidente ~bl-iu.a sessão. 

Lidas as actas de :1.2-é t3 do corrente, forã~ appro-
vildus. · . · · · ; • 

O Sr. i o s~creln~·io deu cónti'~cJ.~:~ogu.iut~ 

EXPEDIENTE: 

Drclaron que o S•·.Úend~s ·dos Silnto~ pnrticipára 
que· por incommodQ.de, snude não podin comp~rece1· 
ús primeiras sessões· do senado, .c que o fam logo 
que cesse o mesmo incommodo.-Intcirado. 
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ORDEl\l DO DIA. 

·Entrou cm 1" discussão o project? do sena~o _que 
prohibe a venda de escravos debaiXO· de prcgao c 
em exposição publica. . · . 

Não havendo quem pedisse a palavra,· ne~ numero 
suillciente para· se votar, ficou encerrada a dlscuss.ão:. 

· O. Sr~ presidente deu para ordem do dia da sc-
nuinte sessão:'. . . · .. , . . . . . 
0 As' 'materiasjá dcsi~nadas, começando pelavota
ção do p~ojecto .. c.uja dtscuss~o ficou .encerrada. . . 

Lcvantou~sc a sessão ás :1.1 horas e 2:5 minutos da 
manhã. 

; . 

Acta 

Lidas as actas de 14 e 1:5 do corrente mez, farão 
approvadas. 

·o Sn. :1. 0 SECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE .. 
. Um alicio do' miiiisterio. 'da fllZenda,· acompa

nhando o·mappa n. 64.2 .das operitdr.ões ·occorrid;ts 
durante o.mez. de ,abril proximo fin o na ~e·éção da 
assignat.ura e substituir.ão··do -papel-moeda.- Re
mettido ú commissão de ·fazenda. . · . · :· · · · . . . 

Um dito do ministerio da guerTa, acompanhando 
m ilrelatorio apresentado p·ero respectivo ministro 
uo corpo legislativo.- A' commissão de marinha 
e "Uerra: · : · ·:· . ·· · · :. · ... ·: :;, • ·: · 
. Õ mesmo Sr. secretario deelarou-'achar-sé .. sobrc 

·a mesa. o relatorió do ministerio,· dos negocios,da 
marinha:· -A' mesma comniissão.. ·. • . : ·. · .. 

Seguiu-se a apresentacão de ~equcrimentos, pro-
Eli 15 DE ~rAIO DE 1862. · j~ctos é indicações, · • · : . . · · · · . 

·: ·Pres'Ú,encia do Sr. visconde de Abaeté. . o sr. Sou~F~ruieo{piladrdé~):::_Ped·i·.a 
· · · · · · _ . ·· . _ · palavra, Sr. presidente·, para-apresentar.um,requen-

. -A's .. 11. horas da manha, fe1ta a chamad~, achurao- mento em· que. a:camara municipal da cidade .. do 1\far 
se ·J?r~sent0s .. 25 Srs. s~na~ores, ·falt~ndo com cau_:;a .de Hes'panha pede ao senado que tomealgumà ·m.edida 
partiCipad.a os Srs, Momz, barão de. P1rapama,. b~rao á.cerca da lei de ~ypothecas:''P!JÇO aY. E ;c: que man.de 
de. Qu!lfalm ·. SÇ~uza.Franco, Baptista. de. Ohve1ra, esta.r~presentaça.o á commissao~respectiva; para·.quc 
Euzeb1o de Que.uoz, y~sconc.ello~, Mendo~ dos S~- :tom~ em consideração este fusto pe~iuo_; e·.accres<Een
tos, Pcnnn,_.. D1a~,. :V1e1ra, P1me1.ta _ _D~eno, . So~za tare1 que, em tempo_s em qu~ .'o gov(lrnO· ent~nde, 
.Ramos,,Joblm, -D1asde Carvalho,.1"e1xeira. de Souza, sobretudo em matena· de a!rr1cultura :que :se ·devc 
Souza e 1\-Iello,. marquez de ~~rantes, v1sconde. de esperar muito ou tudo do~: e5foir.os'' individÜaes 
Itaborahy e .visconde de J equ1t!nhonha ; e_ sem e~la bom é que venhão · represeritaêões ·destas : mostra~ 
os Srs; CunhaYasconcellosl barao de Coteg1pe, barao quaes são os embaracos que cssés esfor~os encontrão 

·de S. Lourenço;Souza Queiroz. Paula Albuq_u~rque, e com quelutão quaiido,proéúrão desenvolver-se. 
]>aula Pessoa, Almeida. e Albuquerque, Smunbú, F .· · ·. _; . · . ;. ···

1 
;;_. ·1 ···~ · '··· · 

·Fernandes Torres, Fonseca, visconde. de Sunssuna e Ol remettlda a commlssao de e.,IS nçao 
visconde. da Boa Vista. 
: 0' S~. PREÍllDÉNTE . declarou . que não podia haver 

sessão por falta de ·numero para formar casa, e con
Yidou os Srs.·senadores presentes para trabalharem 
nas •commissões. . 

Ordem do dia• da seguinte sessão : - A mesma jú 
designada·.· 
: ... ' ·,· 

ORDEAI DO DI;\...... .. 

Foi submettido ·.r :1." disctissãó. o parecer da ·mesa 
s~bre os requerimontos de diversas ·pessoas~·. ·que 
pedião o Ioga r de offlcial da secr.etària~do senado,: e 
passou, sem debate,. para a 2• d~scussao. .. . · 

Teve Jogar. a votação da 1" discussão, .que. í!cára 
encerrada na sessão de 14 do corrente, do .projecto 
que prohibe as vendas dos escravos debaixo. de prégão 
e em exposição p~tblica.:-:- Passou tambem,. sem· de-

6• sessão bate, para a 2• c.hscussao~ . . . . .. . . . . . . . . 

El\1 lf> nE l\IAIO DE 186!. .DISPENSA DAS .LEIS DE .\1\IORTIZA~ .. i.o .. .. 
Presidenc·ia do Sr. visconde de Abaeté. Entramlo em ln di~cussão:a,'pr!)posiÇi; vinda da 

·sumr.~Rio: _iEip.•edientc~-~Renresent~ção da c·idade camara do~ Srs. deputados concede~do á'Irmand~de 
r do Sacramento da cathedral de S. Lluz do·Maranhao, 

. do.Jilar de Hespanha sobre a lei de hypothecas. - passou sem debate á 2•, na qual eritroti,lOg?,·:~oznc-
. onDE)I 00 DIA. -D·iscussão do pm·ecer da mesa çanuo pelo art. lo. . · · · · - , , .· -.. 
. sobre "O lagar . de o{ficial da SeC1"elaria, C do pro- · . . . . . . 
jccto do Sr. Silveira da 11/ot.ta sobre venda de escm., O Sr. visconde de Jcquitinllo:Dila (pela 
·vos 'irni . .''leil?Zo::.,.._Dispe1zsi:i das leis de a~norti::ação ordem):-. Recordo-me de que· iniciou-se aqiJi· um 
··cm fa<t;of da" irmandade· do Sacramento do M ara- projecto para que .o goyerno fosse.at:itorisado·.a: fuzer 
nhão' tr /:la casa da :'11Jise1·icordia de S. Paulo.'- estas concessões, .mas. não sei se .. esteoprojecto pas-
Adiamento do Sr. visconde de Jequ-itin1wnlla.- sou. ou se foi.a alguma commissão; . :' . 
Discwrsos deste setlhOr c do Sr. Dantas.- Pro- o Sn: PltESIOENTE::-'- Se o nobre senador dã li'
pos·ição reltttiva ao ex~rcicio dos m~mbros do con- cónça, eu o informo do que consta a este re~peito: 
se_llto naval. -: R_equer~mento ~e. ad·tamento. do s_r. A .i5 de maio do anr1<i· pus·sàdo:~ntrou em 1 a dlscus
vtsco!tde de Jeq1~~t!nfionlla. --Encerramento. da d·ts;_, .siio ·uma. proposição.· da ·camara:·: dos Srs; deputados, 
cu.ssao·. da·p.IYJpos~faO. , . . . . . . ·disponsnndo itYlcis de arnorl.iza~ão para quo·pudes-

. Ns 11 horq_s dá Íl'ianhã, feita a chamada, pqr não sein adquirir-o P?Ssuir ben;; do i·aiz as irmandades 
ha.ver cnsa,.Iogo depois, achttfld.9-se pres~ntes 30 Srs. de Santo Antomo dos P.~brcs _o de ~ossa S~nhora 
senadores, o Sr. presidente abmt a scssno. dos Prazeres, c outt·as. ·Esta d1scuss.to ficou encar-
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rada, por nito haver casa para se votar. A 17 do dilo sessão passada, então a mesa dará um parecer geral 
mcz a propo:;ição passou ú 2• discussão, na qual para que tudo fique adiado; mas se entender que 
entrou logo, c ficou adiada para ir ii commissão de deve tomar uma deliberar-ão sobre esta re:;o!ucão c a 
1azenda. A 2t do mesmo mez entrou em :l• discus- outra que veiu para a ordem do dia, embora" penda 

, são outra resolução para que · pudessem ad'quirir da approvação da outra camara aquella resoluç~o 
bens de raiz o sominario episcopal da cidade de S. geral, então ussevcro ao nobre. senador que conh
Paulo, ·a i~reja de Nossa' Senhora da Soledade da nua rei a .dar para a: ordem d.o dia as outras, prefe
cidnde do. Recife, c de diversas irmandades. Esta rc"' rindó aquellas, que me parecerem de mliior ;urgcncia 
solucão ficou o.diada ·até que. se marcassem as con- e interesse publico. · . · ·. · 
dicõés gcraes, que devião regular taes concessões. O Sn. VISCONDE DE JJ;QurrrsnoNnA.:-:;-Euacho ·in
Oia, a resolucão, que marcou estas condir.ões, tam- dispensavel que se tom.c uma· deliberaÇão a· este rcs
bem passou no senado na sessão do 'anno.C!e ,i861, e peito, porque a pr~tenção da irmand.ade da Can~~laria: 
foircmettidá á camara dos Srs. deputados no dia f.O· aqui da côrte ficou embaraçada,-. sendo abas de 
de agosto daquelle anno. · ' · · . · summa importancia, · porque a· quantia excede: de. 

E:U. entrei cm duvida se, ii vista disso, devia dar i,OOO:OOOH, mas. estes' ~ ;ooo;OOOH são de· predios, 
para· ordem do dia esta e.a·outra resolucito que dei. que se devem deitar abaixo.parataze,.·u.nia.pr~ça·.\ 
Cori1 etrcito, . jft passou n.o · senado umâ .·disposição 0 SR. ·PRESIDENTE: _ Hn outras qu'é· são támbimi 
geral, mas clla depende amda, para conv'erter-se em . . 
lei, da ápprovar.ão da camara dos Srs. deputados, e muito importantes. · · ' ·.· · : . .'' : , ,. 
depois, da san"cção imperial. Perguntei a mim O Sn. visco~nE.nE·JEQurriNHO:-;u.~: 7 Sc'-.a,.i:a
mesmo so· em taes circumstancias· cu tinha o direito, mara dos Srs. depu~d?S· entende resolver este anno . 
visto que a medida geral não.dependia já do senado, a questf!o geral, ent!'-o esperemos; mas:sc entende . 
de. dch:ar de dar para ot·dcm do dia resolucf.Jcs não resolver a.. questao·gernleste anno ou no outro,· 
taes, que são realmente ou pod~m ser de muitó in-. parece-me que o·senado deve dar. solução~ás.'prc,.. 
teressc. Não podemos .saber. com certeza se a rc- tençõcs desta natureza. · . · 
solucão passará na camara ·dos Srs. deputados, e . Demais, Sr. presidente;· este' assumpto· é de stim
quruido passará ; neste intervallo deveremos deixar ma gravidade, porque agora ouvi aqui; do ·honrado'· 
de tomar em consideração os-diversos projectos, que membro ·que me fica á esquerdá,: um· dito muito . 
ha ·na casa, alguns dos· quaes,.naverdade, me parecem digno de ser repetido ao senado, e é que acabárão'- . 
que são. de muito: interesse publico? Eu, da minlm se os antigos morgados c continuão ontros mor.: 
partc,.uão. me julgarei autorisado para decidir esta gados..... ' · . .:·; ·:· ·' • .,· · 
trucstão. O :;enado p6de fazê-lo, c se deliberar que 
esta resolução c a outra fiquem adiadas, então a O SR. DANTAS :- Ecclesiasticos. , . 
mesa dará um parecer geral para que scjão adiãdas o SR. VISCONDE lm J:EQUITINHONJÜ: ~····morsa . .:. 
todas ns resoluções relativas ít dispcnsa·das leis de dos ccclcsiasticos, porque os bens quc·:sevão aec;u-· 
amortização, .atú que. tenha uma !'Oiução a resolução mulanrlo nas c~rporaçõcs relig~osas hão. de produzir 
que se acha nu camara dos Srs. d~putados. . os mesmos ctre1tos que produzirão os morgados. No 

O Sn .. visCONDE DE JEQUITINuo~;:u.\:- Além das meu conceito, os morgados não erão tão·perniciosos · 
resolucõcs que V. Ex. indicou, ho. uma tambcrn de que como são esta~ ac.cumulaçõe~. Verdade é que é. pre:-'· 
me reéordo, a da freguezia da Candclaria da côrte. ciso aLtender a circumstanc1a attenuante de serem 

O SR. PRESIDENTE:- Ha muitas. . taes bens reduzidos a apolices, e,.por·consequencia, 
o SR. VISCONDE DE JiQUITlNHONÚA. :-Esta da Can~ ns propriedades territoriacs vão ser cultivadas,·Ia

dclaria ó de snmma importnncia, porque a irmanda- vradas, exploradas, etc.: ha essa ditrerenca:. Em todo· 
de está fazendo grandes obras, e precisa de autorisa- o caso, o negocio é grave, ó preciso por êonseguinte 
cão para -poder amo~tizar alguns predios que devem ensacca-lo por tal fórma que se decidil de uma vez c 
ser deitados abaixo. Ora, esta pretenção jlt foi discu- que se tome em consideração todas as circurnstan
tida no senado onnno passado, e, ou não se decidiu cias que se achão reunidas a esta importante reso
ou se mandou para a camara dos Srs. ·deputados; lu~,;ão. . . . .~ . ; · 
disto n~o estou nem l~mbrado ; o que me parece mais O SR. 1\'!A.FRA :-A proposição· do senado já .foi · 
cx:acto o. que<;> negoci? ficou-suspenso. Se, pois uma dada para ordem do dia na camara.d!os Srs. depu~ . 
resoluciio a este respeito ficou embarar.ada por causa tados. · 
da rcsÓ!ução geral, não é de estranhar que fique taro- o SR. v1sco:-roE DE' JJiQUJTlNlfONUA: ~·Pois· bén;, 
bem emllaracada a de que se trata, porque, do. con- v. Ex.· tenha .a. bondade de propOr, ao senado a 
trario. seria Üm privilegio dado a esta~ ·. · · ·questão prejudicial,· isto ó·, se o silnadci entende. re- · 

V. Ex. tem.toda .a razão; de duas uma, ou ·se deve solver jú esta questão ou adia,.-la il.té ._que .se:.decida. 
decidir· que seião . adiadas .todas essas resolucões · a proposicão do senado, que:,estána camara:rJos·Srs. 
até que se dec"ilia na.camara dos Srs. dcputadós a deputados.· Podemos 'decidir isto de ).lllia.fúrma,,quc 
resolução geral, ou então· deve-se darnndnmento a é limitando .o tempo, ou então:mundando ú.com
todas quantas existerlltaqui; ·mas •. serem decididas missão, pois me parece qtie'este p~;ojecto .ainda não· 
umas c•. ficarem outras por decidir, não me parece foi á commissão espe_cial, .e· objectos .P,esta ."ordem 
justo. . não· devem ser tlccuhdos--dc cliofrc, devem sê-lo 

O SR. PRESIDENTE:""'" Eu escolhi estas duas pro:-. com conhecimento de causa, 'c este conhccimen
posições, c.orno poderia ter escolhido outr~s; po~cí!le to sú púde ter ·o senado por· meio ~e :um parecer 
o meu 11m era· saber o que o senndo quer1a decidir. da respectiva comruissão :· por isso me parece arra
So o senado dor.iciir que> e>stas r•~solilm'ics devem ficnr zoado m:mdar-se este prOJP.C~o ú commissii.o res
adiadas até ft solução du proposiçil?, que foi remet- pccth~a; eu não sei quM é clla, não sei su .é tlc .in
litlu do senado para a camara d..,,, br~. deputados na. dustna, ou .•. 
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O Sn. PRESIDENTE: -E' a de fnzenrln. Púde ir e11te pelo que disse o nobre se~ador, pelo facto de mandar 
projecto com todos os outros 11 cormnissão de fa- uin rctruerimcnto ú~ adiamento, P,Urecc: .qu_e tem 

d escrupulos de qur~ nao podemos ma1s dar um passo 
~ ze,6 ;~.VISCONDE DE .Txourn~r;ONfl,\:- Sim, senhor· ácerca de taes:concessões. . ·.·.. . ', . . . 

Não sei r.e meJlz bem entender. A minha opinião 
. Parece~me que a . questão póde ser ·resolvida desta é que nós· podemos continuar· a legislar· sobre esta 
Jiírn:ia. · · · ma teria, supposto _que eu nãf:?' d~ 'o. me1;1 voto a· se-' 

Véiu .IÍ m"esà e foi, lido o seguinte requerimento melhantes concessues; porque·-nao·deseJO que m!lr-
qúe, sendo apoiado, entrou logo· cm· discussão :. · chenios como vamos marchando, sempre em::sentldo 

· · · · · ·. · · · · ·· · · inve1'so iY ao· contrario do· que vai":sepraticlli!do no · 
. Requerimento.· · . muridG. civilisado. As iuicões ··mais. experientqs ·:e·· 

.. ·" Seja e~te";proje~t'o.·e. os demais, que são idiÚ1iiccis, civilisadas· do que riós vão· secularisando esses bens 
rcmctt1dos á éommissão de fazenda para:dac pnrec.er eccfesiasticos, qúe não apro~eitão 'J?ais_;do.: que a 
sobre·elles~.,:.:.Visconde.deJequitinhon_.· 1t,a.' rneia :dúzia de espertnl!Jões.· As SOCledades eccle-, 
· · · · .· ·.· • · ... ·· · · · · · · · · · 1 siasticas devem_ ter outro ~m, e:~~ão ·o "(!e adqui~ir;e·. 
O·Sr.:Dantas:'-Dcsejo que o nobrcsenador, acci.Imular .~guezas; · ~ssas :tc.cl!mulaç?~s:·ca.us~o 

q~emalido11. _o t:equerimento,' me imforme,.ainda que grandes. preJUlzos ·á · so_c1edade cJ:::ti; e:mu1to ·pnnc1-. 
SeJa por um aparte, qual a razão por. que mandou esse ·palme_ nte· a um i.mper10 _novo_ ;·;on4e"tudo.oest. á por .. 
requerimento: E' porque entra em. duvida se· nós, fazer, c não convém· que. cedamos a coryorações de 
depois 'de· termosfeitó.urn'il: lei, 'a qual, segundo nos mão-morta aquillo de que havemos. prec1sar; em um,
infbrmou·o Sr:presidente; estú nacamara dos Srs. de- paiz, que pr_.~_cisa. d. !3 colonis.ar.,;ão e:.:que .. pnra,o.fu.tur_o 
putados.... · .' ·· .. · .. ·· · . ·_. . , , · ·.· · · . · . Illl de premsar de te.rras. Acabá~os com· osmor~ 

n_aoo)hs~_.1:epl~.··.!'. i'nÍ!:~ .. T . .E,:.-.. · P_ei:düc,.me o _n·o· bre senado. r gados c1vis e estamos estabelccend!l ~org!ldos:~ccle-: 
... . . siasticos. Para que?. Para serem· o-pa;r1momo df! 

. OSn.)J~r."TAS; ~ ••. :um ·.proiecto, que paS!>OU meia dnzia de sujeitos, .que. ·sabem .empregar· ·os· 
· · • meios de illí.idir a credulidade públic~r·'> .:•:-::-; :·a···:: 

nesta casa, estabélecendo cer,rqs prm~ipios. ou . a ma- Levantei.:me para· protestar afavor·do·.duelto• q!lC': 
n~ira.po.~.que_;a gov~rno. ficava autonsado a dispen- fica_ ... ao senado, 'de a ~o do ·0 tempo, se~-_ch!lr. co.nve- ... 
sar· as le1s. de· amortização em favor: de algumas con- . ~ · e 

0 
d sta 

0 
dem amda que 

frarins .. ou·:estabelecimentos· pios;·pcrgunto eu.: é niente;· "azer cone ss. es ~ :.r , . · .. 
Po;.l·sso. qu'e· nós 'Da-o podemo~ tomar·conllecimen. to passP. o ·projecto; que daqm_fol para· a·camar~·do~ 

L - ~ Srs.'deputaaos. · · · ·· · ··· · ·· · '' '·.· ... ··, d~sta"resolução;éporisso;q:ue_o,no.bresenndorpe- .. , .. , ...... ; .. ··., 
dm ·que fosse•a-uma ~comm1ssao ate. que· a' camarn o sr. visconde.de J~-q~tinh~nlaa ::
resolva ?,Sr. presidente, eu vejo nesta ·questão ym Sr. presid~nte, julgo a q:uestao mopp_ortuna.:.A.ctu~ .. 
principiél ;ou·:"~;ma:.pr~rogativa do. pode!le.rislativo, ai mente nao se :trata de. saber,!IUaes serão. as ~on.
que· convem nao sacnficar. Ao poder legzslat1vo com- dições com que. esta. resolução, ha. de p~sar. -Ainda 
petia di!1pen_sar ~s leis de amortização em favor de cor- não se sD.be: qual será o parecer da,co.mmrssào:a:czy.e 
porações üe.mão morta; mas o senado achon co~ve- vão. rcmettidos. esses projectos; por consequenc1a; 
niente, .para poupar_ .tempo oom concessões ped~das como querer ja prevenir a hypothese figurada .Pelo . 
nes~ ;!!lisa, q11e ·se conced~sse ao governo nut~r!sa- honmdo membro pela província" das Alag~as t-9. es
cão.pllra que podess_e·, .. debalxo· de certas cond1çoes, crupulo do honrado membro nã!l~me mcreçe.ccn
dispensár as leis de amortização cm favor de alg~- sura: pelo contrario, louvo mmto,'csse escrupulo, 
mas corpórar.õcs. Pergunto eu: n passar esta le1, quando· S; Ex .. pretende que n assembl6~ger;J.I·fica. 
ficamos· nós· privados de, conceder f.D.es dispensas 't sempre com 0 direito .de fazer taes concessoes, ~l:dcs
Delegamos ao governo ess~ poder? Ente~do. que peito de auto~isa~ão:,d~da ao gover_no p~a as. f~~~r 
não, p()rque nós .. não·· nos podemos dest1tu1r de nos casos ordmar1os. . . . . · · ... .· .· 
nossD.s attribujções ; .... entendo. que, . .se passar esse Além do exemplo lembrado pelo,honrauo. senador~ 
pro.iecto, nós ficamos da.mesma)órma com o poder existe outro,·que foi·uma resolução·que~passou·aqm 
de fazer· qualquer concessão dessa natureza, quando na .. casa,, autqris~do .o goy:erno:-.J~~ra .:c~ncede~ 
nns fUr pedi~a, . · ...... · · · .. · · · .· · · • cartas de .naturalisação. C_re10. que :Ja pa~so? esta· 

Darei . um . exemplo~ Passou o anno passado· nesta resolução ;· m!ls nem por 1sso. a: assemblea., :geral 
casa .. um.·prçj_ecto, que tarubé~ não,,sei se jli_ pa~sou ficou. inhibida _de tomar em. ,-cons1deração os.,casos 
nacamaraâ.os Srs;deputados; acerca dtdoter1as,.que e>.:traordinadus,· em-que elJa, entende~ em sua-sab~. 
o gov~rno. ~od~~ia c,oncederl~terias;a es,f!Ibclecimen; doria. que deve conceder·;tltulos ·de .. cid.adão ·. ~r(lSI• 
tos .plos; '1 ergunto e~ ,::.flcnmiJS nus .privados desse_ leiro a este. ou·áqilelle; ·Isto 'P~de _;explu:ar-se--:cQm 
dil·e1to? dclegamos esse poder completamente, a!J go7 uma phrase franceza, ·que· é multo'usada·: ça•'l!a. 11€!'1111· 
vcrno.?.,ou podemos; qunnd_o achnr.n:tos convc!lle!lt~, dire •. Quaesquer concessõ~s· que o cor~o leg1slatiVO 
lhzer· ·tambem novas concessões? h' ·um· prm01p10 faça a-este ou·a outrd'respe1to~·não são fe11.:1s•úe fórmn 
que c_onvém con~er~·ar ,intacto e .pí·~~ervado_ de t~da que elle 'de~itta de si-:•o dir,eito<de fazer qua~quer lei 
a duvida~ .... ·. " .. · .. · , · . , . .. ·. _:~ · . a esse .respe1to;·porq~c ne!D a assembléa geral~ po-

0 SR" PRESIDEXTR :.~Consta, da.:~ISC?Ss~o _que o deria faicr.. . ... · . · · · · · . , . · ... 
se!l~do, qt~e ·faz p_art;e. do poder legislativo, ~~~o ,de-: · 0 Sn.'DANT,i.s: _; ~ão'púdc .deleg4< .' :_ . :, .. o, • 

nuttm dc .. s1 esse drreito. . : ·. 'I···· .. · --·· ·, · ·· 'J ·· · · · ··· · ·····Nã · · .,d d · 
OS · D · . . .D. · ·. · . _.._.. · · ...... · ·0 SR VISCONDE DE: EQ01TINUONHA:7. 'O pu e C-. 

n. ,ANTAS: - a mesm_a "vrmll, se passar·na : . . .. · cntido'nbsoluto. pódc siJmentedolegÍll'.por 
camarn do~ Srs. deputad(),S :a lei,· qu13 dá poder ao g~~ lega; c~ s . 'd 

1
•\·i 0 ubJico mas'não 'tídcdelegar 

vcrno de dispensar em certos ca.s9s as l~1s _de amo~t1- ~0~}'ifci1~1~~ q~Ó~teJ d_ ~'Iegisldr·sóbtnef asstimptos. 
zação, fica-n9s tambem a nós sempre o d1r~1to defuzer -1!e ·. . . r ~ada- p. ortnnto ... a 'qút'sf.ilo crr>io IJllll o 
tnP.S eonce!'soes IJllnnrlo :~clwrmos conYententc. M11s, ;,sstm. P.Xp l- , . ' 
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nobre senador. deve apaziguar o seu cscrupulo, es
porar. que a discussão apparcÇa sobre este objecto, 
que a com missão dê o seu parecer, _c ent~o decida-se 
como se hão de fazer essas couccssoes. J~u uLé estou 
P.ersuadido, Sr. presidente, já que se fali ou nesta mate
na, que um!l resoluçãç> com clausulas geraes não será 
talvez a mms convemente sobre este assumpto, por 
que podem· appa.recer circumstancias, que tornem 
differente a concessão a respeito deste estabeleci~ 
mento pio comparado com as de outro. A resolueão 
sobre um estabelecimentopio de S.Paulo, lembrada 
ha pouco por V. Ex., é desta natureza, porque, se
gundo me recordo, pretende-se que se fi:tça áquelle 
estabelecimento :pio as mesmas concessôes que se 
têm feito.á Casa de·l\Iiseri~ordia da côrte. Será isto 
posssivel? deve-se fazê-lo ? 

Tudo isto são circumstancias ~speciaes que serão 
·nttendidas, já pelo governo, se o governo .tiver auto
risação, já pelo corpo legislativo. 

Por isso, eu ainda repito que a discussão é inop
portuna, não é esta a occasião de a fazer, esperemos 
que sejão rcmettidas ácommissão essas concessões, 
e que a com missão dê o sea parecer; é isto o que 
eu peco no meu requerimento. Agora, se se quer 
nccrescentar no requerimento alguns quesitOS· para a 
commissão dar o .seu parecer soqre elles, não acho 
inconveniente:- o honrado membro que offereca á 
consideração do seriado esses quesitos. Eu não o"s of
fereco, porque estou convencido de que a com missão 
ha cfe fazer o melhor, ha de esforçar-se por informar 
ao senado com toda a minuciosidade, e encarar todas 
as g:uestões que são connexns coni o objecto. 

Encerrada .a .. discussão e posto ia votos, o requeri-

va conveniente que se ouvisse essa. commi.ssão; o 
assumpto é grave, trata-se neste projecto· de refor
mar a legislação vigente rclàtivamcnte ú organisácão 
de um corpo importantíssimo, como é o consc!ho 
naval, c talvez esta disposicao vá entender com ou
tras disposiMes que organisão aquelle corpo. E' in
dispensavel"ver se dahi póde resultnr inconveniente 
ou vantagem ; é precisÓ tambem tomar em conside
racão_ outros artigos collnteraes, isto é, que tenhiio 
rcfaçao com este mencionado na resolução. Eu en
tendo, Sr. presidente, que o senado não deve resol
ver sobre objecto ·algum sem ouvir as suas com
missões ; para isto é que ellas. forão nomeadas, 
não. foi sómente ·para tomarem· conhecimento dos 
requerimentos das partes; mas;. para·· to.marcm ·cm 
consideração as disposições legislativas •vindas, da 
outra camara. Assim, não sei se eu seria "imper~ 
tinente pedindo ao ~tCnado que. remettesse esta pro
posição á commissão de. marinha e guerra para dar 
o seu parecer sobre ella; mas, contando. com a be
nevolenciádo senado e com.'as desculpas que elle 
ordinariamente costuma dar .ilquelles que são.abc
lhudos na casa, vou offerecer á sua consideracão 
um requerimento no sentido·em·que acabo de'fallâr. 

V ~iu á mesa .e foi apoiado, entrando logo eni dis-
cussao, o segmnte · . · ' · · . ,.,.. ' 

· · Requerin'ienfo; · · · .. : · ·· '· 
«Seja este projecto ren:iettÚlo á commisslió .de ·:ma:: 

rinha e guerra para dar sobre elle parecer.-,-,Visconde 
de Jequitinhonha. >> ·. . · . · .• , • • 

Posto a votos o . requ~rimento, verifiêou:.se 'não 
haver 9asa, e ficou por isso prejudicado, na fórma 

mento foi approvado. . : . ~ 
Entrou tambem em 1 • discussão a proposicão vin

da da camnra dos Sr::. deputados fazendo extensi
vos á.Santa Casa da lUisericordia ~de S. Paulo os fa
vores eisencões concedidos á do Rio de Janeiro pela 
lei de 3 de agosto de 184.7. 

do reg1mento. . . . . . ... 
Continuando • a discussão, da proposição,: e não 

havendo mais quem tivesse. a palavra, o Si."presi
d.ente declarou encerrada.a discussão,-por não l1aver 
C_!tSa par~ se votar; e deu para ordem do'dià âa ses:-
sao segumte : . . .. · 

O Sn. PRESIDENTE: - Este prujccto está compre
hendido na votacão que acaba de ter logar: por con
sequencia, creio "que não ha duvida de que deve ficar 
para ser remettido com os outros á commissão de 
iitzenda (apoiados), porque os artigos da lei a que elle 
se refere dizem o seguinte (Lendo): 

O resto . das materias já designadas, começando 
pela votação da proposição, ct~.ja discussão ficou ·en-
cerrada, e traball10s de comm1ssões. · 

Levantou-se a sessão um quarto depois do meio-dia. 

Acta 
Ell !7 DE ~l.\10 'DE 1862. 

Preside?lcia do Sr. •1:isconde de Abaeté. 

<< Art. 1.0 A Santa Casa da Misericordia da cidade 
do Rio de ·Janeiro é nutorisada para continuar a 
possuir os bens de raiz por ella adquiridos depois 
dn publicacáo do alvará de i~ de·dezembro de 1856, 
r1ii.o obstante o commisso cm que têm cabido, que 
fica relevado. · 

" Art. 2;o A. mesma Santa Cnsn da l\Iisericordia 
poderá possuir· todos os bens de raiz que no futuro 
vier a adquirir por qualquer titulo, gratt1ito ou one
roso, dispensadas para este 11m 'as leis, que prohibem 
a amortiza,~iio, • · · · ·· ·· 

Com asséntimento do senado, assim foi resolvido. 

EXERCIClO DOS li~IDROS DO CONSELHO •N.WAL. . 
Seguiu-se depois a la discussão de outra propo

sição vinda da mesma camara, regulando a disposi
cào do art. 10 da lei n. 87G de 23 de agosto de 18M. 
na parte relativa ao exercício dos membros do con.: 

A's.A1 horas da manhã, feita a chamada, achárão
se presentes ~7 Srs; senadores; faltando' coni ·causa 
participada os Srs. Moniz, barão ·de ·Maroim~· barão 
de Muritibal Baptista de Oliveira,'Candido Borges, 
Em:ebio de Que~roz. Vrisconcc)los, Mendes dos,San
tos, Pcnna, Souza Ramos;Job~m, Nabuco,·marquez 
de Abrantes, marquez "de. Ca:nas, 'marquez · deIta
nh~?-em, inarquez de Olinda, 'viscondc'.de ltabornhy 
c v1sconde de Uruguay; e sem ella ·os Srs; Cunha 
Vnsconcellos, barii.v de. Cotegipe. barão. de S. Lou
t•enço, SouzaQueiroz,. Paula Albuquerque; Paula 

·Pessoa, Almeida e Albuquerque, Fernandes. Torres, 
Fonseca, visconde de Suassuna' e visconde da Boa-
Vista. . · ·1 .. . 

O Sn. PRESJDEN'TE declarou que· não podia haver 
sessão, por falta de numero para formar casa, e,. de

O St•. ''iseonde de ;iJequitiJtlbonba pois de convidar os Srs. 'senadores presentes para 
(pela o1·dem):- Sr. presidente, não sei. ;;e este pro- trabalhat•em nas .commissões, deu a seguinte ordem 
jerto jít foi <í commissitn •Jf' m:Hi nhn" rnf>nn. ,\cha. uo din: 

selho naval. . . . . . 

I 



~ESS:\0 Ei\'l 20 DE i\LHO DE 1Rfl2 CJ'" -·· 
2·.' <liscússiío do parece•· tia rnesn' áccr.~a <los rcqun

ritueutos dos prctcudcnte:; au ·Jog;u· de. uJHciul da 
• sricreti:\rin do senado; 

tos relativos á navcga~iio dos rios que cornmuni
citu as. in·oviucia:; do l'ilrit, l~oyaz .c i\Iato-G'ru:;su. 
- Ficou ·sobre a mesa para :;c tomar cm ·considcra-

A,s · mnterias já designádns. 
.' ~ '. ·' ' . ; ~. 

.~.~~· 

.~ . • J ' 'ACta~· ., .. :t •'· ... t ' ' .• ·.: 1/, 

' DE 19 DE ~r,uo DE 1SG2. · 

, .Presidimcia do Sr;. viscondP. de Abaeté. · : 

.. ,X{tl:lt~~as.'dal'Il~nilã,Íeiro ~ él~a~iid~,.àchÍírão~ê 
presentes'2G:Srs~·: sena:dores,.faltando'com causa pàr.:: 
ticipaua· àsOSrs. :::.1\'loniz, .rerraz, ·souzà ~Franco, Ba~ 
ptistá'IIC Olivcira~:Yasconcellos, McndesdosSantcis, 
J>eri:O:n:~.S!~irii>Í!··· Dias ,Vi~Ira, Silveira da . .1\fótta, 
Jub_im!,:,:Na.buco,<S<n;~za,éJ\1cllo, mar~9z.de ;Abran
·tcs, .mnrquez;de:Ca:oas,.,m'!rqu~:IJ çle Ollnda, ,·~scondc 
cle.Jtahorahy,, v1sconde:dc ·J equ1tmhonha e VIsconde 
do;prugu~y:;:e s.~iri élla ~s·sr:;. Cu'nha Vasconêellos, 
b::tr~o I de J:;otegipc,: b::trno d~ S. Lourcn!_!o; Sol!za 
Queu~oz:;:Paula Albuqucrque,:.Pl!ulal~cssoa, Almeida 
e:Alb~~e.rque; F.ei:nandesl'orrcs, Fons~ca,. visconde 
da Boa-VIs.ta'evisconde ·de Suassuna. 
.·. O·.~r~·· ':Presiden~e.· decl:.rou que ·niio podia I1aver. 
sessão .por·fnlta ·de numero p~ra formar casa, c dc
p:oisde.<ioiividtir ·os. Srs; ·senadores presentes :para 
trabalharem 'nas··commissõcs; '·deu ·:i spguinte ·ordem· 
do ~i-~p~rll~·amanh~; · •· · ·.· . ' . ' ·.. · · • .· . · 
·' :!"~'discussão do parecer•· ..:ta mesa sobre ·os reque
rim·enti:J:S.:dos:.preten:dentes: áo logar de ·omciat· dit 
secretaria .do senado. · ·. · ... ·. •" 
,:: :Yotação·:s'obré 'a propos,ição cuja. discussão, 'ficou 

encerrada.··· ······ · > · · · · · · · ·· ·.· 
• · r~··ldiscussão·· do projecto de resposta á'falla do 

throrio. · • · · · · 
.As,m:;,terias. já 'dcsignadns, c n2• discussão dó 

projecto· do :seriado prohibindo a venda de· csct·nvos 
em li.iilãop'! blicà: · · · · · 

~n sessão.· 
.. .EM, .20 _DE . ni.\10. DE 1862. 

r.iio opportunamcnte. .. . ·' · · 
. • Outro do ministcrio. da .. fazenda,' acompanhando 

cúpia,do áviso.de 7 dejunho de 1'855;· ~ontendo in~ 
formn~ões 'sobre. os bens que. pcrtcncêra:~., ao cnca
pcllndo do Engenho"'" Novo ·.de· ·iioyan:t.,.:· cm· Per,; 
nambuco; Remett.ido·. ás comrni'ssões ·de, fhzcndn:·. c 
dc.Iegislac;iio a ·que·estft affccto este negocio,;, ' . c.;.· 
·~Um oilicio·. do Sr;' Mendes.· dos~ Srintos,.-·pnrt.ici
cipando que' runda' niio púd~, por incoromodos .. dc 
snudc;•compareccr ás•sessões•do·senado:• ·•: · .. ; .... ··. 
· Outro ·do Sr ·barão :de Cotegipe. · participando 
tambem n1io poder comparecer.'por.. incommodos·dc 
familia.-Ficou o senado'inteil:ado·. · ·.:-,, ·. · . . 

-: Comparecêrão -no decurso da: sessão mais sete :srs.· 
senadores. . ·. ·'' ' .... ·:: .. ; 

... . - ·· .. , 
ORDEM ·no DIA·.; ·., ··. 

·,Entrou cm 2;disc11ssão. ~ p~~écci·:da'riles;:'sobfê 
os.rcqucrimen.tos dos pretendentes ao log;tr:dc: .. om
cial' da. secretaria do senado, e. foi ' sem c:Icbàt~ ilp.:. 
provado. , ., .... ··!' . . . .. ·. ,· .. , . :. :.:.'.,: ... >: . · 
. . I:evel~gar a votação: sobre_ a proposição reguln11!ifl 
ad1spos1çao do a:rt. : 'o ;da Iel' n. 87!).; de. 23 .. de ago_!?t<:J 
de t8:>1l, na •parte relat1va ao cxerctcto: dos membros 
do consalho naval,· cuja discussiio .. ficára enccrra'da 
na sessão de 16 do corrente. · ": · · 
·.Passou :para a•2" discussão, na qual entrCa.Iogó, · 

começando·pelo art. L 0 .· •. · · ••• • , ..... , . : :.. · · 

'o Sr. visconde 'de ·d' ~qtÍitinb.ohJ}~!-. 
Pedia palavra, Sr; pi:csidcnté, para ô'ffci~cé'ct·ao seria ao 
ci requerimento de adiamento que ria'outi:n sessão 'th:e 
·a honra:· tlemiliidar ftmésa, c qllé. ficou jlrejudiéal:lo 
por causa de nlio I1aver casa: ·orrerer.o :novàmcntc 
esscrcqucriménto, Votei pelarcsolução;,nias:dêséjo 
que ella seja rcmettida á com missão ·de· niaririliá ·c· 
guerra para dar o seu parecer. . ...... '· . · · · ·. 
· Foi lido e apoiado, seridó approvado sem debate o 

seguinte · · ·. 

REQU.ERI~IE:S"rO. 

« Seja o projecto re~etÚdo á cori:ubissão de mni·i
nha e g~erra.- Visconde de Jequitinhonfta.'), ; .. 

·. Présidencia do Sr. visconde. de. Abaeté. DISC:JSSÃC.DA RESPOSTi. Á_FALLA no_TrrnoNo; : .,. · 

Sult;;A_~;~.~E~pe~ieni~:- OnpE~I DO Dl:\.-,Appro- .. Entr~u em ,1"_ disc~ssüo o' projecti) de résp.os~·-á 
vaçao.em2• .. dtsC'ltssaodoparecerdames,asobreo falladothrono. ·. · ·· < .. :·: :, :.:. 

P":()vi'm,.e_nto :do~:·logar,f!e offlc~al da se~r!!,rq.r-ia.- ·2• . O.Sr. Carneiro de Ca.ntp«;»s i'-- Sr: prc!'i- , . 
· :dts~s~ao da·pr_opoStÇÇl~ ~()bre;o; c:r;e!cz.czo_,do,11• numt-. dente,J1avendo o ,senado. feito.,~ ]Ionra.de ,eleger-: me · 

J>fibr.os,,,do_: conselho,,np.v_al.:- APfrO?;aç,a,?:;l!o ,ad·tp-:n~(!nto: p~ra a con;urii~são:que. d.eV:ia fa'zeFó vóto:de graças; e·· 
.. ol(~r.ecúp.pelo .Sr,.v1sconàe .dé. lcfJ!l·~ltnl!o,n{la.- 1"· ·nao tendo eu tldo. a felic1darle de con'cordar em todós · 
·: dtSC'liS~a~ c doévoto :-d~ igr.aç_as,. ':_l),scu,:s~~ 'dos §·r[;. , OS pontos COm 'O pensamentO d'os meus illustr_C~ cc;>Jle:
'Came~r,~·:d~: G_amp,~s! J)_~'ft.ta~, .. Souzc:- e. lJlello e gas dess.a comm1ssp.o.;.é mel! duve~. expô~· ao senado. 
·.·N~lne~o·: . . ·· ···: : :.· ·. :·;- - " · · .. ·. : ., :. · · · : ... ·. ·.. .·, · quaes seJãO essas thscorcnncms; Sr.·prestdente, uma 
.A~s ', ú. J1oríÍs da rn~nhà', _achando-se presá ti te~ a'ó des~as:discordan'Cia~ é concernente· ao' estado ~do· Im-

Srs:. senàdores·;·._o· Sr. pres-i'dcnte:aJ1riü·â sessãó. . p~r1o,,com referencm [ts outras :t::JaÇões_,"' e as.o~ttms, 
Lidas as actas de lG;. 17 ·e l!l do corrente mcz, ,t med1d~s .de grn)lde ImJ>?rt~nc~a e u~.,entes ~n,rn a 

forito approvndru: .. ·. , · . · . · . . . . , · boaadmmt.straçilo do. pm:ii~:.. _ , • · . , .. ·. . .. ~ 
O -s·· , o , . .. . . · .· . ;,. • . · .Sr. ,prestde!l_te; ~s·;nn~õe!> n~o tu!fl, co.mo os 1!ld1. 

· .· . · 1\~ cl .S~cnET..UU_O .-d~u-.c~nta d(l se., um te... vtduos, annos·ou dxas· chmatehcos· ;"os ~cus "destmos ·. 
· · EXziEDI.El\'TE; · · .: dependem·\ da sua boa ou · mft · adlninisti:n'cõ.o : · <1u 

· · ·. · · · · · · · pors vou;averigiUl.r.se ~:a,.,dmi,ni~t::a,Ção,'!fo 1l?sso,pniz 
· Um.ôfficio do.minÍstcrio·da ngriculturn, commér- em.rolaçlio nos negoc1C>s extcriOrC:!'>' e·1ntenores tem 

r:io I" obrns publicns, ncompanhtiutlo csclarecimt>n- tido uma m:u'rl\n t'!atisf.1ctoria, t.amo rrnanto 6 pos~i-
4. 
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n•l. lJr.vo tlr.c,.l:w:h·, pm·,·,m. primeiro que tuJo, que 
u:> obscrvriçõcs que passo 'a fazer niío envolvem de. 
modo algum um proposito cego de opposiçilo no 
ministcrio. Niie. Sr. presidente. Não é opposidto sú 
para demolir. Tenho conscicnciu do meu dever, c 
da minha dignidade .. O que cu desejo ó que a crcnr!a 

· politicn, {l quc.tcnl10 tido a honra de pertencer dcsJc 
'IUe me acl10 na c~rrcira publicn, niico perca a sna 
legitimidade · 1111.. Uirccr.lio dos negpcios publicas 
ru~ln perda dn opiniiio.P. sympnthin nncional, dovida á 
m:í. ndmin·istt~nr•iío uos ministel'i.os tirados uo seu 

ros, se deve cntcnd(H' qnn o r.st11do t) !lnl.idncl.ori()? 
Pense-o assim quem quizer, ma:~ eu detesto seme
lhante ·paz, que nos avilta c rc1·ela bem• miios in-
tentos. · 

Direi mais, Sr. prcsiden te; a nossa ·posição. geo
graphicn, os conterrnneos .. quc ,temos c a quorn· de
vemos todas 11s sympathias uc:Jlreferencia· a outros, 
julgo que nos lcYariiio á.u.ma;•polilíca exterior qua·nto 
n mim mnis prudente. Nestc !nO\'imento, quP,:hn·:m
nos ~c tem cindo 11n Eur()pa; .e r.njos fins P.. solw:;iio 
0,11 m1o conheço, nem posso·prc~er, mns qnepodem 
seJ' ditados por ambi~ôes dh·ersas,· vej;, que,· embo1·a 
;r titulo. ele aquin!Joar ce1·tos. pái~e(com a)~bcrd~
de que elles · dcseJão,. houv.e O!. fac.to de ,fcnr~se :.um 
grande principio a e direito :internacional, qUe foi o 
da iziterve.nÇii~ ~r1_!lada estrangeira JiiiraAlterar'o;gÕ:: 
verno, ns mstttmçot)S de um paiz, o·. nosso goverup, 
creio que apressou-se ;;:m. dar' o~ emboras4,que:nin
guem lhe pediu,a este 'fato~ f:ienhôr~ eu .não sym~nthiso 
com governos absolutos e despotrcos; mas. tmiJbem 
rejeito JJs~governos .. impo~tos por~ forÇas .estrri'pgi:ii-

seio.. . - I .. ., • 

E', portÍiilto,' mesmo cm bciu desse lado politico 
que 011., entendo dc,•cr fazer ppposiçiío .ao ,actual 
gabinete. . . · . .. , . . . . . 

Não posso manifestar opinião Rem desejos ditrc-
. rentes das minhas conviccocs, c estas o ~enado $a bc 
crue têm.sído sempré as mesmas i pornssa mesma 
rnzito, c tendo hoje ·obrigacão de manifestar a mi
nha opinião sobre· os .ncgoc1os publicas c concorrer 
pnra a sua satisfação com o meu voto; c quando vejo 
qne aquella prcpondcr:mcia politica, que eu prefiro, 
vai· perdendo a . forca .do conceito nacional . e sua 
consequente legitimidade por culpa· dos ministros, 
não me é. passivei deixar de fazer reclam:Jções que 
podem servir. á ·catlsa puhlica. · . 

r~s; engorn, flergunto, n~tendendo ánova emergen
cw. que. se relere .a~ .1\fe.:nco, p~rg.untQ .~e·: o gove~no 
do Drnsll applaudmt trunbem, E! .se .apressará em':da~ 
os crriboras á urna intervençiio 'estrangeira que subju-
gue o ~r.exico; e lhe im.POjlh~;t,u~ ~S?.~.eí.:zíp '?. ;'.; .;., · 

· Sr. presidente, 'A administrncão do paiz não púde 
Postar enfeudada a este ou áquelfe lado politico. c a 
estes ou áquelles individuas:. no movimento conti
nuo da sociedade, sua missão pertence Jegitim:mlCntc 
:í. aquellns crenças e áquelles individuas qnc se 
mostrf10 e fazem aceit.1r como capuzes de promover 

· o bem publico . e progresso nacional, e pratica
monte o produ:r,cm. Se mna crenca ou iudividr:o;, 
0-m vez de fazerem bem ao paiz, o ã poquentiio, · per
dem a sua legHimidade, c a ·direcclto social· deve 
passar para outras crcncas, ou pára mãos mais 
l1abeis. • · 

Entendido . isto, eu perguntarei. Sr. presidente : 
o estado dos nossos negocias publicas, tanto exter
JlOS como internos, é um estado satisfactorio quanto 
é razoavelmente passivei'? Digo quanto é possivel
JIOrque sei pesar as difficuldades com que entre nús 
todo c qualquer ministerio tem de luctar. 

Assim, ·cm rclnçiio aos negocias exteriores, qual é 
a posidio do Imporia? Na falia . rom que o parla
mento· foi aberto, disse-se que estamos cm um e>: ta do 
de paz c de boas relações com.todas as. nações. Com 
ciTei to, nito ha guerra; nito se derrama o snnguc. niio 
se gasta n fortuna dos brasileiros cm· tnes luctas i 
mas, pergunto eu : é isto snlncicnte pnra que se en
tenda que tudo estlt feito em respeito ft essas neces
sidncles publicas:'? Julgo que não. Um cstndo de 
pcrfeit.1. paz púdc :ser :Jcompaubado de um tal ou 
qu:'ll est:Jdo, mesmo de rebaixamento,.n que um go-· 
vemo intclligente e leal não é licito sel' indiirerente. 

· c fecbnr os olhos. , 
l~u não pretendo que a nação brasilcirp. se ostente 

fc.ute entreas.outras nações, m:Js querena.que o seu 
governo nlio solrresse pelo menos ns desatt.enções e 
todo o pouco caso de Estados pequeninos: 'Pergunto 
0.11: são bons e satisfactorias as nossas.relacões com :os 
Estados vizinhos, em que constantementê se Yê. que 
somos ·mais . ou menos desacatados, desatendidos, 
mesmo ludibriados, ao ponto uos nossos dele~rad os ou 
reprcscntnntcs não se animarem a parar nos lagares? 
Se, dadas estas circumstancin~ ., . sú porque não ~e 
cruzão as balas entre os brasJ!eii'OS e os e"t:r·nnge1-

Se:<~ 1sto d_tgna.da naçãt?,.brasllelra,.de um~:nacã_!) 
amer1cana? Smto, .Sr. presidente que.os.Estados;-tfm" 
dos .da Amcrica do ~<?rte ~e acl1~m so.b,a desgr~çrir. · 
pressão da' guerra c1nl.:. smto~C!, .;.eplt,O::PC)rqu ... ão 
podem bem e efficaznll\nte acud1r.a essa emcr. <meia; 
c.om isto nús·mesmos luerarinnios cvitrir: a'· dólo" 
rosissima· humilhaciio. ·. . . . . ,. , . . . 

. Attendendo-se, pois, .. ao que. cri:, ae.lbo':cie~·dizer,• 
cr•lio que ningucm em boa fé·poderú r1i7.er' o~.nrasil. 
ter!'} nas .su~s . relações exte~iorcs·.{eito ,um: .. papel 
satlsfactor10. · . ·· ·. . . . . ·• . . . : 

Quanto nu estnuo do.paiz interiormente,:·quruitci·á~ 
suns necessidades internas, me persuado também 
que muita cousa melhor se podin exigire da adminis-. 
trar:ão publica. Em ptimeiro ·Jogar, perguntarei: 
qmil é a liberdade ind1vidual ·no Imperio ? · qne :pos
sibilidade tem o cidat.lão brasileiro de escapar ú uma 
injusta perseguição ·r O• que tcin o governo feito a 
este respeito '? Todos sabem que na ad'ministração da 
justica dão-se os·maiores abusos, ti mitior negligen
cia e· o maior pouco caso, púde-se dizer, .dos direitos 
do homem, da sua liberdade, de tudo que lhe é mais 
cat·o.. :· .· ... . :_-~ . . ,;,~. · .. ) .. --·· ~-;.:~·; . .-:.':r:: ... ·: 

Na côr.tc r:ão se.COJ:'!hece tanto isto; mas no iriterior 
das provmc1as é ·,sn b1do. que :não. estií..na·cndêa.,pelo 
tempo .que :a autoridade. quer. quem a!atitoriaádêonão 
quer all mettc~;.:l\iuitas vezes q q)reso u~ individuo, 
c nem se faz nssen to. de sua pr1süo,· .e ah.fica: nnnos i 
outras. \\CZeS COinCÇa-se O• .. prOCCSSO, :porém O•jUiz·:de
sejaÍl' pat:a a sua casa., fecha o 'iucy:quarido)he'pa-:-, 
reco e o reo tem de· estar na·prisao· mais 6 me;r.es, um 
aono c ató dous;: , . , . : . ..• . ·.. :' · .. ·. . . · ., 

Eu poderiá citat' os factos; ê · nssinf o litros muitos 
abusos.· · .. ·.•.· • ·· · ·. ·· .. ··:. ·.:.. .... · : . . ·· 

p~)iS a sorte do cidadão Úqsl!eiro púde est:~r assini 
entregue a. tudo isso, que. cu a capo de cxpür, ~ú .. por
que nós. nu o vamos' para a cadêa '? · · · · ·. · 

o SR. D. 1\fANotú .. : ..:...Apoindô. 
O Sn. CARNEIRO DE CAliiPOS: - Tudo , o nials po

derií ir e estar ali esqnecido. Hn homens que tt'm 
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cumprido suas sentcricas o por esquecimento têm 
licado presos; mas hnso.bretudo l10mens que estão 
11a cudett porque ·a autoridade niio tem presso, não 
cuida cm fazer o processo e avia-lo: isto possa-se 
~eral~nent~. E' verdade que o Sr. ministro da jus-. 
]I !(li. diZ que ·quer uma•mOdifiClll:ão ·na legisJol!àO para 
melhorar a;s«?f."llranrm:•individÍml; m.1s a ·este outro 
ponto• me parece qué. elle .-não deu· toda a ímportan-
cía• devida. ' · · · · 

AiJ1da.J1a mn~s) Sr. presidente, e nesta parte .cu 
cnte~c!'?. que o_gov~rl)O dev~ }r!l.tar de p,rovcr çlc re
mcdio.lmmediatame~_te~ f~~.JUizes pelomterior que, 
o goverpo ... s!'!>.e, são_ accmsados de ,tod_:f a sorte c! e 
·abusos·; hl!- JUizes: accusados dos ·maiores· crimes ;. o 
go~:er~r/ tem;,,segui:Jdu . se·. diz;. i:onhecimçnto diss9, 
tem. tido·. nas· suas·· mãos os documentos que o com
pl:ovl!q;._jui;r.~s~q~·e rétêm'na'(;!sáayidão pessops_li.: 
nes, J,UIZ~s~ que. pnt:a reterem outras . pessoas livres 
em, cs~raY:Id_.:ta, ~C)rào nq proces_s~ proc!lradores, ad
vogado!\,,JUizes, .. e depois tornarao~se senhorcs.dcs
sa~)>esso1JS 'Jiyrcs que se retGm em. 'escra.vidão. Per
gun~'!:cu ~.qu~f\do·o ~ove~nÇ> _tem ~·mhcç:imc!lto qisto 
c nào·:lbc::d~::remediOi· pude-se dizer consciCncwsa
nJCnte·g:uc·o··goyerno quer a 'boa administrar.ão .ela 
j usti(;a- e~. qi1á O · estado ·dÓ. paiz .cm· rclneão •á C5fa, 
UTl}a ..•. d ... ~'.s······. p. ri.·,m. e.í·r·.ll!j: nC···CflSS .. ~.dade. S.,sociaes.~. está em boiD:·pc;. ',De certo que nao. : ... •. .: . · 
··:Senhores, considerc:.-se ·bem a sorcc dos brasileiros 

cru~ o governo tiycsse applicndo mnis atten~ão pnl·a o 
meio de proporcionar, sobretudo á nossa lavoura, 
o trabnlho do homem em qua.ntidade sufficicnte, e 
que tivesse reconhecido· que n6s. com . effeito te
mos d~itado ·não pouco dinJteiro f6ra e continua-'
rcmos Íl ·deitar. eOnl·. O systemá de ' fornecimento 
de· lll'f.I!;OS por importar;;ão do governo. Eu ··não :sei 
qual ·e· a·vantagem que se tem·'dabi .tirado, mns·, 
pergunto: os estudos que o· governo temfeito'dn·s 
circumstnn~ins. da popula!{ãO. do paiz nli.o' lJ1e su g-' 
gerem meios • nenhuns ·de·· chamilr•··ao· ·traballlO 
muita • gente· que· por nhi -I1a. ociosa · e)final: torna.: 
se· perigosa?- Eu creio que no· .Brasilniiofalta po.:. 
pulação para o trabalho,.o que pimso é·que·ha algtim 
defeito .ou· algüma·lacuna nnadministraoüo, ·_quc·faz
com que·csses'brar;;os nào acudãoJa:elle. N6s gasta
mos ·ccntenares·de contos,. que;podcrião· sérvir:para 
esses melhoramentos· de communiérir.ões" e outros, 
mas que são qua(>i perdidos para a lavoura: Euovejo 
cru e os brar.os que·.mais~acodem:· ·ao Brasil· nao siw 
desses que ô governo se encarrega de int~oduzir;·es
ses não exigem despeza algurria;·c ·rio em:tanto'ncó~ 
dem· ainda, que. inuito: pouco· ou:·nenln~ns'pnra· a 
la~our11:: nus· fazemos 9espezas c~m- su1ssos,. alle
maes, · Irlandezcs, com ISto c .nquillo,,. e _.·afinal n::J 
nhurn homem desses vai para .a' lavoura, -como •·niio 
vão outros: estrangeiros. · . . . . .. .· ·.· · , ·-~ · ·· · 

O. Sr. ministro d'o. guerrà.fullou éfu ümá·~ecês~i- . 
dade notavel daadministra!:ã·o, á q)ie Juimuitos.nn
nos se tem procurado dlll: ;remediO,- c é .o rocruta
rnento .. Com effeito, Sr. presidente, o nosso. exercito 
cada vez se desfalca mai;:, não sei:sehojO:l'ainda temos 
exercito. Creio que na fronteira do"·: Rió:.Grnndc do 
Snl, onde elle é mois preCiso,. quosí. que em geral se 
pó~.c dize~ qu~ ter!los .case!> de 'coip~,:e não' teinos 
mms nada; nao sei se 1st-:> e. exacto~ Na:côrtelta:um 
regimente., dizcm:.mc que na Bahia ha outro· •. 

O Sn. PnESIDEN'rÉ Do co~SELIIO: -.Na cui;tc· llll 
tres corpos. . . · · · · . . 

O Sn. C,mNErno DE ,ÇAnrr>os: ~Cómpietos'?. 

a:'•to~os~o~:: :respeitos~··. Em geral têm os brnsileiros 
toda;.;a:· dllllcttldadc · de emnrcga'r-se nos diversos 
ramo.irda.industria. As· circumstáncias têm feito com 
que tim.··dos: .. meios>. principnes. de se realizar esse 
cmp~~gq nãoc~tcjaa_.clisposiçii~ délles. O brasileiro 
qunHqne.·está'.rcduzldo ern muws.pontos ·do Impe
I:iodt.i;orte do .proletar!o ·ou de empregado publico, 
que é''umil ciútra espccie'de proletariado .. Qnautoú sua 
liberdade·;· é tranca!iado na prisão, quando c c:omo 
!Jli~re~, c IIli:· deixado. +ergunto eu: este estado não 
c d1gno•daatten!;àO de'umgovemo, e de umgorv:cr
no,q_uc per~en?c;ao lado politico a que eu pcrtencÇ~, · 
c CUJOs; prmcipiOs de ordem c progresso do p<uz 
ft?I'mão as'insc·ripçõcs de sua 'hande~m '? De certo q~e 
sun.JUas parece-me que .lla nftO· sc1 se uma cspocw 
do apnthia ou nflO · séi· ·que;· o .ministerio p;1rccc que 
IJào' éo.nfl~ Cm •COLIS~ algur!lo., não cuida das.co.usas 
da ma10r Im:portanclll;· vm, mdo; . l1a um desammo, 
os S1·s· .. : mimst1·os, ·dcixào ir tudo pela ngua nbab::o; 
Poder::se-hiaJcmbrar um dito d·e um homem notavc!. 
clenfre n6s::, ~·Tal vez: andem para quebrar. o remo. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHo' : ~ CoJriplütOS ; 
}ltl. ·~ ,000 llOIUCns. · . ' · ' . ·. 

lUli's;' s'~nhôi:csf:.~o.~ó~eu:diziíi no p:incipio, e~tas 
C 'outras'ClrCutl'l'StaOClllS' mús para o·palz 'desacreditãO 
o ·governo;·?~1Ieniio ·de'si·;t-·arugentào'·as 'sympathhts·,· ·e 
nquillo -:qué c·~~ lD.âO·politico( a: que-' cu • tenho ticl'o · a 
ho~t~· d~:p~i:~f?~ce:r::·cruor. :~~t~~;· ·t~~~~ez: cr'U:q ,por ~sse 
mew·sc vu Clnndo~ 'I~to e' ··cru e· os· povos ·. d1ssuwhdos 
cle·'crue:pói.-e~te"Ilidó·nitó:~chiio remcilioaos ~seus ·ma'
Ies; ·c·orítiiiunndéfos 'soffdrrieJitós, .nggra,;ando-·sc; se' 
tlrchliw sem-mais critçt·io· por out.rws·'élpiniões, por 
uutros~·rrwio~, po~• oútros pcusamcí_t~os politicas> · . 

Em .rdbrcnéia . uos ·-nossos.: ilc'.,.ocii)s i!ltet·iorlise'u 
ni'ltda v.eio uni. _dc~gt:andc impor~hcia, .·e u .auxiliar
se con:vênierite01enté, .e quunto possível, ·as. nossas 
i~:tdustrias. 1\fns qunl.é: O· pensamento .. do govcruo.a 
c~ te respcito"i' Vejr:> qu~. ,ó .a mes!Jla toada, púde-sc 
dnm·, dos annos nnterwre~ : a Jntrodur.~/1•1 df'l. co
lonos, ÍJJclhomménlos "de· vias ·de corrürmnica~~iio c 
nilo sd que wnis. 01'11: cu peusci, Sr. pn:~idcule, 

O Sn. CAnNEmo· DE. C,tnrr>os: -.1\:Ias o. quc.vejo. e· 
o que o Sr. ministro da. guerra informou no sánado 
é que o exercito· vni definllllndó 'grnduitlrricntc, O 
Sr. rn~nistro da gucrr11: Icm_b~a ~ma,pr~videncia, .t.i 
eu tratarei desta. prov1denc1a, nao -porque •entenda 
que se eleva entrar agora: em questões iniudas. da 
udrninistr:tcão, mas porque clla. ó uma· qÚestiio 'de 
grande importancia, não sú para o.cidadiiobrasileiro, 
como p:>ra a' mnnut.encão .. tlo exercito:; ó.uma grande 
necessidade publica.· Para tratar dcssa.providericia 
a ligarei ít uma outra opiriiitO. ou:'suggcstitO;,do Sr, 
minisLt·o dri. justi0ó. iiccrcu du gurird~,t' nacionul;·:qúe o 
governo, tem a· peito, como todos ·'nós, allil'iar dos 
ew:urgos.·dO'· servi!;O· ordiuar.io. · J~10tando 'as duas 
opiuiücs,. a .conclusito· que. Lü·o. ó: qne'o'·governo 
uito (jUIJrguarda nacioual, c, soa conserva:, (nãodigf) 
quo · esteja. isto·. nas ·suus· iuLCW'!•1cs;. mas Iiús niw 
lcgislaruos .cm vista tlc uma intcni:ão' uctlial, devemos 
legislnr·em .vista i:le possibilidadés),; mas se se ·con
sei·vaa guarda· nacional,· digo eu, ·talvez seja como 
nwcl1ina·eleitoral; · · • · · ·,,., · · · . · 

. O. Sr: ministro t!n guerra quer q~e ii' ciunliflcllr.iio 
da guanln J1acion;1! ni'to sejn mcllJOrndn. A tó 'agôrn 
!uclu~ :::c lêiJI •rueix.mlu clt.• :::y:::lcuw tlt: tjtwlilio.:w;iiv, 

----, 
~ 
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porc[ue, qualificnndo-~c n torto c a direito tudo na . E' verdade que houve quem observasse que o uvbrc 
guarda nacional, cM-se .nm asylo á toda a materia ministt·o da agricultura abanrlonava.o commercio: 
rccruLavcl do Irnperio. · · mas eu não tomei isto ao sério; julgo que foi. uri::ut 

O Sn. l'tlESIDENTE no CONS~LHO : - Apoiado. . expressão que escapou mi. redaccão, e por isso de-
O Sn. C,mNEmo DE C.urpos: ...,... Bem, mas a con- se) o ouvi~lo como pr~tector· ·do· ·c'!nimerc~o brasi

sequencia logica era que se.melhorasse a qualilícadio lmro, a:Sstm como .o u das· outras'·lDdustl",las. Per-· 
da guarda nacional, e era este _o desejo que en tirÍha gunto eu: qual ·é· o :pensarüento~do, governo, por
que o governo p1·ocurassc realizar; mns nüo, .o.go- que não vejo nada no relat.orio, já·. não·digo 'de pro
vurno entecde que isto ':Í cousa secundada ; . quali- videncias, porúm de conhecedor do estado actual 
H que-se tudo na guarda nacional. isto. é, tit·e-se c eles cousas'? Quaes •sito os empenhos .da lavoura'? 
guarda· nacional da sua. verdadeira condir.ão da Quacs as relacões desse empenho para com o eom
t<et· .a,· de força ·destinada .. a acud~r ·aos. perigos mercio? Quaés são os meios de fazer coni que· não 
do :l~stado. nas cmergcnctas mms mehndrosas haja uma Iiquidacão 'geral, visto: como. es·ses:ciupe~ 
isto é, dtJ-se o direito de ser. guarda nacional nhos· só poderião • ser·satisfcitós. por rins. poucos de. 
a todo ·c. qualquer!· Não é isto o que eu encontro nnnos de colheitas prosperas, o que· nã~ se.espera '? 
nos paizcs onde a guarda nacional é razoavel- Quererátambem o governo entregar .aos seus ·resul:..· 
1uente o!'ga~is!lda; JJão quatl~a ;isto com o principio ta dos inevitaveis a:;: circumstancias más em; que a 
da sua mst~tmção. O Sr. n~mtstro da guerra. quer lavoura, mesmo daquclles mais ricos lavradores, s.e· 
kes c~tegortas na !:fUardannciOnal assim qualificada: acha actualmente'?' · . ', .. ·. · :, . ·, · · .: :'. · ; · 

· tudo o ;guar9a .naciOnal, mas h;n de haver uma parte Vejo necessidades que se· prendem á essa não:mc-
della dtspomvel, uma parte acttva c outra de reserva· rcccrern aquella exposição ft·anca da parte .dos Srs. 
a disponível ó a materia rccrutavel á vontade c ~ ministros, que se dcverht:csperar.- A questão .rclath•a 
arbítrio dos commandautcs superiores. aos bancos, que tanta inlluen.cia. tem .para solu~ões 
. Pergunto eu:· um govcrn'o que quizesse cm o'Cca- boas ou.más~a este respeito; não. sei.qúrii:s'eja)\vc

st'io opportuna fazer as eleiçMs do paiz,niw tinha nas recta por onde o governo quer .. conduzir os riegoCios 
sunsmiios a decisão completa clns eleicões por este publicos, de manéira que ·se salve ,aJav:oura, e·. se 
meio '? Nem se nos diga que 0 recrutamento se sus- salvem esses estabeleciinP.ntos e. o coinriiércio} tudo 
pende nas immediacões das eleicões ; depois de lias é ummystcrio ; não se pódedize~ que'.sc cspc'ra~ está' 
ii.litas, ou antes disso p6o.ie-sc récrutar e recrutar a. ou. aquella providéncia : nilo/há lem~ril:nça âlguii,Ja. 
tempo de influir nas eleições. Isto é quanto ao rc-. ministerial a respeito ! Qnercr-'se-ha .. ta:nbcm. deixar 
crutamento. . isto imtreguc no acaso··? Não posso· delxar.~tJassar 

Quanto a alliviar a guarda nacional do servico or- sem reparo esta apathia da part~ do govc1~no : nao 
díuario, 0 meio pra~ico que se propõe é snbstlt.ui-la sei o que o desanima de c:ritrar corpo c :nlma no ·as
nesse smvico fJOr uma f'orr.a pnaa á CLtsta de uma es- tudo c nas vias de ·dar solução aos negocios pu:-

. • • ~ blicos. · · · · · · · · JJe~t~ 'de sapitação sobre os estrangeiros que não são 
stqetkls a guarda. Ora, pergunto ao governo se se Agor.:~ referir-me-hei ao ponto ·igualmente impo~
acha com força, em primeiro Jogar, de levar a cffeitci tantc, e q ne foi como que uma. das inscripções da 
essa sua capitação ; se quer iL: buscar mais cmhara- handeit·a .do ministcrio actual, e inscripcão .. muito 
ços para o Imperio com os governos ·estrangeiros; lonv:wel, que é de poupar o mais possivclos.dinheiros. 
vergnntarci mesmo se qualquer cstrangcit·o que nlli publicos. Pergunto cu: tem havido esta díscreta.cco-. 
C!Jtra e que não está nas c!'md.it:ões de ser guarda na- nornia cm que. o governo . promctte proscguir? .. Eu, 
ctoual, deve tambcm contnlnur para urn servico qntJ, alliado por p:trt.ido polit.ico. do ministerio,. e <Jt.tcr~ndo 
se ellc fosse nacional, ni'lo teria de prestar: o'u será que clle se sustente, mns sustente-se pelas condH:õcs. 
este tambem recrutavcl. entrando na pl'irneira ente- de 11m governo representativo., isto é, ihzeúdocsn 
gorin rla guarda nacional, ou pagarit para ni'lo su-lo '! estimado c aceito do paiz por. boas medidas. admi-

Vô, pois, o senado que a este respeito tambern en- nisLt'IILiv.:~s, pedia autccipadamente ao .senado que, 
tendo que o ministcrío quer medidus que, além de. obtivesse rlo governo esclarecimentos a . este.t·cs,-
outros males,· põe as eleições á discrição do governo. peito. . . .' · .. , 

A guarda nneional é urua iristiLt1ic:ão á que ante- Não tem havido occasião de se discutir este-pedido;. 
se deve pt·ocurilr por todos os meios guc o cidndào Não me qmiLxo: poréri1 seria occasiào:dos'nobt:es': 
queira pertencer á éllu, do que se desgoste de lhzm· ministt;os dizerem o ·que tum,feito. ;()· ~.que·.noto é 
parte. della, c procure fugir-lhe. Com uma qualifica- que· têm-se feito obras que .. podião:scr 'adiadas: ··tem~ 
!_:ào intlistincta,teita.a trouc!te-lrioche e misturada com se crendo. empregos que nenliu,m.a Jci.antori.sa c -:o. 
a matcria: rccrutavcl, ,qücm tornarít a peito on· esti- go,:erf?O pr!'pôc"úm ,orçamcnto;ÇllJO. CP!JlPUtp.de·;des",. 
mat·á pcrtcricer: ú guarda nacional'! Acabe-se então p~za c eopta dos orr.amcntos, anterlorcs.•·:Acho:.qúe 
com 'essa' instituicüo, e para o scrvico ordinurio chas era · obrigaci\o ·do gÓv.crno~prop.Ur'. o):rue·iósse .. 'ab:>·o·
me-se uma f'orr.a Ínais Oll menos de •lilllla·;, . :· ' . . !utarnentc 'IÍccessariO c'nàO~UOl~circámento1·cúpia• dcs-

Sr. presidente;,. cu von, to~a!JdO . nos nego dos :q úc ses·.· que por! a h i tum andado;. O gov.crn:o:.sabc: htiju 
correm pelos dtticrcutcs umHslct'lO:>, scrn exarmnüt• quaes os .poutos. cm quc:s~ púdc CCOJ?O!lltsar, .porque 
qucstl.ies de administ1·ação 'qun devcr,n srir tliiicutidas uo orcmuuuto não •llO· d1z.- snppnma-se; este. ser
cm outra occ:asiito. · . " . · · v.~~:o;. Íliminua-sc aquélle :.O.f!trp;: th~:a7se, ·~:';de~peim 

.Agoru passarei a fazeralgmnas c'ousideracÕ~s rela- sor~~~~te de. tanto; ~mas· ;veJO q_uo,:no. mm:s~c1:1?: da 
1.ivumcntc ao Sr. ministro dU: industria. Pm·gunto Bu:· ruarmha: hn muu .1hiTerencn pnra.mcuos, .. nnoser·:sc 
qual ti o pcnsamcnte do go,·ct·no em reladio ús in- d~ ,3<.900~000.· Nos ?utrós hnpe~ll.cnas di~crenças; 
dnl'trins 1lo pni:r. '! Qunl n o p~nl'amrinto: oó: ~ovm:no na o sm r.omo. Q d,efi.Mt Jm di\ so~ mortn nl'stm, · nQrrl' 
cm rela~ZlO ao com me reio c li la ,·o um, pm:a· obvi<n·ns c:m ·que couststnm et<sus cconomtns. . .·· :. . 
dif.Uculdades que uctuulmculc vcxiio essas iudustl·ius '! . Teu h o pouco mi.tis ou tu cu os lançudo as vistas so-
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Lce a. marcha ·das diversas reparti11ües rto. que é :E, Sr~ presidente,. não é hoje um sentimento ger.at 
lllaisintercssantcaopaiz,e confesso ·que desejo que agradar-seaopovo? . · :. i. ,.,•., .: 
os ministerios olhem mais acuradamcrite para os ue~ o Sn .. D. M.t:VOEL :-E b. om sentimento.• 
go·cios publicos. e lhes ,dêm solucões mais satisfacto- ·- · 
rü~s .. Estas .necessidades, todas· tito.,grandcs. c qúe · O Sn. D;\NTxs·::.... V. Ex: n1ió tcni lido ·os·ji.írnaes· 
t<~nto 'intercssiio á P.rosp~ridadc d~ paiz,.são desatten, europeus ~t 'Não ~vu que· ess.e · sent~merito· ·4é·agrac.lnr· 
1.lldas: .E' .necessarw. acabar com·cstc syst.cma,de ir ao ·povo tem penetrado'. nos· !=Oraçocs•de:todos os'so~· 
engorolando as cousas e déixandO. qi1é outros ... c ar-: bcranos;· e' até~no ·dos· proprios· dcspotas•.? ·O rer dá' 
,reg_úem com, os embaraços~ é neccssario rcnlinénte . Prussia abre• o"j:larlamento;· .. usa'dns ·palavras :líson·~' 
entrar .no mcll10rgmçmto. daquillo que · é. possi I'Cl ·geirits· c populares': · cc• Desejo 'a felicidade··, do· meti· 
melhorar-se; . .: · , .. . . .· • . . . •. , . , .. · . . povo; do m~u queridtrpovo.' ·>i" O :ezar daJ:t.ussia· cnf 
, .$r;.presidente, é isto pouco. n:iais ou menos 0 que suas leis não'• cessa de patentear seu zelo e· seu !•ru:xior 

1in)1a _ge exp~r a'! senado;. para mostrar as razões por pelo: povo~· Na ,propri~ Tu~qüia; o_n'de às é~Jl~!:.lis';cii~' 
que.nao. assrgne1 sem. reparo algum a -redaccão que hcm no aceno do sultao, Já·.domma o-sentimento'dc'· 
os· meus .::nobres. collegas otrercccrão. ·.·Concluindo, agradar ao povo e de promover ·a· suai"elicidadc,",por:.. 
àir~Íi(l que: n~o.prÓ~llrO , mudanças de , ministerio; que um JÍOVO :feliz não p6de ser rebelde. V:.·:Ex:'líÍt' 
mas, quero mmrsterw qu(l cumpra as éondiçõcs. que de recordar-se de que em ··:1Sü9, descobrindo~se· em: 
Icgitimão!s.ua.conscrvil!,;ãO; isto é, que. comprche'nda Constantinopla:uma·consrliracão· para: .assaé.sinàr>o' 
o bem ,que se deve fazer, e se esforce por fazêclo, 0 súltão quando· clle fosse cm···um· dia:i:!é·semana á 
cruc.d!l!?éjo é.qne- .. satisfaça .as condir.ões de uma boa mesquita, e, sendo presos·algunsindh•iduos;"ólgrão' 
administra!:.lio, -.porque ·dessa boa ·administra cão é visir, dirigindo-se ao sultàÇ>, disse: <i 'Senhor;n~ulit 
quc:dcpende a prosperidade publica,·. . • . . devereis receiar; são dous chefes âc rtias;"·sãO 'dous 

. . . . . . pnrturbiulores_que· óstiio presos i" é uma ôcccirrciléia.: 
· ''O.Sr;..Dal#as.: ·- Sr. presidente; acho 'que tres sem àlêltnce algum. >i'lUas dahi'a dias'cstaviio p'reso·s·· 

éousaf $àci. ne·cessarias para'faiiar-sena respost<! ao· perto de dousmil ini:!ividuos, :C·.ciltrc clles:aJguns· 
discúrso àa'.corC.a:.: cora·gcm; uinn franqooza cnergica pachás ; ' o· sultão, perturbado,· mandou :.-chámnr,··~o 
er~speitos.a;n,talent~.As duas.pr~_mciras eu as possuo grão visir e disse-:Ihe: cc Vós me enganastes, ci·mêii 
mms ou menos.; falta-me· ,a ultuna qualidade: não povo' já :me· 'não ama. " Ogrão··visir resppndeu.~ 
r.enbo.;·taiãnto ; .. m·as· como vejo diante. de n1im ·e. a cc l\'llÕ, senhor, ·vós mereceis a. atreicãci -do·vosso 
meti. Indo muitâs capacidades, que podem· defender povo, ~ontai com.· nove : rriiUíões de ·.mulsumanos' 
as:riOssasinstituiÇões e as liberdades· publicas, es pcro li eis ao . estandarte de .Mahomet. para ·defender o. 

• que suppriráõ aminbà fraqueza. . , · . : · seu successor. " Não, insistiu ·jó sultão, ·'v6S".in'c 
· Lembró.-mc de uma· proposir:ão que o .nobre: sena-· enganastes, o meu povo j{L não me ama~)> O .griio

dôr P.o:(S. f,'au~o,. o. sr: Pinienta ~ucno: 'proferiu Yisir 'quiz replicar, mas o. 'sultão fez con:cr: ,a 
nesta :casa, c crero~que .em 18~8. cc E· preciso que o cortina, o, no meio de solucos ·c lagriinas, críccfrou-:-se· · 
governo se ac·ostu·me a respeitar a constitui11ão. )) Isto em sua. camara, e .em 11m delirio febril, cercado de 
th.rá.·quDsi toda·a'rilateria do meu discursô. · . mctlicosí ouvia-se sahir da boca dc·Abdui="Medjid;; 

·Eu; Sr~ .presidente, colloc;a~lo na po~içào em que Khan : . " O meu povo já não me ama,·.» Não tem 
presumo dever.estar, na poswao em que me collocou este sentimento de servir ao povo, que é.a·nadio, ·pc
o povo. e a corôo,· devo. fidcli;:Jadc :a· um c a outro; nctrado em 'todos os corações."!. ' ·. •. · · · 
ó·uma:posição muito, prudente, mas ao mesmo tempo Não posso, pois, Sr. presidente, ser accusado de 
remi dilllcil- c mui corajosa. Digo que é m~ti ditn- trih1.1no, como o anno passado se me ac::usou ;nesta 
cil .:Porque na geometria politica custa _muito um ca>"D; quero sempre, quando fallo,Iembrar que quem 
l'eprcswtante ila naciio descobrir e collocar-se no subir ao poder não esmague o povo,, não aggrave a 
meio termo·: os extremos são muito ~aceis, •n.as osex- mlseria publica. , . . . · -
tt·cmos .s6 servem para as gmndes cnses. os extremos l\Ias dit'ei a V. Ex; que, supposto .. cu ame a uma 
são: t:xagerac'ões, .c as. exagcrDcc)cs matão os princi- argument:tção popular, todavia a~orreço ·as decl~am
pios, r.~.~utão ó systcma. Digo q~e ó preciso coragem, ções demagogrcas,·que põem cm JOgo arm~s, pnL'i:ões 
porque. hou:ve tempo, .Sr. presidente, em que era uru populares; e, se. eu abo~·rcco as dcclamaooes. dema,
cl'ime defender, os ~iréitos,da.ct;>rua ;caquellcs que o gogicas, ·por um retórno ·bem énténdiclo odeio, ·c· • 
tàúiio.··e'r·ào:,taJ.:itdos,,de::restauradores, . de. servis, .de . odeio profund~meate a todas as. séveridii~e'~ _m:onar
itjirnigt:)S, d?. !?C!_l, .. paíz,·:,e:·a~é. crei() -q!Ie. ·de indignos. chicas, ·que aVlltão os homens e envenenao os cora-· 
Ue_.sçl·€'~~.:,c~~B:~aos~ b~':ls_~lcu·ps; .c)lOJ~!'·~.q~~lles ___ q~ie t'!~CS:Uos __ pi-iõcipcs~ · · .·- ;·. ';'~- ~:··.-. ·.·-- ·;w 

J~,·~nt~;to,\ !lUil ypz., nar~;d~fcn~er, ;~ .. drr,eit?.~.do. povo • Sr: presidcn~c, 'cu n•ão. ~régo. ç direito: d~\'ir10l cu 
~a?_.;~eliai:IQs.:.,l;lc. ;demagpgo~ ,, . d~, r~p,ubhcan.~S,, dl} o desconheço, é uma mcnt1ra. ~·~~rn~Jarl1~·es~uprd<t,: 
,r~!p1Igo.s. da~~rr1e,m .. ,E,u,.;Sr. ~pr,ç~rd~!Jt.Q, tcn~o 0 de~ ó. um. ·co~~Ui() insidio~o: dps D~onysros.cie, .~Iracusa_ 
SCJO;d,e .nlÇ:;c_o:r;tS.C!-:V'!-r,:po l!lerg tt:r;mo.; '~lv.e~ ,m,e, cn:- .· c Dcoclccrnnos cathol~cos. par~. e,ncadcare~ ~-. obc-;
ga!l~·.a~s.':l!-.ll'Jil.S-~ezes .e,~1~sLoJa c_ollgcni:Jo.rios;c,xtre.q:JOs •• di~ncia hum11n~: ao· c~rro ~~ii~ . snas tyrann~a:s~ .Nit.o · 
... •:Gósto 1~ui_to,• Sr;.pz:esidentc,-a~o "muito•uina ar- pr,ogo,, 81::. P.r?sldentc, •. :o,d1rerto .. da r:cvql~ç~~· sup-, 
A"umcntar.ao popular, porque desejOngradaT:ao.povo, PÇ~~to .. gue, o .1 c~onhço~' .. t.: 11m a. ver~aâe. ~.re.,~,, po~ 
•!csc,jo·: <Ítie. clfe:··saiba :que q~1111~o.eu]l1rgo·~1) 1mcu _,rqm, ll :prc~~rCf o,~~~.n.CIP~'? daauto.rr~!lje, mn~ CJ:UC~? . 
tardao:e mo•.assento nesta catlerme pa1·a defender, os :que n ~utoududc reconheça ~n su~ on.,ern.c çumpi<t 
seus direitos, e para-dçfender as.Iibct·dud_cs ·publicirs., o.,:seu A~;~ v?~·,; ,senJ. o., que 1}.~9 Pf.!d~ l1a:v~r paz; .não 
·Quero,que:o pov.o saiba ·qlle·: qttando:se. )e,·anta .urn pode. llll.VC.~ .tl,a,nqtpJ.hdadq. · :. .,, 1 • • . •··· ., .. 

. throno no· :.iDeio .da na·r.ão, ;nüo:-é esse o.ilm; 'é -úinrt: . ·.:A falln· do. Utrono, Sr, presidente,. nos,diz que go-
, garantia pm;n sil:tfelicií:ÍadP.; qnéi'O.IJII"·I):povo'sai!iã' . liamos;de· pnz. e·,t.rilriqtiillidadc; a.mesma falla diz-

IJ uc entre nós· u'iio h a' schh01'cs·, ,iJcril. ser\· os; ·item nos 'que: os ministros, nos seus .l'Clatorios·, ·urirão as 
burgu.ezcs. · · · · · inJorrnuoõcs ncccssurias ú ct:t<t casa; assim, cu julgo 
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que as informar:ões dadas nos relntorios fazem parte 
tlo discurso da· corua. lUas o Sr. ministro da justiça 
nos diz o contmrio, diz que no pniz J1!1 pe_rt~rba
dores, que ha quem conspire contra as mshtuJções 
as mais sa~radas c 11ue elle está no seu posto. Esta 
nmeaca ó íeita desde. o atino passado. Não sei, ·por
tanto; de que:. paz e tranquíllidade falia o discurso 
da .corôa; .contrariada. pelo que diz o Sr; ministro 
da justiça no .seu .ielatorio,. faUa .da paz das .ruas 
ou da paz dos. espíritos ? . . . 
· Senl:iores, púde-se conseguir· a paz por duas ma

neiras:. ou o governo cumprindo as.leis e a constitui
ção,· cumprindo todos os seus. en·gajamentos com a 
nação, .ou enti!.o a nar.ão resignando-se .a todas as 
víolencias, a·todas as hitmilhações e~a todas as usur
pações das suas liberdades. A primeira é uma paz 
duradoura,. é. a paz. dos espíritos; a segunda é uma 
paz· ephemera, .e a paz dos tumulos, 'é a paz do .Pa
raguay, é. a paz de, Napoles, ó a pa·z de Varsovia. 
lia, governos .. que se contentiio com a paz das ruas, 
pouco se importão com a paz dos espíritos ; taes go
vernos .. o .. que querem é viver. E porque a paz .é uma 
necessidade, e porque· nós todos desejamosa paz, se
gue-se. que- o poder nos possa imP.úr,- a todo o preço,;e 
exigi~ o :nosso silencio e humilhação em nome da 
paz? · . .. · . . . · · 

faces: uma, de gz·andcs princípios, de verdades su
blimes, e outra, de. accões criminosas. O que pode~ 
riamos julgar do chri"stianbnno, a maior.revoluçlío 
do mundo, se o quiz.essemos julgar pelos'l~orro_res e 
pelns ;~gonias.· ·por.que tem .. pa.s13ado ·n .)mmamdade 
por tantos seculos-~fl dcsordçps.n~4greja? En~re~~to 
essa revolucão trlUmphou e. trouxe-nos prmçipiOs 
sublimas c éternos. · · · : · · · . ·. · · . 

llef~ri~ei -~m ·factô',que nos có~tn_._Cha~e~~bri~l:lP· 
O Sn. PRESIDENTE:-Tenho.de.lenibrar ao nobre 

senador que o que,cstá, em·discussão:é·o·votode 
graças ; pcço:-lhe que traga .. ·a, sua. argumentação 
para a:··materia de que se.trata.- · ··:-·•./:.•.. ·.··•·· .. : .. ·; 

o sn.. DANTAS:.:..;,,Sim; sc_rihpr. D'iref il ;y:·:Ex.: 
Tenho de fallar li cerca dos· abusos :do poder: c de suas· 
usurpações e_que ~ divisão cjos)ode'rês.·.não·existe 
no·pniz, c que de JUStas ·censuras"póde; ·r~sul,t,ar a 
observ1tncià da constit.uiclw, sem ser preciso .recorrer 
a essas revoluções;. o tÚreito 'de' c<fnsu~a. :c· de ,~riil: 
lysar o estado do pmz não sç:me:pude'~egar;_' . ' 

1\ras,· Sr~ prcsid_cn~e1 coino in: 'dizc~do; temÇJS' nú.s .. 
porventurn cpnstz~mçao DI? no:;.so pa!:l: .~·~V:~l!los:ao~ · 
abusos que se dcra~:l no ;pnmerr~ remado:: .não,s_el. 
se V, .Ex. mc permitte,que falle aeste:_re~pe1to. : .•, ._, · 

O Sn. PRESIDENTE : -:-}.cho ,que: .o,nobre;:.seila~o'r 
não está na or~em, porque o.qne se trat_a·!!·,d~ C!~:-: 
cussào.· da. resposta á (alia do .th~~no, .. d1scussao:.na 
qual o nobre senador tem o.d1rexto de fazer as•_cCI~:
suras· que lhe parecerem aos ·ac,tos :da; 11cttml admi-
nistração. · · 

o Sn. D.l\1.\NOEL-: .:. J~to é n~~o.no senado: . 

. -Parece-me que estou ouvindo dizer; ccQuc revolu
cionarió, que tribuno furioso ·não está na tribuna! '' 
Sr. presidente; eu jlidissc que não :.prégo a revo
lução.; a tevolucão no estado normal mata a na
~ão de morte apopletica, mas tambem é certo que a 
m1mobilidade, o indifi'ercntismo, o servilismo produ
zem uma febre ethica,que a definha e que a mata ; o 
que ó verdade ó que os povos nunca recebêrão a li
berdade senão das·mãos da revolução. Querem evitar 
as revolucões? Restituão sem cstrcpito rle contenda 
todas as {iberdades publicas usurpadas pelo poder á 
nação. Não ,existe na c·onstituicão, senhores, um 
pz·incipio, um· direito, uma fomialidade ou garantia 
que' o ·poder não tcnha.raduzido a direitos da'corúa. 
Não seria. melhor que o. Sr. ministro da justicn 
dissesse em seu relatorio.que os conspimdores e ag1-
tadores são. os. que usUrpão as attribu.içõcs dos po
deres constltuidos? 

O Sn. DAN-·rú :...:.. A corúa. dÍss~t que;" grar.às aiJ 
genio br~silciro, •o puil! ~oza de p~z; ··!Das. vei~ y; :E~, . 
o relntor10 do nobrc_mimstro d.a JUstiça.;. ah1,-sc 9_1z· 
que no paiz 1111 a~itadoresou pert~b~do~es .. N~o 
estarei na o1·dcm discorrendo nestesentzdo? • . · 

o Sn. rnESIDE~TE :...:.. o queo 'nobre'senad~~: dis~e 
foi que queria tt·azer . li disc'Ussão ·o·, primeiro,, rei
nado, e isto está fóra. absolutamepte da 10rdem. 

Sz·. presidente, quando ouso falia r em revolução, 
não tenho a idéa de ver a nacão dividida cm dous 
exercitos a baterem-se, os cadafalsos· armados; não 
é essa a idéa que far.o. Todos esses abalos politieos, 
que vão pela Europci, são nar..ões que vão-se rccons 
tituindo conforme a civilisar~ão do seculo. vão rei
vindic;,tndo os seus direitos pacificamente e sem 
guiihotina. . · · . .· 

O .que entendem, pois,· pela palavra revoluciio? Sú · 
se quer dizer ums;rstema. politico :de violnnêias, de 
r<tpinliS e 'de·injustH~ns 't Não; .cn não conher.o .neste 
paiz uuJ partido dc •. tal.revolur.ão7 c, se ha.pes·soas 
que querem 'essa l'lWOlur.ão, Í1üo _pertencem a. par.:. 
t!do politico, pm·tencem·nos tribuuaes de ju~_ti(.!n. 
Se quer. entender. n pal:n-ra rcvolur.ào como syuo
uimo de aiuu·chin c de· cxccssso, . cómo os da rc
,·oJur:iio fritnccza de.l7Sn, então, scnhOJ'•!s, essaidéa 
é iuâcéitu vel, porqúe não podemos ncgar que deve-. 
mos a nossa indepcndencia· a uma revolur:ão. nito 
JlOdcmos negar que quasi todas as dynnstins que 
nxistem hoje tiverào sua fonte na rcvolucão. Onde 
Íl'ÍilDlOS fJlll'ôlr·sc pm•a juJganuns do IHllll COUS:l,_lllll~ 
!:llssemos mfto dos excessos que a têm deshonl'lldo '! 
~I' 'J'Hidl':.• da~ r•.'l'l'lUÇi)cs llfll'IJSCnla 81!HIJli'C UllilS 

O Sn. D. 1\L\NO'J;L :- Como· um facto ·llistorico: · 
O Sn. PnEsmE~TE :- Até ahinão.vai o di~eito 

de discussão. . . ·. .• .· . · 
O Srt. D. 1\IANOEL =--·Essa é boaLtenios inno-.... . ... ' 

vacões: : .. · ' 
. Ó Sn . .rnEsroENTE :- E'. expresso na.·. constitui-. 

cão, que, na morte do imperador :ou :vacancia_.,do·, 
ihrono. se institua. exame itcerca da' àdminfstr(lçilo · 
que acabou: felizmente não estamos.ncste .caso,;. .. 

·o Sn. ·D. M;~'ii:ÍEL :-.Nem se tratadi~so~ . 
o sn: PRESIDENTÉ ;:.... Não ~ ó nó' ~égimeritô,: é lla 

eons'tituic'io·· ··' ·· ·· · · ·'' .. ·· , .. , :· · .. ··· ····· · 
.... '.··•'.,.· -, ,., .. ; .. -..,__.·,, .. ·. •';'.!'··~~.'~····t::..:: .•• :.:~~ ·'•". 

·o Sn:. DAJ\~Ús: ~ y Ex .. sabe qüé,'iios .. discursos 
ornes· não nos po~émos,restri'ngir .. ~i cex·.tas pf!Ia:vias. 

O Sn. I'lllt~IDE:<;"TE: -l>erdôc-me ;· niío exijo talito 
do nobre senador.-.· ... · · ,;, · ., ·, : · . :. \· · · . --

0 Sn. D.\:-;;rAs: .;;;.'·Não· pOsso :!'c.rmtilar os meus 
discursos de.tnl sorte irue_posiia agradar.a·v:. Ex.; 
v?u' pro!lllzindo :atjuillo.' <rl!e .. .r;neí'a!!ode {i ima~~n:a
çuo; mUltas COUSllS que .. ÔeSeJaYa 1 dizer DUO as'.OlgO, 
porque me osquer.o. '1\fas já que v: J~x:': niio quer'q:ue 
fll_! tr~ga _!I _disc~lSSiiO o~ nlmS!JS do primeiro reinado 
nu o fnllnrc1 mnzs a este resp01to, . · . 
· O tJUC eu n•u ui:.! C I' l'xplicu bum u· que óu·qucría. 
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referir. A noR;;n conRLituidio manda que, na morte do po'cler; h a um systema para rcduzit~ tudo r. obedicn
doimpl.'rador ou vacimcia do throno (creio qué é isto) cia do governo e Íl disciplina de quartel;· o _governo 
far-se-ha um exame úcerca dos abusos. da adminis- .arria t.ribunaes, passa-os. para outro, n_omeia novos 
tração... j uizesc manda passai· os autos a quem quize~;.q(a.u~o, 
. o' Sn;,' Souz,\ Fn,\NC __ o: _..:A. a'dministração não entl'i: nús,; pi) r .uni prec~it~. cxpress? da..constl ut~.ao~ 

.. 1 1 ·· nito púdemhavcrcom_mJssoescspOOiacs_,.ncm nas cau~1~ro~~.da '-: ciom; 0 • :mona~c, m_,_, per ence aos m~- · sas .cíveis ou crirninacs; quando .osj tuzcs,.de.paz,.?s 
· ' · juizes.municipacs têm pm.·.ccx:Lo.tcmp,o,pcrrnancncm 

O· .SR. D.ANT.\s: - N6s não tive'mos nem.vacancia e certeza .de,nii.o sahirem de l!eus.l?gares;,quand!):os 
1!0 throno nem mort.e do imper:tdor, mas ·o _que é a.djuntos .do' tribunal. do commerc1o:não .,podem ,ser 

· Yl'!rdnde :6 que th·emos um scgundo.T~inado sem que 'eipellidos do tribu!wl, creio, que_ .por" quatro an!'!os; 
~n depurassem:: os erros, ·as usurpa~:oes c os t~busos cruando osju'izcs de dircito.nãopodem .st;r!rcmovii:l~a; 
da ndministrMão,passadn;. que passou no·· .segundo senão:cóm certas :formalidade!!. e depOIS(pc:,cer.to~· 
rcinado .. cóní tódos os seus vícios. Eis·. o. que eu que- annós;. qunnçlo_' os·.ÍI!emb.ros: das rehJções,,•pnra.~ão 
1;ia diz~:r para•,d!ir .mais Jorça fts min~as palavras; os pôr ern dependencmdo governo, tern-se _entendid!) 
mas :V::.-·Ex. nlio.conscntm que .eu contmut~sse e cu que não podem".scr arrancados~ de. seus logares; 
restrinjo.:.m!l,,áqüilló,que V. Ex. qu~r. , . . .• ~ . quando. o suprémo.·consclho milital",' se~. e~pressa 
::Sr~;·. presidente, ,a• .. constituição diz que a. d~Vlsao dctérmirüiçlío. -de lei e ~6 porque .. tem a~trJ}l~Içlio _.de 

dospodereséoprincipio consewado~· uns garantias ~o julgar,. se tem entendido que !-1 :sua Vltahci!!d~de o_: 
cidadão;:, Ora;.: .temos ·nús, Sr. presHiente, acaso .d1- permanoncia:sào conforme o cspu·Jto•da.-constituiçiio;: 
visüo'!de poderes?.:-Ha· porventura constituição _ol}C:!l qut~ndo.todas , essas .cousas se .dão; qua!'ldO ·~od.a•,•a; 
o governo,:rcuna. o poder executivo, o poder judicllll,· intelligencia. que fortifica o preceito· da; constitu1~o 
o>p0d,ei:Jegislf1tiv:o '?,Quem tem en~re. ~ús ~ pode; deve ser abracada, :entende o Sr, ministro·da:justi~a· 
legislativo'(- quem:tem .. o poder. de 1mp()r tributos 1 que 0 :tribunal; do·-commercio -l!1e:pertenc~. ·.e '':que 
quaFf'ói•a:.lei. que. fizemos aqui: creando .emprog_os? devem• os desembargadores, que o compõem,:pcon-; 
qual.atlei·mar;cando ,ordenados? o que ·O· dn .lei do sultar quando h«;»uverem ··de julgar ·as ·c_ausas do.-seus;• 
areamento.?. o-"que passa nesta cllsa '?I:) que se dá- para amigos. Senhores, um:golpe·.de estado. e um'PCl"JU!'iO· 
a:Õrdem:do·'dia.?:quando ó:qile.·ha sessão"!ha podei' é·uma traicão, :é a pcior.de::todas; as_:rcvoluçoes •. 
JeSfslliti_Vo •rio pniz• só· porque temos .. lJSsento. nesta Onde não há deveres de .poderes. nlio .ha-.·nação<; .•C 
casa'?.''·"',,.·:··--: ,, .. ··- ·'' ·.·. - .. · é assim que-o governo quer lldquirir a·confian~·,do · 
:...-o·::nob,t:i(liénaê!Ór. pcl~ Ji_rovincia. de S. Paulo; . .o pniz? Elle pede medi~as na falia do throno,··mouJ~as . 

Sr;; Carne1ro:de Campos, d1ssc uma v_eruade; · o ,PÇI- p3 ra reformar o codigo- do -proc~sso;. que :medi_da 
der júdicial está:riD.s:-mãos. uo·. governo; su_a pohcin quer o governo? A-policia. cstá_montada á sua·dts
prç~dc1_,síili1 p,olicià. iiemora· o proccs~o, va1 o P.re~? posição, e da ,maneira por que .o pod~r .a~hou convc: : 
par<;t, ~;JUry, quand~? · e~la qt1Crt o quando ~ rco li} niente, ella tem força armada, tem dJJ;lheiro; quem· e 
es_tâ:_ pr~s? ~P~ Ul)l !J.nno ou n:Jai~. ()ude, po1s, estil qu_e impede a sua acção.? Senhores; o gov:erno :tCI!l. 
o :poder JU~-:~Ia_l·. na. parte crJmi!lal?, _ . . . pewrado o ·estado.do pa1z~ _ · . . . ·· ·'· · · ·; ··· .. · ·. 

~ode-se. dizer que .J1a ~z:ttrc nus garant!3s constt; Pronunciando-me assim nüo·me refiro s6mente·ao': 
tu~I?Daes, (JUan~ o a ·naçao, ~t mt~ssa vo~nte está ministerio' · actual ccn·suro um erro ~das adlriinis..: 
SIIJ~I~a. aos· castrgos .~.penas ~nf~l!lantes, a vont~dC: traçõcs. Vá v. J~~' pelo intcriordo -~liiZ; _nD;o~ ha de 
do .q-overno? Qucrera a constltUJÇU;O, que tantD.s .,a _ ver senão. coroncis tenentes-coroneis . capitaos~te: 
rant1as;'est_. a ~cl_ eceu · ~~- fa~or da hber_ da de e se~u- nentcs; etc·;· uína d~s principaes occup~çõcs 'dos.pr~
rança:}ndividut~L.do c1dadao, ~n~tullar todas cs:-~s sidentes é forina1• batalhões, mas·batalhàcs coní uma 
ga_r~n~It~s, dllndo ,,ao. poder,.. o.~dire1t0 de pôr dcbal~O ollcialidade _ completa, mas ,sem ·soldados:. ·:rodos 
da c!nb:~ta a_propna , n~ç,to · ,... . . .· . ; ~ esses officiaes ·c:onvertem"SC empotcntados;·caéla um 

~c~ que,_cx1ste uma leitmas nao c possn~Irc~o julga qUe a justicani'to dcYeirflsua·casa,nr~oga-s~ 
l;!:t.-la, porque,o governo nao qu_er; _q~anuo o .,ovem o um podm'e urna iriflqcncia prcjudiill' ú ord~;m;~armào 
1!ca d~ Pi.!SSC ,de q~fllq~cr ~ttrJ~mçlio, que l!le dá o os seus arrgrB"'ados· uns contra os outros dau COlnbll: 
:podez: ''lc~slatlV:?i' Jama-:s· se ~udc ~r~ancar lSS~ de tes.Ha po~co·t'empo~o Rió-Grandé do Sul um; tenente~· 
suas-m~osi 1 ~àQ ha con~d~r~~ão, nüo ~a força, não coronel mandou matar outro;' no· Ceará ·outro ·m.atou 

. ha~lo:p_c!l'' que ·.~o~ve.~~~o·:.~o ·, g•J~e~~.~ do ~~d.er d,e 0 parocho; nn Bahin,: cm uma das'Villns, um•tci!ent_e~ 
u~ ;?trcit_o IJ.~C ll.Vl~~ a. na(:ilo, . . . .. . . __ . coronel mandou matar o. commandante do ~estaca-
~ •·prec1s~ ~uc no~ .. tenhamos muü~ cu~dado nos.;; mento; e:que·hào de-fazer os juizes'?. COf!!O nao~1a~de 

tas concessocs• .IIa;pouco P!~-ssou . .um, proJecto_ f0 n peiorar•o• estado do·pt~iz? Mas; Sr; prestdente.·:como 
~~CJ,endo ao. •goyer~o:·.fuculd'!-de _par!! copc~d_er · ot~-:-. Ia continuando,. temos' nús poder:•ju~icial '?:T~mos 
1 m.s;, :r_na~.1 , -s.~nbot,es, ;Ioteru~s o _dwhcuo;.COI_ll?..,. é, commissarios do 'govern:o,:·e a-justt~a.<le comm1ssa- · 
f.!Oisi,qu~: nos?~g:uanâ~ o:gov~~po f~~ de t';Jd,O melo~.,~ rios ·é·uma'justiça assas ;ma e.escr:~va'· · · ·:· .. :' ! • ':' ·.' · 
'\'ernamcntal,.o'lmos, oar-lh": mai~.esta.taculdade ~ . •' ... " .. ·· . •. : ·: •..... ·' ,,,_. ··.-' ·' -· '1. 'f ·. ·• : .. ' 

I:Ia·pouco passou•ttm •pl'OJCcto, dt~ndo · ao governo .. Lcm~r~:;-me,_ , Sz:~ ,pres1d~n~_~,;de -qm_a, us ,oria,C[Il~ 
facu!,dadc piira·· dispensal''DS leis _de amortização;· e· li_; ~ranci~co I_,; ·':'.sttandq,',pum_~-abb(ldta _c~ ~~ançn, 
para que hav_CJ1lOS de •. de?tit!lir~nos o?. rcpt~r,tir.:com. Ylll o t.u~~lo.,d~,. Mo,_~t~lo,u,_ .e,, -p~r~n4o CID ·'J~!~ 
o go:ycrrio as.·posst~s,.attr1bmç•'lcs.? Nuo tere~1ps co,oo;, deli e,. disse_., ,.cc ::E. p~na. qu~ c~ te ll~lll~fl?-/O)lSC J. S. c{ 

,!r~gcm _pa_ril,.ru:is des,yi_a,r ·d~ ci.J.t~da~ que n()S ,lll'I!Ia o, . çad() )) . W?t~-;S(} çw~,-~I~nt(ltgu l!aVIa,std~ de,cvr;I~ni 
pod~r; par~ .usurp~r,.as.-attr'lbuu;Oes;do pode_r.I~gtsla~: por, uma , commissao, nomeada_ por. Cat!?s " . _ .. :.. 
ti v o" c falsear :como jú está fn1scado ·o rrove1:no repre- monge que. s.e _ it!)hl,l'.a ,ap )ad~ de.F,ranCI~po .!, ,r~s . 
scilintivo? '· ..... : ·: ... · .. ; ·' " · ·. · · · ·.-.. p~ndcu7Ihq::.((E.ngana_I;S:"~s, sqnh_or, este!tomemnã~ 

1\l'as, como. iá dizendo, ·.nús não temos nC! P!l1z ;foi sci~tçn~.1ado ;P~ln. J~stlça, foi asst~ssmado, Jl~lo::; 
trilntpnes de justiçn, tudo estít 'reduzido a commtssues commissnuos de C!irlos V. >> 
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Vamos, Sr. presidcutc, á liberdade da imprensa, 
de que Jillla o Sr. ministro dn just.ir.a. Exislu ninda 
em nosso pni:r., mns está feridn; já cin certos casos o 
juiz municipnl conhece dos processos destà natureza. 
o governo, senhores, rn·ovoca justas desconfianr.as 
á nar.ão, que quer acabar com essa liberdade? Úm 
minis~ro vem propôr aqui. que ninguem possa ser 
edilot· · sein que lwjn um processo do promotor c do 
jniz municipnl; outro pede llcent;n para· refor:mar o 
jur)·; . outro pede que os crimes nflnnr.aveis ou qnc 
cornprehcndcm· os crimes de liberdade a e imprensa, 
scjão julgados pelos juizes de direito; e os juizes de 
direito, scn!fores, o que são? Nilo são commissnrios 
do governo? (!ue intlepcndencia tom esses juizes.? 
Nenhuma. · · :" · · .. 

O SR.. SILVEIRA n,\ MoTu: -Tem mais do que 
os dcscmbnrgadorus, segundo a intelligéncin do Sr. 
uii~istr<i da jl}stiça. · ·• . . . 

. ·O:.Sn. ;DANTAS:- O governo I! que -os nomeia, c 
.q1Íando .qum· basta uma insinuaçào do presidente 
fia província. pní:a: que o conselho de estado o re
mova;. além .de que, os govct'nos podem tira-los para 
.chefes de :policia, afim de pouco depois derr.itti-los. 

.. Sr. pr.esulentc, Jalln-sc da lib"rdadc de imprensa, 
diz-se que ella em nosso paiz é demasiada. Eu acho, 
s~· .. prcsidente, que a imprensa é hoje o que deve 
ser. A' vista~dcstc systema dP.. usurpações,• scques
tradas.como se achão pelo poder todns as outras li
berdades,. a imprensa e a: tribuna nito p'odem ser 
moderadas; .quando uma molestia nos tir:t um ou 
dons sentidos, os outros-relinão.. . . 

A liberdade de imprensa vê que o governo. bate
lhe á portn; mas, senhores, o ministro que pretender 
isso. não fará cousa alguma. Restituào-se • todas· as· 
liberdades publicas ao povo, porque o povo que vive 
cm um estado'de democracia não tem que pedir. cousa 
algu~a {Is rcyoluções, nem. nos punhaes, nem. ao~ 
pamphle_Los, »em _!lOS pasqums, e o go~·erno YLVe!·a 
em paz com a nacao., · 
· Senhores, o poder .no Brasil está muito dcsmora
Ji.ado .. Quand•J se fez nes~ _casa. UI!l:t opposição acii?-
tosa e desesperada ao mtmsteriO· de que era. P,resL
deute o Sr. marquez de Olinda, eu disse : << Não ha 
mais ministerio possível c que possa segurar-se; se o 
partido conservador desmornlisou completamente o 
poder ; homens que se dizião de .ordem trouxerào. á 
esta casii scenn a mais vergonhosa; o povo v8 disper
dicios immnosos.,. tdbutos e mais tl'ibutos. Abrem-se 
as .camnrlls c sahe o governo com o .poder de gastar 
o' cp.ie qUizcr e çle .cortar .nas fortunas nlheias como 
.qULzer. . . . 
. ·A renda não chega, hn immensos credÜos extl·aor
dinarios e umá .faculdade permanente. para alterar 
a. pauta das alfandegas e cm prejuízo .de um com
mercio já mot·to. Agora estamos com novo sysLema 
de imposieões forçadas, o systema'das subscripções.· 
Ordena-se" aos presidentes que tirem subscrip~:ões. 
Senhores,. o pr~sidcnte_ que pede subscripçõcs 
para .d~>.spezas .publicas; e que devem estar n cargo 
do. thesouro. commettc violcricia ; um o!Ucial da 
guarda nacional, um empt·egndo publico não -pagará 
urna divida, mas .certamente corresponderá:. ao pe-
dido do presidente. . · · . . . · . 

Sl;lnhorcs, .nos pnizes civilisados ó banido todo o 
systerna de mendlCid.ade, ~irào-se subscripções pela 
imprensa e pelo pulp1to; nuo se anda de pOI't.'l cm 
porln n vio!l'nl:~r o poYo: alg-nm: prr~irll'nf.f'!< tln pro-

vinclas c algumas camnrns municipa'cs já Ia!Jr.á
riw mãu, <Í imitriçüo do governo,. das subscripf:õés. 

Digo, pois, Sr. presidente, que se o governo ·quer 
ter confiança e go:r.ar de prestigio, não é reformando 
o codigo.do processo ·c dando mais :larga.' :ú.sua'po
licia que hn de conseguir issa; a··confianen· e: o 'res
peito não se decret.'i.o, inspirào;.'se; é TefÓrmando; c. 
codigo1 ~ando mn}s f?rça nos seus qi'J!egados:que. o 
Sr. nnmstro da JliStJçn quer .pre~tLgto,para'.p go-· 
verno 'l. Está completamente ,engann(!.o .. As.iM:ts. ·.de 
ch·ilisnção do scculo não r.ctrogrml~~' ifa~ào ,a,,qnc 
quize~mn.. ,· · .... ,: ... ~.:,.~ .. ~.~ 
· Sr. prllsidente, o governo que coàuuctte ·actos ex~ 

trn-legacs enfraquece .a sua autoriàdo:· .. Qúnndo.um 
m_inistro com~ettc~. uiri erro ;por :bonq_~1iia; ·~ste,acto 
pude ser constderndo um ·cr1me nos -tr1bunaes,qu'e o 
julgão, mas nunca n_os: corações dos:h«;>~el?s'~gênn
rosos ; mas, Sr. prestdente, quando um m1mstro Ini
migo de todos e de tu~ o; qunnd_!l uma alma. de ira-', 
quando uma mordacidade hnbttual lanca'· mão do 
arco. d_e ~~ri)strato para ·sc.·tornar ·celebrá; :'quando'; 
parn se tornar celcllt·e, apunhala a honrn•dos.magi:S.: 
trndos qu~ merece rito a c'onfil!-nça •de •seus antéces;; 
sores c que tem de senir ainda crn outros.'ttib:inites~ 

· es:>c ministro não commette 'só um· erro, -não com:
mettc uma. sim pies i nj ustiçn(commette .um'' neto.: de 
perversidade, que o l1omem de,bem não deve espérDr 
que bnta {t sua. porta pa1·a combatê-lo e esccinjura:.:lo; 

Não reconheço. Sr~présidc.nte, que .o .S'o~ernó.:'nr:. 
v!lrando-~e.~m tl'ibunal dcjústiç~;yúao. poder jú'dicia~ 
!LO dcscrmuna;r V erres, e G~bl?lOS. Se .o:governo 
JUlga-se com poder de dcscr1mmar V erres. e"Gnbi
nios; · tambem o p'ovo póde ir no cnmp,o :oe Snnt'A:rina 
e dcscriminnr ·em um 'ininisterio Testes c·Cub1êres:· 
E' urna revolnr.ão mas é um crime inferior a um 
golpe de Estado. · · · · . · · ., , · ; 

o Sa. !'RESIDENTE: - Lembro ao nobre. senador 
que n constituif:ão e as leis offereccm ,meios parn se 
corrigirem os nbusos de: qunlquer autoridade. res-
ponsavcl, por: elevada que seja. · 

O Sa. D.\xus: - Penso que estoú na ordem; 
o Sa~ PnF.SIDEXTE: - o li Obre senador' tem o'di

rcito de censurar; as suas palavras .v:ão muito ·além~ 
o SR. D.\X'l'AS : -E' o que estou fazendo:' Creio 

que .o men_!ls dó !lue precisamos é: dele:,islar; o 
llrast!. prec1sa -mlllS de quem execute ·as.:le1s ·do que 
de quem legisle ; a ~aior tarefa ,que rios pertence, 
quando nos a~harnos nesta cn'a, e ·ver ·se o:g()verno 
executou as leis, se distribuiu bem os .. dinheiros pu-:
·bl~cos, se violencias s.e flzcrào' aos ;.nossos. :consti'-
tulntes. . , -~~. :, ·::· 

o SR; I'IlESIDENTE:..;., Não tenho feito·observâ~ãó 
nenhuma ús censuras do nobre senador. nias:somenté 
•Ju:mi;:; á proposicões que não me parecem confórmcs 
ai:>s'-'princi{lios_qú-~ nos :t:egem; proposiÇões qtíe 'eu 
entendo quP.· nao. devem. ·passar sem· no :menos· da 
·minha parte fazer .sobre ·ellns algum reparo, como o 
regimento me prescreve; · · . .· · · . ' · . · 

O Sn: Di;o;·r,\s : - Não)lz mps.: do. que. tr:Ízer 
um exemplo ; longe de m1m suppQ_r. que .no minis
tcl'io hn Testes o Cubiorcs ; ·Io11gc de , mim. S}tppôr 
capazes de concussão os honrados Srs; mm1stros. 
G rac:ns n Drms entre os nossos homens de estado 
nunén: se deu, ou no menos nunca forào nccn~vdos 
pnr r1·iml' rir r.oncu~são, i"l'llS cri mi'!': !'lilo violrmcins, 

fi 
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infracçõ!J~ de leis .. e da . constituição, -.patronato se embargadores removidos. Olll senhores I na6·será
dcsperdxcios, etc .. , etc. · ·· ·' . ' . . . isso um· acto 'de . malvadeza: 'CQntra. magistrad'os; -'qúc 
.. Parece-me, .pois,•Sr.- ,Presidente,· que e Sr; -minis- ainda têm· de servir ·em outros 'tdbunncs ?'Como 

tro .da justiça tem praticado netos. extra-legnes. Eu o governo póde queixar~se de que não' é:;respeitaéio .'( 
não~.quero-entrar.muito.'DRiquestiioide:sabet" ·se o-Sr. Como p69e dizer.·. que ·o .P!i?cipio de' liut_ori~ade ~stít 
ministro~'!a.justiça:podia. pr11;ti!!nr :o.ncto que• r.prati- des.trUido? .Estou, convenci,do d~ .que:os)1omen~.dfl 
cou,,. relat1vamente·á. destltmcao ·dos dezembarga- bem~que, conhecerem. :esses mngis,trl!dos l}!l.o,·os.JUI-:

'dores-do tribunal do commer"cio~ · · '.-. ·. , gará_q ell}1Ion_ra, e.m._.todosos,sent.Lm~otos nob.re~, 
• O•~Sn::'SJLv.ÉinA·Iü·•MOTTAi-Esta. é :i questão .. ·.. nem um ponto ab:nxo do Sr. F.rnoc1sco dc.·Paula de 

· .O Sn. Dll\'TÂs:2N~ rniriha opinião, os déseinbar- N~~~~~;g;e~,~~goi;21~gtf{ni~p~z~r·~i~fü~ai" ~lidri'ilo 
gii'dóres do tnlnihnl do 'éomriíercio têm n mesma és- v_cJo. nm J_1omem .. 'qúe:fqm:_~~r_tt!)m_ pol.~il~í::i.•cpqsidii!'J 
tnbilidade que têm ·os 'das relacões, e não devem Cstar · 1 · t t 1 ''"'d. -· -' 11 ... -á 'dis'crii-ão 'do",.overno;' •. . · .· 1 :· -. •socw ·mJUS amen c ma l:rn..:l. o~·p01:- nçrue e, que,tem . . .· "'· . .· , ~. ; .·... . ., . · . . : , .. o .t>Odcir ~ t!'lrri .o _qeví;lr'de:.,sé~::disc~·ê~o., · '~-·.:,.~;,~;. :·, 
:· O Sr~'SILVEIItÂ.' DA:l\loTTA:- Por certo: Um mtmstro." mdtscreto· e .um mumgo. commum. 

·niligistrndo('de .coinrr.iissão: . . . Ponhó o caso em mim : > .. r~·· : : , ·: . .. ... . .. 
·., .O·'sn:;:,:DiN-T~Is:.:...,; Ouca.V:. Ex::o que estou di- :·FulmagúítrndO' ;. na. cà~~ éxistdJri','senadoré~"que, 

·zei:Ii:Ioi\O .. espirito ,do ·gõvernó· representativo e que mi· qualidade de presidentes. de provincia;· servi' coin 
tildo quanto)julgn sejaperm~nente· não estejnsugeito ellesv- presenciúrão -.a· minha\ vida,.de •. magistrado, 
á-.ncçãg, .do .. go~erno;; .é por.1sso que se ·,tem eoten- tive :idyersarios.nn.min_ha provinc!n·e Jia,cnmara:dos 
dtd.(),,e.ente!l~Ido:~em1 q~e-os.membros do c9nselho deputados, nunca a rm~·a e o·.odto··.puderlío':fenr-1a 
.supremo .:miiitnr:·sno:vitnllctos ;·.:o.•governo. nno deve min1ut .. rcputa(;ã_o ; .. e pode:Ja':eu:supportnr;·se:c~nti
tern'cr_,..ão •sop_re;os· áctos dos· magistrados' ; p6d e e deve n uasse, nn:carx'eira ·da. magxstratura, .que um mmistro 
flscahzar•seus actos; suspendê_-los na f6rma: dn ·lei; e sem. documentos: viesse nodoar n minha:-reputncão'l 
nuinda~los ,proce_ssnr, .mas" •nu oca··' destitui-los ou .Devcria eu abaixar.a cabeca eJíumildemente ir-.-parn 

· .~pos~tn:-los, ,porque uma:sei:lten'::.alhe não· agradou._ onde m~ destinassem. sua 1ra•~e; sua·: .vingançn·!~•·$r . 
. , ,:.E~.Y.e~da<i~;:quej~.ouvi,:o nobre seDador;pelo Ceará presidente, se .a magistratura:: do Brasil-eleve merec~r 
diZei:·.:.«; que .. l(lho,,nao;matnlobo »i' mas; senhores:r a ruguma;censura,•:é por ser •covarde-: e fraca,..· como• \·e_;;: 
nassa~e~te,pr~cipi~, ~ão poderem o~ ser ju1gád~s pelo· em qunlquer• p~siç~o: que •·se achari·, o. homeJI1' .deve 
senndo; nem: os·. miDistros e nem: os. conselheiros. de antepúr. a sua· d1gmdade a .tudo., Vo~:agora.· a algu~s 
es~d.cii· 1 ~ .'se;r.tócla ~ niitgistrD;t_!lra, se. todos .. os· trilm- a!"tigos da . fnlla do. ·. throno . e· •fare1: • pou~ns~ obser-
naes.,~e,Justiça·,estao ,cot"rOmP,Idos, então; .senho.res, vações.. . .· c· , . .· • '-'y., .... :-:-:,. ·,,. ·• .~, :_ .:· . . ·: 
esse vxc1o afi'ecta todas .. as. classes; onde está,.pots; a . ·N· à· • · · · · t"d -- · ... .• ,. .. ~- ... õ ···a· .. 

. m_ ·oralidade.?:,está:na.s._.cnmar.as?_está no.n:iin_ isterio? .. . otxve•tempo: para es. u ar· .. as·m.orma-; cs. os 
· · .. .. · 0 ministros em seus Telatorios:•:Andó doerite;· .. e pouco 

esW,nci :·conselho de. estndo '? ·. ·vicio.estít:na mú or- posso ler,· e' por_isso limitar~m~-h~i;·a:diz~r· :à_q-~ti.llo 
ganisnção;é':lia·;pessima.·escolbatdo~overno,:q'ue de derrue~m. e·furl.cm, bra.n_ d_ o: ... _··· ·.-.·.·,· .... -'c'···.·.·.··.:.·.·:.· ..• · .. tudo. fnz negocio. em leilão:; não é I e !lã_ o de dinheiro·, .,. 8 , S · · · · 
V E b I ·•::: d t d · 11 • d · t . Eu desejava, . r.pres1dente; que,os .rs:rniDI_~t~~f?s, , · •.. •:x:.,.sa e;. ei""O. e.vo os; e·ID uencins;·· e IDe- d 1 · l r. II · d e ·e pl ' 
resse· .. ·etc·..,.para:ter. o ·poder.de remover ou·nposentar. quan ° • Iouve~sem .( e ,a ~r; ·me esslll UJl1a:. " H'a.-

p · s d cão,· porque h mutto·raptdamenteo'l'elatorxo do_Sr.· 
-·· oi:tantO]•:• r~ presidente,·; enten ° que 0 . governo ministro· dos estra_ n.zeiros,. e 'itchéi-o ·m_ Ui to. '·_'suêc_into, 

violotL-a.Je.I .. e, commetteu ··violencins ac:s · desembar- ~ · · , 
gadcires.do~trib:unal do .. comínercio, e•nil.o sigo .11 o pi- pnreceu~me -incomplé~o~· Tantn~ · qti'est,(ics:pen~en~es 
nião,.do ~riob,re senador.por Goyaz. . . , •.. · . , entre nós, e nada se diz ll'·re~peito·d~llas! A; pr1me1ra 

_o··sn· ·. 's.·x·L·_~;;._ r'n·,;.,D·-.;.:M_ OTT' ·.·_.:._ Na"o s~i.t dessa opi- questão que ·sc·me otrereceu foi ·a··queiteve Iogaro . . ,.., • ,. ,. , anno·passado ácerca.·de casamentos 'miictos: · · " 

I
n,ui'ãdoe.,' •. ·r" ·ep_ me_ Joo_v··._:ecro_ -.~P_"r ~-:r! .. 9 'e_._n_ ._te._n_. •. do, q·. ue .. o_ ._s:ove_ .. r· no não o.·. s . . O governo, de Be~lim. expediu uma. Circtilnr~·pr~;

. . . · llibindo toda ·a· sah~~a· de·. coio:nos para'•() . Br!:!Sl!i 
I• Q'.~·~:<n:~N_T~\s' i .:--:: it: m~IllOr ~ã0 ()XeCUtllr tun?-,lei Cm quantO ' 0. nOSSO • g0v~rn0 . :J?ã~ 1 fiz7s~e '.1.-Ima·Jei: 

-~~:.-.@~.,,ex~ç_l,lta;,~a,.com. vxol_encin; ,pox: _que I'azao .,o ácerca- 'de. casamentos ··mu:tos~'· Dizem• que' essa lei 
. l;r9':e.tl,lo;·~não,,~pr~~~n,tot1,aqu.-t.-. Y.lll '·decreto. dando-lhe ·.que· aqüi·passou ;_foi· remettidn' ao '1?-os·~·o~.en'CI:irr~g~~o · 
faculdade; :Qnra que. de.14 em;4,'annos os.desembarga- ·de .nego'cios parn·· que a• apresentnsse·ao· gov~rn_o, ~n 
ddrqs :ao 'tribu'nill. do, coinmercio .sejão substituídos Prussia,· e que este·; goyerno s~bmetteu:-a· ao .c?nse
por 'oútrós't Isso sena· mais .legai.;· tírnriit ,a.possibi- lho supremo ccclesinstico~ ~onstn:;.l1le.•que·:es·~e co.n
li~~d~.· d_e ,_um, .n;Iinis~rO,. ~isp~r. qtinndo ~uizesse. do selho · âecl~r'?U qUf3 !'!SSa .... le1 '.'n. iiO'~SCÍ,'~.~lío·_.: ~?.~S. f~t:~_. Ia; 

. ~J~Y;~~~j~~!~;~~~.~~~~~:~;,;(~~~~o ~~~~::~,~ul~~~~:;:to, ·§~,o~~fs't~;~~~~~i;!~;~m~~:;lfs~d:~t:~d~:/6 . 
. ;jQ~e:ro·,,:PP!ém;,':'ndmittir': íplÇ·~O. -g~ve,rno;p~ldesse aviso.•em•que·o,goyerno ·rem~tte!-1. a··l~I- no•nos~o ~~~ 

. remover; os :.desembax:gndores. do :trxbUiial do:com- cnrregadodenegoc}osdeBerl_unh-no.Jo:nal ~oCm~
rncrcio .dâ'_côrte :·li. seü'.a.r:bitrió :. o. qiüi 'gimhoú. o mi- merc_io ~e:trngo:aqui: EU1 deseJa~a, ~Jl.OlS! •. saber;O quo 
nistró ·.'em'· fàze.:lo ,_<de ~·uma:, ninneira; insolifu•.'?; o, que q·:nosso governo pretende faze.~;·para' que· se •revognl'l 
ganhou !J.{CaJl~!l publicá. DO lúXo' ··~(); inmist~o em. essa·circulnr, .porcpie{nlfverd~dCj~'::-ào)emcis"outro 
dcsncreditnr.:.·esses• desembargndores · · que ·eu 3ul"'o-. Jogar dondE\ ·possilo,.nr• colonos com· mnis·. vnntngens 
ü'io honrados como s:. Ex.?·, .. ' ~··: >. ··r-~ .. , .p' : ::· .. ·"' · · · senão-dn:All(lmanlla.-: · · :·:. ··:'·' • · ... •· ·'1 : ·, <·:' _._' •·· •; · .. 
:, o~sx:.\·i!tini*o dnJ!,Ú;t.i~â.serjulgav~~s~ ,ccn~n·poder r' ·:V.; Ex. sabe· muito bem qu~ na·A;1l~m:m,na•.se ~Stil 

. tl(l os,; remove~, deverw: fnzO-lo de: mnnc1r:r que não desenv!>lvendo ·uma ,-toler!'-ncia · ·r~llg~osa ·111.al0~ . do 
pesassem , suspeitas ,injustas· sobre . sua;opróbidade ·; qúo. e_xxste 'DO · Brastl; .paxz 'CO!:JShtucw!lat ~:Jlttmf!
arriou. o tribunnl em um'âia e no,din se,...uinte .man mf:!nte; ·por. occas1lio·da· coroaçuo do rei, em K~m
don publienr nmn corresp·ondencin' nll'rontosn :tos dP.s- gsbcrg, e~tfl qn.~rendo que os. prote!'lt:tntlls t~Jnn-

::í 

: 
i 
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tassem suas supplicas ás dos caLholicos, mandou 
que na mesma cathedral officiassem os catholicos ás 
8 horas e os protestantes ás 9. 

deixou o convento empenhado, ou nlío melhorou 
cousa alguma, nunca mais é 'd.espachado, ·atirão-o 
para um. convento da roça, e·v:m morrer:coll?-o· con
.ventual. Se. o governo-apreciasse· os :serviços dos 
presidentes, se mostrasse .um. desprezo completo para 
aquelles que nada fazem,·. estou,· senhores;' que • os 
presidentes farião muito.em:favor das,provmcias; 

. o Sn. VISCONDE DE s,\l'UCAIIY: - Com imagens? 
O Sn. DANTAS :-Est!t entendido que, se::ndo a ca

thedral grande, não faltaria logar. onde oillciassem 
sem imagens. Posso mostrar ao nobre . senador ·que 
vem isso no ccremonial da coroação. Note-se que o 
templo era catholico. 

Os presidentes, senhores, que vão ·sómente rece
ber janta1·es, passear e .. dansar; não, merecem· ser 
lembrados por um ·governo que se mteressa pelos 
melhoramentos das províncias. ·E; . quem são. esses 
pr1~sidentes ?• Meninos • serri ·prestigio, 'a· ·muifos, dos 
quaes não daria o governo um. logar de sccreta,i:ia! 
E' preciso, pois, que. o governo -active' os· seus de
legados,. é preciso que· garanta· tis :províncias n: sUa 
eleicão contra a intluencia dos'presldentes.': · · ... 

V. Ex. sabe que na Austria essa celebre concordata 
que se fez, dando aos padres a censura dos livros, 

·foi revogada. V. Ex. sabe que o artigo do codigo, 
que prohibia o casamento dos judeus sem certas 
condições, foi revogado, e forão postos nas mesmas 
condicões que os catholicos. Vai-se,· _portanto, des
envolvendo ali uma tolerancia relig10sa, que não 
existe. ::mtre. nós. Ora, o que eu quero''dizcr é que, 
á vista disto, niio virúõ esses colonos para um paiz 
onde não se goza de tanta tolerancia religiosa como 
no seu ; espero, pois, que o governo, quando quizer 
c puder, diga alguma cousa. 

Outra.· O governo nada" nos informa ácerca das 
commissões mixtas, dessns questões pendentes com 
a· Inglaterra. Em que ·ficou isso? O governo não 
quiz que os seus empregados continuassem nos tra
balhos, disse que sobre as questões pendentes ia 
ouvir os seus advogados. Se o meu discurso não 
tivesse de ser escripto e lido, eu diria a V. Ex; a mi
nlJa opinião a este respeito, mas em' questões t;Jcs é 
preciso ter, muita discrição. A'cerca dos· negocias 
internos do meu paiz eu não tenho reserva nenhuma, 
mas ácerca dos negocias externos terei empre n re
servanecessaria:Sào, pois, dous quesitos aos quacs 
cti desejo que o Sr .. ministro me responda, quando 
puder. . . · 

· Jlt que fallo em eleicão,Sr. presidente,' accrescen
taréi que tem chegarlÕ entre nós a 'desmoraliso'çii.o a 
.tal pouto que eu vejo nesse p~iz; onde ,niio,·reinão 
nem os Mitres, nem •os J uarcz, ·nem: os La v alies, 
praticarem-se actos taes que. não se ,praticiio na re
publ~ca a mais. sevandijay :i.nfeliz .n~çl!-0. I !Vai :um 
pres1dente para umaprovmcia e depois ... la •vem•uma 
corres_pondencia (já ·~e. sabe, escripta pelo·sen·se-

Ha aqui um topico sobre o qual· eu quero fazer 
algum~;ts . observações. ·(Lendo).· ci Conv~n!!ido _da 
necess1dade de mell1orar-se o systema adm1mstrat1vo 
e a posicão dos seus primeiros funccional'ios, o se
.Jíado prêstarú de bom grado o seu concurso para 
que seja satisfeita.» Sr. presidente, eu acho ·que é 
preciso com efi'eito melhorar a subsistencia dos 
presidentes de província; mas, ú par disso! quereria 
que, se fosse pc..;sivel; na reSJ?OSta ít falia ao throno 
se lembrasse ú corôa a necess1dade de tomar-se uma 
medida para que os presidentes de provincia cuidem 
do melhoramento material dellas; eu quereria que 
o·governo-nii.o se esquecesse disso. Ha presidentes 
que são nomeados. para passarem as festas em al
guma província, .todos os. annos têm uma provincia 
.para d1vertir-se. Esses presidentes só se occu_pão com 
jantares, . bailes, etc;, e sahem das provinctas sem 
terfeito um só beneficio.. . , · 

·Senhores, que esquecimento é · esse das· provin
.cias da parte do governo? Y. Ex. ,sabe que, quando 
.lim presiden.te chega .. á. uma -província,.um partido 
.tliz que elle é.bom, e outro que elle é míto; eu por
tanto nii.o tenho outro meio para conhecer se elle é 
bom ou máo, senão o de saber quaes os melhoramen
tos . que .fez . .na província. Senhores, succedem-se 
tantos presidentes de província ,que, se cada·um 
delles fizesse úma sú obra. ns . províncias estariito 
adiantadissímas. Aprendii.o VV. EExs., Srs. minis
tros, uma licão dos frades .. Os frades; nos capítulos, 
ihzem os séu·s guardiii.es ; . ó nessa occasiüo ·que, -reu
nidos elll:lS, indagão o melhoramento e as obras que 
cada um fez nas suas guartleanças; o guardião que 

cretariO): em que se ,diz :. .· . . . . . ~ . · · · · 
" S. Ex; chegou aqui:' em tal ·dia : ~.'a presentou 

para senador Fulllllo e Sicrano. »"'Ü.'governci·lnão 
diz nada, está .no ·seu dircito-;·n provi:ncia' qtie''se 
oppuzer ·'a isso é rebelde, e ~lá· ~stá a.'ilhli '.'d!fi: Fer
nando. Quem nomeia os senadores? de!quem é'essa 
attribuicão? Já é corrente ;·.isto 'tudo pertence :io 
governá, tudo é direito da coroa; ·:·e 'essa: immorali-
.dadeniío fuz·mossa a ninnuem .. ·/ ·. · .. · .,. · 

Porventur,~-não .é uni :~rir:ci.J?iO·'i1~ ordem'qüc,'l ós 
senadores su1uo .·das provrr.c1as ? • O· ·governo repre
sentativo exige do povo. muitcs sucritlcios f o •povo 
deixa ·o seu trabalho e se reune • plira votar ·:em: üm 
representante, que·elle nilo conl1ece•e-que nenhhmits 
relacões tem com sua província: ·Nii.o/é um' princi
pio de ordem· que os representantes· -'Sídã()~:das pro
víncias? Quem são·ós procuradores do lpovo ?· ·Eu, 
quando li essa correspondencia, : esperei.• que>·sahisse 
alguma respost..'t justillcativa ·dO gov~:~rnó; 'mas nada 
vi: é corrente, ,e direito .do ·governo.·. , , ... , -· ·: · 

·Tenho. agora de occupar-me do' ultimo topicC) da 
resposta. A corOa recommenda . economia1 :e a·. res
posta ti falia do throno diz qúe o senado agradece o 
·conselho. Pois, sénlJores, · somós nós -que estamos 
de posse de distribuir. o orcamentó;'sóinós nós que 
decretamos 'os creditos 'eXtraordi'n'ririos~?·:();~go:Vérno ' 
é: quem deve 'ter· Eicón'omia,·· ell~ '',que tàme ·,o ·conse
lho. Protes.to \• contt:à I: est~· to pico. da. respC)Sta' •á' falia 
do throno; .Tenho conclu1do. · · · ·· · · · · 

·o si-.: so~a; ~ lii:ell~ (~i~~8i~o id~:aârti~.z-
urf-t):-:- Julguei, Sr .. presidente,.,· que· •ni.i.o,: P,()d~a 
de1xar. de: dar .prompta· resposta,·ás- perguntas·_que dl
rectàniente ·me.forão- feitas·., pelo • nobre·senador.pela 
provincia:de S .. Paulo: L;., .,.. ·. . . • ,, .. · · ·.· · • · · 
... A hora está. jLi ·bastante .adiantada: para acompa
nhar osillu~tres·orailores,:que me precedê~il'o,·em ~o
das as cons1deracões:gue otferecêrão ao·•senado; nuo 
poderei, portantê, dell:ar.de ser-muito resumido; 

O nobre ser:ador pela província de S. ·Pa~l.o come
çou. por cons1deracões 'seraes sobre as nossas· rela
çt1es estrangeiras,· e· pergu'ntou~nos- se·'·o ··estado 
dcllns. era o !flelhor possivçl; e; no <caso•·negativo_. o 
tJUe tmhn feito o governo para as tornar tão perfe1tas 



SESSÃO· ElH· 20 DE MAIO DE 1862 ·35 . 

quanto fosse . passivei. ·Nenhum11 oeeorrencia ex- · O Sn. ·nnr;rsTno D,l AGRICULTU.nA:- .•. e se pro
traordinariu tem. SGlbrevindo depois que,foi aberta a vas~em a· criminalidade desse juiz, esteja certo o 
sessão, passada e a e pois de seu encerramento; estamos nobre senador:·· · . . . . . . · . . .. 
quanto, á.rela!;ões estrangeiras, .no.mesmo estado el:D q_. Sn.,CAnNEI~o. DE CA~n~os:--:- Afiilnço que ·chegá
qu'e1a~~el;~cllas se,.achavllQ, ·.em· que:,a:>·~cllou· o mi-: r11o . e pro;várao. . , ... , , , , .. : . -, . .· , ,. 
nisterro, ._quando.:entrou :para I!' .admmistrnção. ·:As 
relações estrangeiras; os negocros entre naçóes .m- · · O Sn .. !UNISTnó DA- AGRI CULTUR,l :- •• ~ que o meu 

. dependentes nllp se deeid~m simples1pente pela ~or,t- coliega procederia: pomo l~e cnmpre. '· · · ·. > · ~;: .· '· 
tade,de :!.!ma;:~ necess~rio que, haJa ac~ordo, .e o O'Sni CARNEIRO DÉ1 GAu~·os':·:..::...·pois nãopl'ocedêti.' 
gov:erno 1mperral ~em. ferto- ·tudo quanto o possivel · o. sn. 3ríN-r~Tilo .i>.\. ·~~;;n'ictii±u!l,l: :.:.:_:.Ag-~:ro_·j~rh;;. 
par<~:rCJ1lOVCJ;,l!._S diffiCilldade~ qge, ~nc~ntro~, e. que b!a.,irie,'ó meu'fÚÍi;lrad~; collegi! àena'(lor;'pe1~ proyi.n,,..; · 
embaracão· aomelltor·harmoma nessas. relaçoes, .. · c d Mi G · sobre 

·N_ão té. m' l1av.ido .rebaixamento da dianidadé: na cio- Ia· .. c.. . nas.-.... erac·s· ·. qp. .. e: 0 • ;;,ov,eriJ:.? · ou,v,.I .. u '.· .... _ . , ' . · b ~ · . este proees,so o. conselho, d.e .c~~.do ••..• ~' 1 , • . , ., • . M, 1• 
naJ.. ,se:,apparecem q~c~as so re , o, proccdr~ento: .o , Sn.· .C •n~;E· r' ·no DE CA•IP' o' s · •. •.- o ... Sr.' mi'nistro do. llavido;contra· .os. braslle1roS'' na nossa,· fronteira do " " .. 

· ·· · .. 11 · · imp.erio'estú bem ao fact_ô :disso ..... ·,_, ... ''·····, ~"' · sul, ·o~ governo .procedeu sempre ·como · te·cumpre: 
Nàc(podcmos ,fazer. ca. rgo ,de ~u~l.o .q. uanto occorreu . : o sn~ nriNISTUO D,l'Â'GU:ICULTURÁ::· _; :;;.·:c 'prõce~ 
em:camp~has;;eomo:lUontevideo e _:Bucnos:...A:yres,. deu conforme o parecer 'da· seccão' do·· consellio''de· 
aos:respeetrv:os,governos,osquaesvao-semostrando Estado.' '· · ... : .. · ·· : ··~· •.· .. ' ..... , ., ... ,_ .. , .. 
dispostos ,:Í:fl!-:l:~~· j~sti~a ás reclama~õ.cs do go~e~;no . 'A..~ ~ôi:.'te .. do.' .. 'cidadão bràsileir.' o_ é.~ a. qu,. ellii. <iu.·.·e.úi:i:h.~: 
brasileiro. ·,. · : · · · · · · ·. · · · de ser em altenção ás nossas· .crrcumstan~Jas .. :~o~ . 

. Não .. sei..como interveiu, o governo brasileiro no somo~. uru paiz: ,essencialm_!l:O.te a~rico_l~, )?9?-.ca:in
proêeâimento. ,das. tres nacõcs alliada.s contra o· 1\Ie~ dustrm temos,· os· nossos capi!aes,sao, mui.hmitados : 
x;co;:.;,:sóbrc;estê ~onto, portanto, não posso dizer o que a'conteccéque o brasileiro ,em, geral;não.se 
paiai:'J:<r,; e nãSo ~~ ta

1
mben;t .~e; o nnb~e, ~enador P~!a p6de .dar_senão,,álavotira,., . , .. · : .· ,_. ., .. ·.r::.·, .. ·., 

província: de' .,. ·..-,au o· exigrna que o ,governou~.. . . . . . 
Brasil empregasse·meio_s para.se.oppôr a esse pcn- . Ü•Sn'.' c~lnl'-"EIRO Dl:: CÀMPOS: -Isto' 'é completa:.;. 
sarriento. das .. tres nacões.colligadas. ·.: . , , :,. . · mente·proleta:rio em ultimo Iorrar, · ·' .... , "·: ', .. , '.' 

A:'>segi.ira'nea,jndividual. do Brasil não é ,hoje pcior ·:o Sn.''. »riNISTR01 D.i AGÍticti~iunA. ( ~-;côcl"ófln'e a. 
de·. quC',tein:,~ido: .em .ou~ros. a.nnos. ·Se ·em um ou sig!lificação que o no~re senaf}ór quiz.e_!: d~A- jp~~t:t~: 
outro.ponto_se tem repQtldo crimes, em outras, pro-· vra proletario.· E'sabido qué em,toân a.pax.t~ o,com-:. 
vineiils.' elles. têm. diminuido,:muito_;. ,IJilO. se p6dc nierci'o. não admitte com'faciliêlade os.fillios_dô mes.,. 
dizer 'que. D,c resistencia ás 'autoridades e álei seja mo Jogar; não ndrriira;po~tálito; que o éommercio.do 
hOje maior do que nunca foi, .como ·avancou o .nobre Rio· de Janeh'o niio ~ aeeitê çai'l':eiros fillios da· cidade 
senridor. yciln·'pi·oVincia~ das Alagoas. d ·nobre se- do RW:dc Jri.neiro:; mas .il6s sabemos quelià:uma 
nado!' ;ha: de .lembrar-se . de qne. em outras ép~chas gran~e quantida~~ d~ -naturaes do Rio G:rru;ide. do St:l; 
havia' distrietos,:fechados completamente á acçao da ·de f\IInas~G~rael?; .. ,~e; co~eçando ,cq~o. ça_!.XC!.fO~,sao 
justiÇa~·~·' '~ , ''. , · . . · . · · · hoJe !l~~goelllnt~~;.º,negoc}antes respeitaveis,da,praç~ 

O' Sn .. DANTAS :- Isto é verdade, nas Alagôas do 'Rio do 'Jnneu;o : .não está fechada, portanto, .aos 
tem· melliorado~ · , . . · Brasileiros'' a éaireira "dó conimerc~o; ·se ·cxiste:uzn: 

O"•S'n. ':!IINISTRO DA AGRICULTURA:-.... ' C que hoje maior numero de Caixeiros estraí:Ígeíros, o'nobre se
Ji~O existem.·estes. potentados; nito ·11a pessoas que nador facilmente .·explicará esse, phenome~:: -Em 
possã~ •má is :·do gue <i'-justi.ça: De um .ou de ou~ro ser:al são cstrangeir~S:.os p.egociantes ; . ~ .~u.ito. :na
Jacto 1solado praticado por um 0 u por outro officral tural' que prefirão ca1xerros ~eus .. Patr!Cios, ~e sua 
da n.urirda nacional niio· se ·podem tirar as canse- nacão; · · · · · . . ... : , 
que'neiás:que o nobre sen.adorti~~u •. · . ·· Q1iaes. são. os meios,.pergunta;;.me o :nobre.sena.:. 

o .. Sn. ::n .. :üvT_ ... _\s :....:. ... ·.o. m. ciaes .. _.se.·m .. batalhão. · nor, que o· goyerno entende dever. '!PPlic'ar;.J.Iara 
· · · · .. ,. · ·· · · · · · '· · · · desenvolver a, nossa. lavoura~ .a nossa mdusttia..?, O 
O ;sR,:: ÍlrÍis'zs:rno;~ •DA! ,AGmc.u:r::ti!l,l: :--:-: Depois · :ir~i nobre .. senador. sabe melhor, do 'que eti:quaes·.são,os: 

a· isso •. Seinpre;;ql!e~; o,gpverno: ·tem .. tido: conllecl:- meios· dé ê.r'ue, se., t&m. servido .. ou., que :têm• empre~ 
rnento.ide.actos .. crrmmosos :praticados por :membros gado.as .niwões. civilisadas .da .Europa ,para.-promo.~. 
do : 'poder,judiciill.tem. procedido como :lhe marcão verem .. o mêlliorim1ento da. lavoUra .. Cousistem. elles: · 
a constituicão e as•Ieis; ,; ·: .• ,. /.· · • · • .. · · , · · · · , ... ,, em ííieilida'de .. de·.transporte.: .õ .. o.maior de,,todos .:~s 

O' S1t: 1C~Í:n!imm:o <o E C~nrPds :...,. Nã~ ap«?iado. favpres. que se. púdefllzez: á_Inv:o.ura;. em. estabele.cr-
.·o:·:·s·~:·_;;~INisihô;~'1:t:·Af.í(ic"úiiü~ :.~7-::Qu'it:iíd~ .. ha· mçn~os::.de ·.escholas .praticas .etheoocas, ·mas,, pt·m

r1üehas,';·qu<Uido:hadô,cuirilúit0s· .• ~··.·•· .. ' , :• .': 'i•·':{:; :,. cipalmente .das ()ScllO!d&s .. prti'!ticas;d1,4arte~a.laypui~~ 
-0 ·,s· n. · ... : .. CA, 'n'N. ·.;,.1- a'·0:,'rii~c· ÁMFos::_ .. ·o .facto _·q·u.e apcu1ta_i. em avancos;.·e mesmo ona vos .. para.me oramen . 

"" do ~sólo, ;"para!' a .. d,.ainage,: ppr,e.Xemplo, com que; a 
é. vcrda:dciro,·,e ha: documentOS>' .· . . .. . . '· ·'- . : Inglaterra.;tem d~spenclido; ,gr!lndes ,, sommas,:e:n:ão 
'O':Sn~ 'llnN'zsino'M' ;..éiucur;i-unA :~Não tcpho c.o;;; pequenas:.a, .Belgr~a •. ,:~os -mstitutos. e, os, c~miclo.~ 

nhecinrento nenhuni~disso·~.< · · · · · ·:. ' · ·• .·' · ·, · agrieo!as, ,as .exposl!(Ões, os ,ba~cosruraes, .-Cis,-aqur. 
,,.,,"., .. ,.,.,.,,.,"'r·...,",.,.> · · "· ' ···.;..,, · p·ou.co ... mais•ou.!menos.,os:melos .. .deque._.em todaa 

o .Sn. CÁRNEIIio :DE CAAIPOS :-.v. Ex. niip é)ni-: parte. s.e lanÇa_; mão,para fav_'orece.r.a.lav.ou. ra,, . .Quaes. 
nistro dajustiça.· ·, · ·. · ., ... ·· ·, .. · · , · · destes pensll,o.nobre senador que devem ou podem 

O Sn. nmnsTnonA. AGRICUL'l'URA :-Se esses doeu•; ser. applieados.entre ~6~?. , · .... · .•; .: .• .. •·· . 
lllClltOS tÍ\•essem chcigauo_.ás nJUOS,dC,IneU ()Ollega... 0 primeiro, O, maiS .Importante,, O a faCilldade ~e 

o Sn. C,\1\NEUlO IJB c·.\3U'0S :-ChegúlilO... transportes, pOl'f[UC llUO SÓ fill'Ú com que se aprovei-
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tem todos os productos existentes, mas ainda .. pro- O 811.. CARNElll.O DE CAnrros : - Quaes? 
vocarú a crcar.üo de novos; Os institutos <tgricolas, O Sn. ~IINISTRO DA AGRJCULTUR,\ :-Os -suissos, · o:.. 
o governo os· creou, procura dar-lhes desenvolvi- belgas, os allemã~s, etc. Estes l1omens qua!ltlo ches 
monto, mas todos sabem quanto é' difficil, principal- gão não encontrao emprego· no commerclO ·.·e ·em 
mente entre nós, fazerein-se servir,os publicas por utros servicos que ·os· alimentem·; rec.ebe:m' terras; 
conta de sociedades particulares: hÔ. a grande força trabalhão néllas, e as colonias·vão:prosperando·mais 
da inercia, que resiste a, quasi todos os melhora..: 011 ·menos. · · .·f11 · · · · ·· · • · 
mentos. Quanto aos avanços para grandes melhora- . · · · ... 
mentos. de terrenos dc~eria o Brasil, nas circum- o Sn. c:mNEIRO DE CAniPOS :~Não me con~~ isso, 
stanCias em qúe se acha, tornar de terrenos estereis c sim que estabelecem vendinhas.:: ;, -.., .. ,, .. ,_ ....... . 
bons. terrenos, quando a. natureza nos proporcionou . 0 . Sn. liÍINISTno D.\ . A~mc'tiLTUll.A': .~ N~Ó po_dei·áõ 
tão abundante cópia de· terras' fcrte'is? 'Emquanto Yivcr assim. . : . . · · '.· . .. .. ·: .· · .' · .. :.·. · ... ' ... · 
tivermos terrenos que não exijão' emprego de· grru:ides . . . · ... . 
capitaes para se"tornarem· próductivos, será de certo Eu nã.Ó sei que contradiccão:. po~~a:desc~brir-se 
uma pessima especulação. ir transformar ·pantarios entre as idéas apresentadas· .pelo Sr;· ministro ·_da· 
e Jogares itridos cm terrenos araveis. 'A instrucção guerra c o Sr. ministro·. c!ajustica•na parte 'relahva 
agrícola, é intencão do governo que seja dadapelos it guarda J?llcional. Nem um·dêStes:':meus•collegas· 
institutos agricolâs'. Os bancos ruracs. dependem de tem entendido que se dcvc.acabar com a·guarda:na-
muitas circumstancias .da lei hypothecaria, e entre. cional.. · · · ' ' • · < · 
nós dependeria principalmente ·de grandes auxílios · · · · . · · · · . ·· · · ·· · 
pecuniarios do thesouro : estamos em circumstan- O Sn. PRESIDENTE no coNsELHO :..;..Apoiado: , . 
cias de o f,,zer '? ·Parece-me que não. . . o ·sn: mNISTRO D.\ AGRictrL'r~À :-,-(). qu~ dmbos 

·Entre· todos os meios • que· tenho apontado, .o pretendem .é minorar .os ·onus· ,que:està~; pesariifo 
governo se tem lembrado e· tem dado o impulso sobre.elia.~ · . · · · ·. ·· · · :.· ... · 
que póde e~ <1 ttenção aos creditos P!lro a verba res- . . .. • · · · , , · ·· · ·;. . · 
pectiva, aos melhoramentos ·dos me1os de transpor- O·· Sn. CAnNEmo DE C.mros:...,. Sujeitando-:a ·ao 
te; e tem, de mais a mais,.por meio· dos .presidentes recrutamento! · . · · · ·· ·" · ::: ,':!' ::,· · · 
de províncias· recommendado.:e.aconselhado aos la-· O Sn. níJNISTno' DA-~\GRICULT~RA·:·-'-· Sujeitá ao rc.
"Tadores que não se limitem a uma só es)lecie de crutamento .está já a gúard,á n~cion~l.; só, :por.putros 
cultura:·O góvcróo não·póde metter-se nos fazendas motivos podem o.s gmu:da:s naciOnaes estans.~nt9.s do 
e dirigir o'irtrabalhos, o que pó de é aconsel\1or, fazer, 1·ecrutamento. · · : , .... . : , . ,. • .:·, .. : , 
por meio ·da~ _autoridades competentes, chef;l!r· ás 0 Sn ... C.mNEino: nn_ ,;c_.A;IP~~ :' ·::·Eis~_·o é.;_:íi? .... m'( · camnras mumc1paes, e por estas aosseus mumClpes, J 

o que julga mais conveniente. : . . . O Sn. nnNISTno D.\>Ú~lllCuLTURA :.·-:- -E~ o, que está 
Quanto ús outras industrias, sei muito bcmque o na dei.' As idéas apresentadas ~os relatox:ios tendem 

nobre senador, de accordo neste ponto comnosco, todas a favorecer a· guarda:naclOnat· Qua.n,do o pro
não quer .estabelecer o systema .. protector; c man- jecto do Sr. ministro·.da.justiça fôr apresentado,;:cn-: 
tendo· a liberdade da. industria, o ·governo não tem tão poderá ser discutid_o com vantagem; antes d1sso, 
deixado de auxiliar em justa proporção áque!las que creio que não. . .. :. , . : ·. , ·,,: .'.:_ •, . ,,c ,. 
promettem ter. no futuro um largo desenvolv1mento. ·Quer 0 nobre senad(Jr que. se lhe diga.quaes: são as 

E' verdadeira a propo~ição avançada pelo nobre conomias que o ministerio tem feito. Esta.pergunta 
senador,. de que no Brasd não faltá o braços ; mas, está respondida no relato rio do Sr.· ministro1dps,ne
se absolutamente não faltão ·braços, carecemos de "'Ocios tla fazenda .. Em uma ·das tabell;ts annexas a. 
brar:os que estejã.o dispostos a trabalhar. Que!n ~ssc relatorio 0 nobre senador. :verá ~que no an.rio de 
teni percorrido as diversas províncias 'd_? ImP.erio 18GO a :1861 gastitrão-se .de 2,000:000$ a :3,000:000$ 
võ que uma considcravel porte da populoçao d~ m te- menos do que nos tres ann~s anterior:es,; :v:erú.tam
rior quasi que vive na ociosidade. Mas como duccta- bem quanto se tem dcspend1do no :J.o s.emestre_dcste 
mente obriga-la u trabalhar'( Só por meio da co':l- anno, isto é, ainda menos do .. ql!-e se gastou·no .. se
J1ressã.o, só privando essa· parte. de nossa populnçao mestre corresp~mdente .. dos.;ultlmos·annos·de.menor 
de uma boa porcão ,de sua liberdade; Tem-se feito , despeza. Itevendo, pois,.o relato:i~ dafazenda e· !lUas 
dilfercntes tentâtivns,. ofl'crecido tc1·ras, c até dn:1o tabellns, o.nobrc ser:ador achara r~spo~ta:á:pergunta • 
auxilio itquelles que. pretendessem habitar colomas que fez em seu .discurso c •no. reguci'Imento:.que 
nacionacs; estas colonias nito tum prospcratl~.. · apresentou e'll uma das sessões passa~ as:' . · .. ·~·· 

O meio de chamar esses br:~sileiros aos· hab1tos do E note-se,. Sr. presidente, que,a,tlespeza d() a!lDO 
trabalho é o seguido pelas estradas .ele ferro da Da- de 18ao-186i 1oi menot: do· ql]e:a, dp~_:a~;mo~_;ante
llia e. ele Per-nambuco; é corivída-los a emprega- ·,dores em··dous :a 'tres . .;mJ cc;u.~t~s. de ,:!S,l.~., l!Pe~ll.! ~e 
rem-se nessas estradas, mediante salario que os acoso naquelle anno hav01·;!1~spezas, que _nao·carregarao 
tum e .a satisiilzeretn -necessidades qiw clles não sobre ·esses. annos 'anteriores,-.· mus~que forão·. ncllcs 
conhecião, e a adquirirem habitos de !.rubalho ; aca- determinadas : as garmitias -para· as: estradasdeJcrro; 
hadas as estmdas, · continuaritõ a ser .. trabalhadores. algumas .:subvcnções•·á..:navcgavão,. s~])recm·regúriio 
E' por este meio· indirecto que podemos. mudar os 0 exercício p1:oximo pussado:co.Ill.maior, peso<tl.Q qua 
l1ubitos de uma gra~dc parte de nossa.populaç;ão. . nunca. Assun;se póde affirmar que.as econom1as lltl 

Houve um en~ano dn parte do nobre, senador pela anrio ultimo' excédtil•ii.o a·tres mil contos ·de,réis, e a 
província de?· Pa1:1!o quando nos di,;s~ que• nenhu~ não menor somma se eleYarúõ as· do corrente anno 
elos estrnngmros slu;;sos, belgas,··aUemaes e do outrns Jlnnnceiro.· · 1 • •• I ' , . . . . . , ... 
nacionalidades, que' nilO n pot•l.ngucza, SI' Crltrogn á 'o Sr.. CAIINEIIlO DE CÀ~IPOS: - Qtiacs são as ecolnvourn. Na proposicão contr:tria ó l{Ue cst{t a ver-
dade; esses estrangei"ro!; applicilO-SC á lavoura. · uornius. d!l. inarinha? · 

11 
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O Sn. ~IINJSTRO n,\ AGRJCUJ,TURA : -Recorra. aos execucão depende de regulamentos . que ainda .não 
relatorios .. ·Nüo calcule V. Ex. os gastos da marinha estão publicados.; . . . . .. 
pelos pod1dos dos orçamenteis ;ha de se lembrar de· Ó · s ' D · ·· 11 :. '"' 
que raro -era•:o anno em que não se creavão cre- . R. ANTAS:.- fas o governo mandou parti-
dit~s.:supplementares. para'·despezas da marinha. . Clpar ·ao ·governo·prussian·o? : · · ·' · . · ·: •: ' · 
. o sn: •. CAitNErnq 'IÍE CAlÍl'os :. -· Agorll. tein-se 'CS.Va . o ~R: . iiriN:sin:ó ::D;~ A~RICC~T#M: ': .·.:E; 'ndt~iai 'qué' 

. . .. · ....... '"' . . . . . . , . .. . . se. transm1tttsse a_o nosso.mt~Istro na, Prussià uma 
SÜido OS, armiJzens:: assim, economisa~se.. · . . lc1 ,que tan~a<~Cl.:J!;.ã,O. ~enf'êoDi''óüiegoCios. da,emi.:. 

O Sn.: l\IINÚITRO DA· AGRICULTURA: -V. Ex; terá graçii'o.,, ··:· .. , ; , ·, :, .' L' ,; ·. ·; ~·, .. · :. ,,. ;;.·· .. ·,:.-,., :: 
essas infbrm~ções. ':;r . , ,, . 0-·Sn •. DANTAS:·-;·Eu.tenho·o•ansó:do;governo:. 
~P<Sn.. CA';'-JS'EIRO n:E,C,\~I~os:- O can:ão de.podra ·O Sr:l\nNis±Ro nA,\ciucur.:ronA:.---::Nãci•te'IÍho 'idéa 

c outros,,obJectos estão-:sc.acabando. · ,: :. , , . . alguma'da·resposta ri qtié'álludiu:·o··nobre•sei:uidor· 
·.o.· SR.: MI!iiST~9 DÁ AGRICULTURA. :.- Car.vão. de pc- con~ta :ex~r~;;.ojficia~mente: que tra~'·dêsse•n·egocio 

dra.·c.madetra.se tem compràdo. · · :.: . , : · · ; · o•no~o m1mstro do I>rusSia; que ·se éspera;'a'·todcVo ... o; or.çameAtO,-<!-çtual,,.nãq'·.podia.d~ixar de ~?.er cm momento; Quanto â'commissão··mh:ta, ~;negoeio~do'. 
g~ande,p~rtB.;CÓJ.>~a;JlcL dos·orçamcntos antigo~; os. quc·se occupa agor1,t o· governo:•.' ,,,; ... ,,, : ·:·:J::~:-.-. 
d_l;.!e~es .. !!_a~ poqt,ao .E)m gc,ral ser c;>.utrps,~cz.nas o~ alg~:- . Creio, Sr. presidente, ter respondido -ás"pririci
nsmos sao muitO menores. Se o nobre .. senador qui-:- .pae~ :p:::oposiçó!lsdos:nobres:senadox:es.guEl me,pre:. 
zer confrontar o orçamento actual com os anteriores _ccde::rao. · · · . . . . . . . ;·; · ·'<: <"· .' 
lm de.encontrar reducções,muito considera,eis. Devo .. · · · · · , .: · · · '-;;:O:· é> ~- · '' ·• · ··· >. •· ::: --' .. · 
aflançar.ao nobre senador que o ministerio actulll e ~ Sr. Nabuco ·-Sr. prcs1(i~n~~; .:nl1,)10f.!!. 
todOs :aqilelles·em que têill10 servido' riunca ·ericon- adian!ada . em qu~ me cabe;a palavra, CU prOCUXIJ:t:CI 
trã,X:a9' Õjpo'siiji(o'Í :resis~ten~ia, nesteS 'J'lOn t'!S n. que· 31- ; re~,UZlr ' ~ .. ~eU d.Is_cur,so, parll:.'n~O- ~Ça~ a lltl!3DÇilO 
l';ldiu .. ~ ~obp~ s.~~a~or. ~ao _acompanharei, ~r. p~·e:- · . d~ çasa, .. ~o abr~r s~ a sess~~ .~o·a~~o ya,ssa~~' :O 
:,~dente;~. ao;.:meu. ~obre . ar;mgo senador. pela proVIn~ mmisteno , come~~ v~ • apc~a~ , a •. s'!lll; . ~Xlste~c~a·< e. 
cm das . :Ala"'uas. cm to elas as considcracões que fez ... comcça~?o ~ . sua. existencia, .ex;l~IblU: per~~~·o pa:..-. 
não !?.ei -~~·nE)7Ins;p~etcndia:J~er app~~cação·aoBt:nsiJ~· la~e~to:: .• ~m··_programma · ·~ue ·-~~o~.ter!l'.si.~nifi~~..uo 
.Quantoá.s:·accusações positivas· feitaS.ao'' meu nobre politica, .~m · progra~m.a. qu~ · po~c .· ~ ,dev~ .ser. 
colleg~:·!> ;s~ ;.OJ11ID..ist~.o; ,da' i_ris~iça, · .ellc ·. tcr[i· oéc~sião !!0m.z.n.1~lD. a qua~q~er . mrmsteno, .. o · ~~~gr~ma d~ 
!},e ·~.e. JU~@c::a.r):nerf~ItiÍJ1lept~ Cios actos: quo·pratlcou. rasti,ça e econ~mi~ '.~' a~~ell~~do B~!a ~s. se,~~- act~s,, 
i} o1 :um~ grand~3 ç~g_eraçao d~ :nobre :sena~or pelas compromette\1 se .a ser,, ~or.. elles ·Jol0~do •. ~ntã?, 
A}agô~~,a.'pr9pos~çao ,de que,.t11do est~ ,concentrado ~on!tando_ cu nosdl~.st:es ~e~bros, qu.:; ~~mpo~m p 
110 poà~r. executi\·o ·que. todas as llberdades da ,oabu;tete, ~os quaes .mn~a .. tr~butt?.•m.UI.to.r~speito c 
riaça.Q .'··~nllãQ> ~i<!~?/ ~surpadas .. per o·· ·. go-\·crn 0 para' . con~!deraç11o, decl~Jrei-1JlC m~ist_enru:, rs~: et! ~n,· q~.: 
a corôa de maneira que... . · .. · . tu~, p~cs~pl?ondo, c~m.o pr~sup~.uz Cl."JJressam~n~e, 
··, :·,''··r·<.:_: .. :·· .......... · ,.·· que·detxariade:sermlnistenal/seos'actos,do'nums-
. O Sm. D,L.-,TAS: -:-Reduzidas. · . . te,rioniio fossem,taese quaes;cu• suppunhl(qué:serião; 
· O SR: mNISTRO · D.\. AGRiCULTURA :.- • ; ·• de ma- O complexo dos actos do:gabmete;iüóra'algumas'con~ 

.ncira que n6,s não .tcrrios. jurados, não temos tribu- tradições·que·são excepções; resol'veura condil".ão·que 
naesjodiciàrios,· todós os joizc's são comrnissarios cu me· tinha· imposto, e me :'determinou·:a:não-•ser 
do governo. :~e~ta parte parece que o *obre senador mais minis~e!:ial; Não se pode, porém, esperar: de:i;ni_m 
cstú em opposiçao'com o ontro ~ue o precedeu: um, um~ oppo~tçao systemat~ca e pessoal; u~a, oppost.r;ao 
qucr.endo;que s~,:: obrasse energtcamentc contra um obr1g~d~. por,.tod.os. os. açtos .e. por.,tu~o,; ll_las:'!ll!la 
rnagistrado,·-~pezar do~.parccer .do .conselho. de estado . oppos~çao. como e .compati~cl eom _a;,miDha J>OSIÇao 
c da faltl' dos necessanos documentos; o outro, que- de senador., . .. . . . . . 
rend(1 que 9 goyer!l<! ,não intervenha, de rrinneira ai- , ,Quàndo digo .compatível; com a mittlla J>O~i~ão du 
~u~~:C'?rn' ~~ l!J?IVI~u,os, que p~~tc.11cem ao poder senador, reflro-m.ca um pr~ncipio por•rnim1Àcsta
J~di?tD:_l}O .. , ·:'<·:':: 1;·' ··;· :: • ;, • _ ••..•.. , _, belecido ~~~r.oas vezes;. e:c qu_e··osenai:lo nao:pode 

.o.·.Sn .. DANT.\s:: ~··Po1s·ogoverno nao, tom accao fazer pohttca,-: que:o.senado.·não·se pode•envolver 
sobre. o:'pí)d_crj'udiciario pelos .tramites da lei:? • . na . torre!! te das Pllt;ei~lidades~militantes sem.provo~ 

... ·.:o SR::;lil'iN:isi'tlO~DÁ; AG!UCULTUR.\: ;;_;,Quaes·siio os . c'ar 'conllicto~ .c~~ a> camara· :dos 'depu~ado_:;, .(sem 
meios 'por'qt}e,~ ~oyern~ ·~~ tran~f'orruado' Ç>S juizes dcro.s-nt.: ~?·prmCIPl? fun~amen.tal de_. S~!l·.mstituxç~o, 
em sfms"comrmssanos ·r · :.o·:· . , : '·''· · . .. .. '· . oprmc1p10 conse_~~ador _q_ue. o,colloca .en,tr_e.a coxôn 

0 ,. s·· ·D'··'·!' r--.~,;..,. :N' . ·. . ._ .· . : ... , ~ . . . e.o.povo, ent~e atmmobihda~e. e .o·progres~c:>' entre 
, .,; n,-.. , .:\~TA~~:;- ,_om_qia-:-,os. ·' , .. . . ... . a:ordem·e·a.hberdade~.····:· ...... , .. ,. ,.·,:.·:.;; .. ·· . '.-• ·.~:,;,-,: 

".:O,'Sn.)lnN'rs±Ro::n,\:,ÁamcuLTUrú.: ~$c >:icla.no-:-. lf ((·Não.ié aqui,.'· dizia ó.rcon'de;:de!::;Montalembert 
, ma·!'~.i:io.. ,tórna~sé'·.: .. ttni:· empFegndo vi.•!llicio :.ê9mrni_s~ · nchaud9~s~ ·~e~·:. opjlos~ç!l~. nnr.;camnra'~dos-pnres 9_m 
·sm'l()-.qo.goycrno; ... cm•i toilas:fas: naçõcs.,os JUizes .sao i848i r~uo e::!lq':n qu~;se.í~z:c;:,?m'.~u~ ~ubao ou .. decmao. 
commiss11r1os;do governo; _,:,: ·: ..... , · . , . . , .. ·. ; .• :. os_n!mlS~~rtos; ~ão ~:aqUI·q,_u_e se: deCidem! as ,qu,estõcs 

. O :nobre :senauor: deve estar .convenCido ·da .. mex- mm1stcnnes .;•,toaavia· a ·.-caruara: dos· pares, .na; apre-. 
u~tidão;do. SU!lSi•pi•oposições,~· cscapadas·~·no ,impro . .: ciri!(ilO d~ 'uma_:'i:iolitica,,,l!,ilO p.úde to~ar.a.tt:iste,,lllter
VlSO,de seu.discurso: ,. •. : :. • .... :. . · ., . : .. ·:. , ..... . . nativa ,.de:: uma, .opposiçao· ,system.atlca c pessonl.ou 
•• :r;>eseja';o nobre' senadin~ saber o•quê tem,occor!,'itl~ .'dé u!D'n'iidh~~iit?:se~vrr"!:~~lé.~~i9s.~:)l;_::. :; -~·:·' · ... ~- . 

com ,:.t. .Jouop:t:e :os .casamentos m~tos., .• e. o: _9't~~,_~:~ · .;~;Mt)ll!fl QP.P.~~.tÇ119 ._;t~O.'Pl!~~,.~,~r,' :.Jll\ll~o.··pr,eJudt~llll 
sobre a.prolublção do govct·no pruss111no a emigrncae ao numstorw, porque. os-. meus mcommodos' niio.mo 
dos se~s.subditos para.<!:'!lrasil. ~lei d.os casnm.critos pcii~~o · se,r f.rcqu'ente · n'a tribililif',~: e ta:m.be'm"nl!.o}hc 
acatholtcos passou e _iQI snnCClonada; mas a sua senHlcsagrailnvcl, porque l'cpugna_ Ms:mcus hab~tos 
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de modera cão qualquer aggrcssão pessoaL Procu- O Sn. mNismo DO IAIPEniO :-0-ministcrio; não.· 
rarci ajudar aos meus runigC)s como puder e quando o Sn. ·PRESIDENTE no coNsELHO.~-: Onde,? ... ·· · · 

Illl~~~to o senado, Sr. presidente, não vai ouvir se- O Sn. NAnuco:- E.n imprensa do. mini~tcrio 
não aquillo mesmo que cu jlt tinha dito nas sessões ameaca: tudo •com ella ; pelos .. corredores,· pelas ·ante-
passada .. s,. desde. 0 . anno de i853 ; vou dizer com salas ~do parlamento nã<! se. diz .O)ltra; C!JUSa.: E; se-: 

· · · ~ iii. 1 · d"t nhores, se a disscilucão e o supremo JUIZO do poder 
mais,cxpansa() aqu 0 que sempre tcplo ·· 10 ·; ·0 moderador, o ministerio não'' d.eve p· revenir .. os. se para 'continuar à quillfficar a minha posição cm re-
lação ít'situação politica di? pai~, _rc.firo-me.ás pala- juizo. · -.· '· ·' · '· -;:. · · ., ·. : '· •' '·"': ·: ·· ' 
vras'eloquentes de Lamartine dmgmdo-se aos' con- · O Sn. mNISTno Do mPE:n1o : :_ Nem;préviri·,~; 
servadores: que o accusavão. de os ter deixado: «Te- ó:Sn .. N,múco ; ;_ A di~soluciio 'é'um:meio::con,. 
mos·tido. o mesmo patriotismo,.. senhores, para sal- stitucional para rcsólvér ·as :ci-Íses,· rrias:.iiião, é'.urri 
v ar. o1 paiz . de. uma. . crise; ·teremos o. -mesmo· pa.trio,. !Dei o para,.preveni~ . cqses,. p:r.ra illu,dir .... as_. situ~çõcs,. · 
tismo .. para. salva-lo de outra ·Crise; não. temos. as· Impondo as conscicnCias ...•. (; ~.:)' ,_,_ :, '>.:.c:··•_;:·, -. ,,, 
mcsmas·:idéas para governar o paiz em, um .estado 0 Sn. D. MANOEL !·--Apoiad. 0 ; :impon_do;áj>'~con-
normal: vencemos juntos, governai sús, deixai-me. . .. , . . . . . .., . 
a liberdade. ll . · sciencias, como quer 1mpur o m1msteno. ~:';:., ,. ""· '<· 

· :Antes de perpassar os· actqs: do ministerio que me O Sn .. :N.muco .: _;..;: : · ,,. ·â .di~sãÇl''a'ô~,po~~~~~·~o~t:: 
· · - · d - d 1 d "tt" ticos é a condicão. de sua accão e. hberílade., .. : .. · ... 1nsp1rao amma versa o, o sena o Ia e pcrmiir . . . • . · _ ..... - -. ' .; .. ,,, ·.•:1;·;:· ·•.:::-: , · · 
que· eu lance. nma. rapida vista. de olhos sobre a nossa . O Sn. D!INIS~O·DO mP,E.nio: ~:-~P.oi?~?:~:';f'(:;;~-~.· 
situa!:~Ó _politica. · · · . · . ·' · . · o Sn. NAnuco : ·-:- Se es.~e D'I~Io, ,po1~; ~-~Q1é ~q~, Diz-se que està sitilação. é deploravel, porque tem qunl scrfi o :Outro?' Dcveremqs,· senbo;:c~;.~tO~<;lrar;
rle influir. na. substituicão do ministerio actua.!,· ainda approvar tod!JS os minispcrlós, qua!'ls.q~er que_e~~s 
ha de produzir ,novas ·crises; .. ainda h.a de absoryer sejão? Jslo -e um sacrific10 'da· c!)~~cie~>;cia,,:.~ac~i1lc;ao. 
novosministerios. Mas, pergunto eu: .. qual. é essa que não se. faz senão na p:resen~.ade,cir~umstancias 
situa~ão . deploravef "! E' que o parlamento está'. divi-_ imperiosas, e eu, não as 'vejo •. .' .. •· , , ···.: .... :.::~-,. ,:. :;:::.:~- ·. 
di do. em:·.tres partidos : o partido conservador puro, Antes quero, Si:. presiderit,e;· digp~jl: ~ó!p:;(r:ll1J:.~~i:ll: 
que domina todas· as. posições officiaes, dispõe .de e_ com todos os accento;; dc,co~v!c~ao; .. um;m,Imstc;:~. 
todos .os ,meios officiaes, e. não pôde por consequen7, r1o de cada anno do. que. um m1mster1o;que,cqm .a · 
cia deixar de.tei- proselytisrno e·adhesõcs; e os_dous sua· existencia sa.crifigue 'ó.pripcipio_ da.·.au.torid~~.e,.· 
partidos· moderado e _liberal, que repellem esse: ui~. que no systemà ·:reprel)i.m:~tí~o; é' iüle_na. con.fianç~ 
possideti$ do partido conservador. Isso que achamos do parlamento; a plena .'confian~a·, ao pada~~nto,, 
deplorav .. el. ó ,o que. se. p~ssa .ta. m~~m. ..n. a I. nglaterp•-. que não se _exprime sôment~ .pelC? Il},l~_ero;,D1as,_p.~la, 

lUas, senhores, qual e o reme(ho de que se p~de de':'otação, ou melhor, .P~la 1dent~fl,~açaq_: -~ o:rp~I!IS·_ 
usar para que o partido conse~ador obtenh~;t:una- tono tem essas condH~oes de VIda.? Nao tem.;:não 
nimidade ,na•camara.? Sr. presidente,. nas_c1rcum- errei assegurando-o •.. ; ·•· L ,, · · '' · ;,. · ·· --;·· · ··- -· 
stancia.s aétuaes cm que se acha. o paiz, dominando · d ·' · ·· · ·· · 
o ministerio actual, me parece que uma,dissolução, ·o Sn. D. M.lNOEL ·-Apoia o. , ,,, 
é tima funesta calamidade. . .·. . 'o Sn. N.lDUCO : ~ ... 'tem Üm . numero .fraco ':de~ 

O SR. D. MANOEL : -:-.E' a maior das desgraças. votos.··· · · · · '' 
O Sn. D. M.\NOEL:-- Apoiado: . . . O Sn. · N,\nuco:- Entendo, Sr. presidente,' que 

a prudeneia. governativa manda que não provoque- o Sn. NABUCO:- .;. um numero,depehdente• das 
mp_s cdse sem termos a coil~c!enci_a da forca neces- cóntingencias da occasião, das· · sôrpresas'' :d9 m:o-· 
sai:ia par.1 vencê-la;. e o _mm1steno a.ctua1, com o monto · · · · .. ·:,,. · · · · · . · 
respeito ~ue\·ido aos nobres membros que_: o~ eo~- ·E a. dcvotacão? .A devotacão, 'senhores, · ':rião: é 
põem, na o 'tem essa força, porque ·o munster1o cousa que se o"ccultc, resumbra, 'cm· todas. as ,pro.vas 
actual não. tem idcntificacii.o com nenhum dos .tres parlamentares, assoalha-se ~os}iorredores c·nas.~~te
JJartidos, em que se:divide o parlamento. salas do parlamento. Jnquir1 a:ca_da:. uml·~os~mlg.os 

Senhores, esta situação cr~ preexistente á eleição do ministerio; e não·.é preciso•muita'pcrs~IcaCIE: para 
•:lc' lSGO; fmr.-se·n cleicão, a Situação ficou a mesma: ver que, o ·apoio,que ;se -lhe presta-,nã<! c.:s!'lnao -u~ 
uma dissolução complicará a situa~ão, !nns não 11 apoio. fundado, no receio',do qu~ l1a, de :~1r, .e.,a·;)\CSl,
resolverá,!porque, a meu· ver; senhores; amda· sendo . gnacão ,da velha de Syra.cusa; e:um:apoiO, 'senh~res, 
emnregado urn systema ddarga compressão, ainda que 1cva comsi"'O n eerisu!·a.; e,na~vçrdade, os amigos 
quàndo se consiga que o pnrtido conservador tenha do ministerio têmrnzão~'porqúc,eu tenh~.dadc:~.tr·ato&, 
na eleicão uma unanimidade, os amigos da· eleição ··ao juizo c não·posso'cónceber_c'd~!!o·as·~elS'J?ropostns 
]tão de "ser os inimigos do parlamento; porque nil.o·é . pelo',·nobre senador pela'provmcm da.'Bàhla:podem. 
possivcHnverter. a natureza das cousas; sendo· que quadrar rio nobre ·ministi·o·d·os:negocios· da,fazenda. 
o segredo do· systcma rêpresentativo cstít nisto, gue Mas . diz"S~ q!:le na In~}ate~ra',"o .. 'ministerio· ~v,c 
cada opinião tem ·a sua vez, e nenhuma póde 1m- com·. uma mmor1a:frnca, ·E . verdade que· o ac;:tual·mi· 
pulicmentc usurpar ti. vez da outra.. . ·. · · · nisterio in"'lez'vive com'1ima··maioria1'fraca;'ain<Ia 

Senhores, cÜi··~jo que é inconveniente ,trath.r da mais, vivc
0 

com uma maioria heterógenea;' porque 
dissolução, porq~·~ adissolu~iio _deve' ser o supre~o tiunbem'· se· ·corri põe ·,de·· radicaes ·representados 'por 
juizo do poder riJodcrador, n nao devemo:'> prcvc:;nu· Gla.dstrme, mas ns eircumstaneins dp ·Inglatcri'n·po;
esse ,juizo; m~s porque. f~llo _eu em d1~so1tu;a? ? dcm ser compa.radns de modo· algtltm com as nossas ? 
I>orq uc os amigos .. t.lo .lllllll~tcno, ·o pro pno lllllUS- Subcls ·porque vive o ministerio inglez •t Vive·pclu 
terio a ussoulhii.o. ' popularidndc que tew adquil'ido lord Prüme1·ston cm 

I 
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virtude da organisnçiio .dos voll!~tarios, do .t!'atado, ... 0. :Sn. J.YAnuco: -~·-condição da. paz~.publica que 
com n Frn~ça e do resultado feltz de sua pohtlcn em .uns:-respellem •D.S. op1n1ões e .o accesso.dos· outros. 
t?dO o.contmente da Europa c por tod.a a parte; vive .pois estc.rllrnsil é de.todos os brasileiros· •.. ·. . ' 
amdn, porque lord Derby quer que v1va, sendo que 0 s D ··M , .• -E - . 6 · . · · · · 
posto·t~nha elle a~ -~orças. dp parla~ento; reconhece que é Ó''cto~in~~~:? • · . ; Df!O s ~e11te a.~ u~~};rupo, 
que as1tunção pohttca não ~ ~elle., Ets a. confirmação , . · . . . . .. . , ~ ,. ,. . . ·. ·... ·. .. , ·: .·.;: . · _ 
do .. que ha pouco eu vos dt~m, ·senhores, que cada .: O .Sn;,: NAn~co:,;-:-Osenad,o ha;éde. perm.tttir.que 
opm1iio. tem ,a, sua .:vez, . c nuo. deve .uma antecipar e . eu le~a .'!-este respeito a.a~tof!.d~de d.o.Sr,.Gulzot,, que 
nem usurpar a.vez que c~mpcte_íi outra. . . · .. ; : é muito competente na materta; ·. ·. :' , > , : . .}; . 

. Senhores, se entre nos se desse o mesm,o:-~ue se . O ~n: D.,.l~I.\NOEL: - EA muito. estimado.do;no-
dá na Inglaterra, ,,se .porventura. as parctalJdndes bre .mtn1stro do imperio: . ·· .. · . . . : · ... · · ... ·: · 
oppostas:condescendessem·na ,conlmuacão;do.minis- ·•o'S ·. · · · : · · ··· · : :c· · · · : · . '' > ,., : :..-, "~ ,. · 
terio.; tolli~ur::questio;;não:h!lvia,qúestiio; elle podia · .· .··: · lt·: liUNI~rno Do :nll'ERI0~:,7S_~m,;.ee~bor,.,: > 

. ca.m~nhll!:;: mas rPOdta, ·cnmtnhnr como :caminha ·0: · ·. :0· Sn~ D; ·. MANO.E_!i: -:Eu :tnmbe~•:gosto:de o· l&r; 
mtm!'t~no !la·Inglaterra,·:Sómente·para o expediente.- -ás vezes. , - :. '· , · ··>" · ·: · . ·· ·_ .. ,, · > · -~:: .'·· · · 
O ministeno~actualnãoqu~rs6mente o expediente; ··O :Sn;: N.muco."(ao -Sr: :presiélente'):'~'Y~'!Ex. 
ostenfu-:sereformador·nod,tscurso da corôa;:querlei dcixa'7me fallar sentadO'? ·' · '· ·: ·: ·' ·: · .·.:· . · '·· ~ · 
_dn-~ar.da:nacionai,._,quer..:reformnjudiciaria :·quer ·· ·ro··s ·".···a· · · · .. ·. ·. ·· .. , ·" .:~:· '• ...... ,,_ · 

·.·reforma·.·dâ]'ustica.·militar· quer lei de recrutn~ento ·· •· .· r.y_l.est CJI-ie~.Cf!~ulta,o,,sen,adp, c.:l!~t.c.:,?·eso. l-
,. · 'd· · · · •• · · ·1' · · .· · · • . ' ve pela. a(firmahva.) . : · . · ;·,que,r·.aina·mllls;.,quer.:et.-deeleições,embora.este. ·. • :, ·.:•. r· .. · .. ·. · •. · •... ,: .·:, '·'.: "..:·.'''" ... -'.,."·'"~···:''' 

. •p.e .. ns_ ~en. to:.-da·-'.çor·ô. a·este.ja completamente contra- · ·. O.:Sn. ·NAnuco(le~do):;·- '.'Eil!q;u .. :mto. :,a. s··.cllisses 
nado-.-:no . .relator10. do .·nobre ministro :do.imperio: diV~rsas, os.·grandes .. pzu:tidos.·polittcos._,qu~·a;n!>ssa 
qu(lr~:;todns· essas. reformas -com, uma maioria ,duvi..: somedade: en.cerra, ,.nlltnrem,a::esp_eJ:ança:~de; se1an~ 
d9.~a;~;~·.,;·~r: .. ~<'·· '· , .:·. . . :· .... , .,. ··,; .nul!nr~~i!ectpro.camente:e,d~.poss}lire~·:só~Í':_'Ó:iiin;_ 

. -::O_':Sn·:.:MINISTO:o.'no·· ui:PERIO :-Não· me compre-' per~~~ tmpossl;_v~l;a:paz • .-O_.m~/'que,de~d~:~~!789 
. hendeu.·bem. ~T.- :· ......... , . , . . . . . . . i nos . 1ge • e. p_er1odicnmente .Jl_()S transt()m~, .. e_,~s~e 

=o•r ·· ·> ... ,...,.,·, .· ·. ; .·.. . . · .. , •... , .. ,prectsa:ment~.,.Umns·,vezes.sào•os elementos.demo'7. 
, ...... , ,Sn:; NA~uco: .-:-:- Pó de ser.; . :mas a antithese é .cra~cos; ,que pretendem· :extirpar ;()~ü~leme:iJtos. nriS-

., e~~d"~':lt~ desde 'que -se lê. o. relato rio· a _par do discur- .tocraticos .; :outrns,,vezes . são:.os: elementos·íricistócrá: 
· so:dacorôa·';'·'o ·: · '· ··. ' .. · ... · ··. · · · · - ·tr .· ·· ã' · ....... · · .. · ·. .... · 
.. , .. ,. ., •. ,, .• , .• • .. ,.,,."'':.·· .. · .. ., : .. ;o·,, .. . ...... :·: .• :., ........ · co~·.rrue, procur o.·.·.·SUu.~qllr' ,~s .. •el~ento~-;~emo-
, . .0 ,Sn;·:mN.IST;IlO DO ~mPERIO: -·Desde que.: se '.lê · cr~tu~os .. e :.rec.uperar.,:o ;1m peno.< A~,:.c~nsti~~çÇ»es, 

com atte.nção, vê-,se .. quenào,lln.contra.dicção alguma. -ns l~ts, a3~r~ttca . d():gov:er~o,;~têm stdo.~itlternattva-
--·0 ·Sn '·D ''MAN, 

0
· ,T •· · .. -.. r ·Ey'. evp·" a· ,.. . · mente .. d1ng1das, como ... ·>maclunns .. :.de.;m•erra,,nnra. · · • •· .,... ··-··•··· ~·· ·• -uC rU'lSSO ·· ' ·· ... · · . d d. · 'd · · ·' ·.··o:-... ·.r-... 0.,8 .. ,, ... ,, .... , .. ,, ... _. ·.-.. . ... . . . · ·:Uat,ou :outro. os ous.· estgn:Ios.;::guerra::.demorte 

. ·~:····'· n. ~n~~~~n~:~~o.·J~IPJ::RICl,: ~ E:x:pliparei... . . .·. em que:nenhum.dos éC?mbatentes julga:~a:ê poileAi

. , . O ·.Sn;,!N~uco ::::·-:-1\IIns, scnl,lores,- fYi:va o. ministe- .ver;:'emqu~nto ·o seu r1yal• s~ ,:conserya~se •.em :p~-·" 
r1o.como q~ze! e o .. tempo que.quizer, com maioria · Sr. presidel!te, qual e caus~ desta stt"l!a~iã()L~o 

. ou se!D .. maiori_n;, ,porq~e-nlto'pr~tendo, nem.posso meu~.ver._I~.~() c:l-!l~não .. a: a~sen.c1a, dos.Plil,'.tl,~o,s.~~~lll 
substitui-lo:; nao tenho rnteresse ·algum .. na• sua reti- . estra':!h~ts. em_mtm .. esu.t~l.~g~a_g~~~~ P.C?r_que.~;;(u,L,).!m 
rnda,:: deploro .s6men,t~r esta perversão .do _ systema dos ,ap,qst~los,. da . conc~haç~o,:.;, ll.!~P?CI~l~Çli<>, .. ~JlllCa: 
repr~sentntivo, este estadoprovisorio •. · .. 't. , teve.~'!l·vrstas a. annullação,do~,Partidps;· .. ~cni,lói..a 

,Mas; diz-se: c< D.onde :virá.o ministel'io?,. :·Donde .co~c~ltaçlio.qu~ m~tou :os_,partidos.;:lemõ!"ni!vos[do 
virá?. A' corôa: .é'_que· .. compete. escolher livremente annc;> .de :1.~53., Entao estavão .. n.o pod~r-.os,chefes_;;do 
?S seus ,riliriist~q_~·~·; !':E} inipossivel· uma: organisaçuo ,partrda,. po~s~rvador;. ma~ ~;:'{larlam~~~o.çs.tay,a.co!D~ 
fundada;nos · do~s·gr!lpos ·.em que se .divide ,0 parla;_ · Pie.tnmente · d~l~ceradC? ·e di.vt~rdo :-·ve~u f· po~,~ a con-, 
mt1nto, .Isto,A;Jo,parttdo moderado e ,o:partidotlibe- .clhaçii_q,depots ~~ exti~cção;âC?s.par~~~s, ,e ():J>e!l~a
rnt". ~m_poss1vel 1po~que '?· ·Pot·que. causa, .isto. estra- ment?~.à!l .. conctliação., não fot ,se_nuo: ,uma· .. politica 
n_beza ?;jVêde',a ,Jnglatérra: ·Jord .Derby;;o chefe, dos tr~nsitO.t:Ia. Como cessou :a·I!S'gressãocda: .ordel!l· pu-· 
con.ser.:vndores~_.não.se:deqigna de. fazer. liga: com .os ,bllcn; c~mo;.por.conseque11cra; .cess?u.a:~eces.sidade 
rachqnes :para ;iazer .. oppostção. a:Jord-Pnlmerston; , e . de 'Su~ • defesa ;· como. ·o~ :;partld,os .. es~o.~extinct()s, 

. dQ se~: ,turno;:-lprdi>:P.alinerston ·-não sé•'dedigna. de aprovertem~s ;os· esforços CC?!nmuns ·no u,~resse '·•da 
fnndar:-'se;Iios,rad~cne~;,pnra sustentar-,sa; no.-.poder; ·ca1:1sa· pubhc:a,. ·~mquanto nuo :':_êm:.~ova~.(llf~a~,:-no
Não; deve,· cau~nr.~rs.to.e,strnnheza, senhores;: porque,. -vos:'!ntngoqtsm_o.~·· e novo_s ~~!fos.-·,·Era, ··pors; '.Uillil . 

.. s.e a. 1 .• n. d .. a ... s. ul:!s.t~te~i~s··~. ntigos !P. at:tiqosi'd .. esd. e-'que é. polttlc~-. d.e .. t..""'n~~.~ção .·I.~e-·na .. _o· t1.n~~:·P. o~·.~m.· l1CD..· . bar. 
possn•el-·atalhança~ ;do ::n.obr~~.!Dlnll)tro· da .. ,fazenda os-_pnrtidos, mas esp~ra-!os. ~:' : · · ·, · . :· ,, .t ·:-:, :. ;:- ,. · 
com .os_,out~os,,mem·bros<'do: gabinete,::niio é,ilhpossi• ,. : .<.!!J_CJD,;,•ohsta: aos. partigos,.J,Sr •. ..:presic;fente! ~ao os 
v e} iUma•lllllll!lÇO:'e.ntre .OS·,dOUS{•grU pos,•pàra·: SUSteD-'l ~f!lln~st~rfOS. ~que;; te~dO •·,ditOJ!::«;~;:tSta jd.e;·~On,4?h~ção; 
!nre.mtpm-:P.rJnClptq,;~se<i·POrventura :elles adoptjtrem :l!ã~ haJnp:tlll~ congfliaçã?,, "':e~ha.p.~s-patn.d?s »,. con
rdéas~que•·sirV!J:(Ic.do;.u.m,.c_ampo:commum: .... 1,,. r:i, 1 ;- ~.nuão; .a;C.c,>rifUnd!! .OS .. l,O.d~I_guo~ i:_IJe~tral.tsa!l~O:;IlS 

. ··.O quo-,eu;·nao ~dmttto,. e. contra, o 1que .e~ .protestC? l)Uas .• c~ellças •. :.P().~Inm~s-.en;t.?vtt;tuda .. po,prmcipio., da: 
em honra,•doJ3rasii·; ,em ho!lrn· da· nos~a,,crv1hsaçlio, e , conc1l~~çã0," q~e.,.:era, .u.lll ~CD.I!JJ?.O, C:Oll;lmum,p!lrll~to
que não se possafn:zer uma ltga com ~s hberaes· .. porque. dnpas ·• ~r,e.nças. , .C,hii.J1llll:. llli11y1dU~~·· da~r:•idiversas 
em ,·,razão·do:.seu~!_passado:elles:·OStao ,perpetu.:~mel!~e .?~~np$.'.;c::~: , _,,._, .. ... _·::··, ·' :. ·:. ·: .· :·.c;::.,h:·( :.;:: .•. ·:,~:i: 
c~co~mung:ados.·~EU: -·~ão,sou. hberal; ,mas :d1go:que .. ,, '1 OJ.Sl\'.;VJSCONDE DE ,JEQUITtNH.:>l'!f; ·,.::·:-'àgora• é· que 
na o e .. po_ssn~el.-adD?It~tr-'essa .perpetua.:exclus~_o!de .ccJmprehendo •••••. :• ·.: . <,;; .,;;::.:··. ·.~ ,,., · ,:;k: ": · 
uma-pol·çao.do:.brasil~ro~ ... ·• . . .. . · ''·'h ' : ·O•Sn::·~NAnucô: .::..:. ; .. ;'mas· não' p6ife· ·o 'ministro 

. · O•Sn:· D/MfNOEL :-'- U01 gra.nde numero, a maio.r ·que· so· põe li:· testa··de um ''Partido' chlimítr .parn"os 
·parte do 1Brasll·é composta'de hberaes. cargos de confiança individuos ··de outro partido. 



40 SESSÃO E.!U 20 DE MAIO DE 1862 

Os miriisterios da conciliacão chamnvão legitima- O Sn. visco:-."'DE DE JEQUITINUONilA.:- Por exem-
mente na,quelÍe estado ·provisorio da sociedade, os pio... . · : 
indivíduos dos diversos partidos ; confundião os in- 0 . Sn..- N Anue o: ...::... .V. Ex~ q~er o. exemplo ? . 
dividuos sem confundir as suas crenças. . . · ' · · · · ·· · 

Nunca fui opposto, Sr. presidente, aos,partidos; O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: - Era·bom. 
-entend1.1 que a ausencia. dos 'partidos é um vncuo;que O Sn: 1\'Anuco~: . ......:. Eu darei 11m. e'o sujeito Íí·cori-
. :fica para a anarchiit, ·essa ai:uirchja' que ahi está; que sideracão de V. Ex.·•· • '• ·· . :~~· ·. '" ·.·,. ::·· ': .· ,: 
· n6s todos· presentimos, :essa anarchia que é obra .de Senhores, a primeirã-condição para que o .systema 
n6s todos.... ·. · ··· · · . • · . . representativo ·Se torne .regular,:: .é a. garantia~das mi-

O sn~ VISCONDE DF.JEQUITINHO~HA.: ...:..·Exceptb eu. ·norias.E'· preciso qu,e• as minoria~ ;;ej~o· s~mP,re re-
. · . presen~~as ~·este o proble~ada ClV~ll~aç~C!,: é esta 

O Sn. NAnucQ:- ..• ~ ~POi:qun não .fazemos no mi; a cond1çao umca·dt~ pa_z;pubh~;· 0 -~e11.'\~<! :·s~ !Ia•,'dc 
nisterio o que dizemos· na' opposição; porque que- lembrar dessas· c~m11ras,· ~na~I~es.: .. qu~:.~ãq ppdliio 
remos· uma cousa no governo e outra na opposição- reprcsentnr·senào•;.o·absu~rdo•: d~.•;qu~;a~n.ação;·.sel·e
porque exigimos dó governo ·O respeito a que falta- duz :a .um ~S6 pari!~ O;' ·'!JII.o;:po~IiíC:fSign~p.t;:ar.'C!~.t~a 
mos nzr opp.osil".ão; porque somos :os mesmos ho- cousa•· senao ·o-:: ex:te.mumo de •tod.~;o·as,·:opJ.niOes . 

. i:nens' nas mesmas circumstrinciris. . . .•. ,. . . . Nest~ :s_enti<l.O) scn~otes-;:nã~·.'s'ê;'f"poàer~~ind.op_tar 
. Qua~do·.eu .. ·(.)igo, senhores, ,quê i:)s partidos são .um·arbitr1o.pnra·que·asrmmonas..rtív;essem sempre 
c_on vement.es, .refiro-me ~os. p~rtidos. regula~es1 par- uma· represen t.dção a: pai- .das ~m~ó*i'~_s'~m~: liirl''fJ·UL 
t1dos com ·Ideas, com prmc1p10s, com .. antagomsmo, pr_of.osto: por.lord ':J: olin :~u~sell•;i'Slt_ad_01P9~.!·:Stuar~ 
com';,'disciplina';.• com responsabilid:ide; 'partidós ci" ll:hl , ,que consagJ;a;·zf meu'Ver;!.umalélea•·mnito;lumi-

,vilisados., que porllão, ·.mas não· se ·excluem; que· se nosa e, .conveniente,. Essq\b~lt,:l:lispõelqúeps:·!~ofu.il
sub~tituem,··•mas não . .se·: ex:terminão; · -inlelizmente tes não ,.0 tem.na:'rnzào;do!numero :dos:ele1toi:es•quc 
n6s não;os,temcis.; ;.vejamos.: temos' tres ·partidos, :o 0 collegig dá, mas na.riíz.5.(1 'somé,rite~:de;'ídciií~!Je?;ljos 

· p'artido ·. co'nsecyador, que: niio representn·senlio o u-li desse. hu mero , ... para ,que um.~erço :flq!le :pll!.a·a:m.Ino
possidetis. das posições. officiaes; estnya naquclla'po- ria. Assim que,-· conforme 0 b'U de Iord;:(olin tR:ussell, 
. sição~quiUldo os partidos se extingüirão;' ficou nella cm Ú!ll collegio. que : dúAre~:~Ie..i.t9~r~.7:'~l!·~h!l.~itll;l!tes 
· e·.a deti:n1dúlispondo dos meios olllciaes ;: mas que ó :votão s6mente ··par!! (do<us, -~ assi~:,~e.~!ll".~Vm~-?ria::t • 

.. das.ddóas q11e:elle tem?: Em·nome ·dei. que principio · contingencia' de ter ,o .. te:rç,o·.: E': este.,."~e.nl~_o;:~~,_- o 
politico• ac,tual ;-o partido conservador. guerreia os li- pensamento complementaft da.' dlsposiÇão•da~lei,'de· 

. heraes, .excluc\os.moderndos •c .despreza mesmo os · 1 s4~, quando estabeleceu· que'asniu1ori!ls''fo.ssem·I·e- · 
conservadores~ . independentes ; . ·em nome de . que presenl.adas-nas mesas paroehia:es';'··'.t ·'·'9:.~~}.)'lJ•r.'1·c·'" J 

. princípios ,quer. o partido:conservador cbÍlmar·a si-a Fallando;da regularidnde,. do . .$ystema,irepresenta
mocidade àmbiciosa ·de servir e. de' gloria? Não ha · tivo, eu não posso deixar;'cfe:'éons:~grar,e:defend.er. a 
senão,.o passado; révolve .. o passado, discute o· pas- maxima~d~orci reiná,"'c'nlio''go'verriít.;:·:·•EJilsinto 
sado,::procura .a ·tradição do· passado para justificar a Sr. pres1dente;•estnr. em desaccordo:.ne~tecponto· com 

· existencia,·' · · 0 nobr~ :senadorJ>ela:prov~ncia·!Ío·~Rio•.'àe•·Jarieir'o, 
Os outl:os ·dous partido&, .O moderado e. omberal o Sr. VlSConde de:;Uruguay;'e·csmto -tnmbem•estnr·a 

· tnmbem não't~m· progrn'mma definido~ mas·o·fim ·hoz:a.tão adiantada qU:e·não,épos'sivel dar.des.envol~ 
cói:nin.üm ···de combater esse uti possidetis ·do:partido vimento á esta idéa: .· ··::..' ··,f4.>.:~,.·.~ "'~ .. ,,.,.:>-r,~':",c:.;·:·." · 
consei·viidor,. uti'pdssidetis ·'de quatorze · arinos que . A:consagração da maxima:;opp'osta::'Ilão=p6de dei
elles ·c'ónsiderão ·como· uma tendencia para a olygar-: xar' de importar fi politica pes.soal{'e a'po!Jtic.a'Pes
chia, ·como um éinbara:ço ·'para' osystema represeh- .soai é o maior perigo· que p6dé' · haver''.no~go.verno 
tntivo;··que riiio p6de viver senão com as vicissitud~s: representativo,· é 'o maior· cótqpromettimenti:r ·que 
das opiniões qué pórlllio'," .. ·. . .. . . .. : . ·: p6de haver para o príncipe·~· ·;::~··:/3.:.~. •!:·'.;•·;.•••"':":' . 

·Mas; .·perguntar-se~ha ·: ... •i'O 'que é·· que quereis»? • Homero.conta .. que·:Y\~nus;··mtervln·do·Impruden .. 
Sé1ihores, quero que· os .. juirtidos 'sê legitimem .... temente nos combates 'dos·gregcis-e~:troyanos,,sahiu 

O Sn~ VISCONDE' DE JEQUITINHOXH,\.: ;,..;.·Oh! · mancbadD,'dc;l .sangue;· .E; na:()e,.i~~o de :U!D ésénptor 
· b ~Sa. N.úúico.:. ~ ::.: poí! 1Dêi6 êizis,'idéas; :quiiera moderno•estn;fabula ':~?Im_:~ge~~~l:la•poNlca·:pes~oal, 

que~ partido cons~.~vado!'. }egitimasse o .seu uapos- •porquese,q,:mon~rclla)il~.~c.eJtá·,·,ar.<l!l~Ldos.::Pa~~dns, 
sidetts, :que, os outrosJegitimassem suas ,pretencó'es, ·não p6.de~deixar.de ;·:flca.;;.cg~'P~<?.!11~~ü:l,o~~~ell~:· E.~1 
porque. s6 .a~sim· poderá 0 ,sy.stema"l-E!presentnti vô en- · ou.tros pa1zes poder~~ hi!-V'er,~-~4Iç9li:f~~,~7ern:' ·saber-s.e 
trar em suas vias. régular~. . . -.... _ . , , : • . · 'l'tC onde :t;:hega , O. ~".~!l~r:l-:;.;43'•(1ndC;C~meç~· O _g~-

Ma's quaes sãO. as· idóas? .~qui éstú a difficrildade. v:e~a.r.:;: :Jl'JaS.;·feU~mel?.~e~·.~!JlO.s.S'i'Ur.q,!l:~·C:OU,S~~lÇilO 
. . . · . · . ' .··. · • . ·, . · . sabia. que estlibe!ece,u~o'pq,dE!!.'}~dd'erlld,q~-,lhsp!Jcto 

O Sn. VIscoNDE DE JEQUITINliONHA. -,E o.cardo ret,. , do ·poder .executivo· :O '1Donar.cb:a'~jpor··con·seg~unte 
' !O . s~.· NÂBflCO: ·~ Ç)>,'d~sideràtún~:serií( :que',os:íití~:: ..rein_a·.excrce~.dp ~sráít,nsd'iií;JCÇ,~e'ilt:::à~~~~j{od_er~!hó!}era~ 
me,ns llbera~s :e o.s''homeils modé~a(los;' o~ :hoJl'Jens. dor ;.,.nem Ó·posslyel~exei;ç~r..e~~o,:a:u.g')!su,t!~Is~ao··'do · 

· conservadorcs,que• nllo estão~c~ntentes CO[,Il:·.esse es-. podElr .mod.erad!lr;:desde~qu~·-.s~:g~V:~!:I1afact'!vl!mente, ' 
· ta.do · t!e.: cousli.s; ~com ~sses.part1dQ~, P..ess.9aes,:se .reu~. · des.de, que,<? prmc_IPC:!: :l>e~ m1s,tur~~ :~a~a~m~n.Istração 

mssem paraformar.'tlm grand(lpartldo~ ·:':' :, ·· · .. : -~.c!oi:va.d~·Est~do;.Isto:;r~??-' a·,l>e~·:''?. .D1~s~o,·;que'ser . 
· ·. E.u veJo;·.· senhores·, (Jl?.C não:ha 'nn .soCieda.d.e, bra~ JUlz.; e .• partç. · : , -;· ::.,/' '·~·:'~ ·/t'''Vi':·•'·' ·J·:·'' :':~"· ·' ~·· :, 
slle1_ra, como eu tenho d1to, elementos,parar~!llllllta- ... , : O ;llObre.v1sconde I~V!Jcgu ~~~tor1dnd~ d~ .Gu1zot: 
go~1smo prof~ndo e d~radouro· ;· masporye1:1tura·.não -~as~,,~.senhores,;pal'll·funda;o .. !J 'sys~ma :reJlresenta.
ha Id.éas que·s1rv~o de:um campo. commum!?·.O ;sys- tivo)!;não devemos· ,procurar.·n.~a~torldadq:·âaqucllcs 
te!Da :reprcse~tat1v;o. porve_nturn.estú.tiio;~eg).llar que com quem o-systema,.s~:;Perdeu; ma~· de, ot!tr.o com 

· a sua regular1dnde .não .. seJD um bel! o, empenho parn quem o systema, se .• tem ... salvado. A : autor1dade de 
os esforços ·commiiils? . - · '" ·. · i fiuizot opponlw a alitoridade do lord.John Russell 

I 
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rcferidn nn quinzena da Revista dos Dons J11wndos do de segunrlninst:mcin, conforme mnndn n constituição 
mez de fevereiro, a qunl vou ler ao senado. (L8.) do Imperio. ·. · ·. .. . · · ·· · . · : · . 

<< O axioma ..;;. o rei reinn e ni'io governa - do 'Não é isio um preceito constitucional sómente, é 
" . qual': ccim . nossa impaciencia habitual quize~os tarnbem uma necessidade clamorosa, porque. sabe
« . prematuramente· fosse em Franca uma verclade, mos muito bem· que muitos cidadãos estão privados 
« · ni'io. ·era. senão üin :.âesideratum'tJÍeorico ·entre os. 'deste recurso constitucional por causa das longitudes. 
cc ingl~zes, ~~jo e~einp~o invocavamos: .o principio Se. não ·se: ·p.od~m cre~r relaçõ~s numerosas para 
•<. não tem süio real e smc~ramente apphcailo senão todas as provmcias, crêem-se mais. ou menos numc• 

. u p,ela rai.nlia-yicto~a.: Lord Russell o deClara, é no rÇ~sas, · ~onforme as cii-cu!Dstancias de cadaprovin:.. 
« bom ·senso do prmcipe Alberto que. se deve este Cia: .· nao se··.negue, .ao Cidadão. a garantia que a. · 
« c?n:iplement~ .da cons.tituiçãÇ~ britimnicn. O pdn- constituiç~o do: ~mp'erioJl.le' deu de ser j~lgadó em 

.' ".:CipeAlberto· declarou um. dia ·ao nobre ':L0!~~3ue, s~gunda · mstanc1a· por~·tnbunacs • ·collectivos .. ·1\fas 
.. «·,segundo .ene;:.~a,:accão da corl\a'sobrc·o·governo se diz-se:· «' Não·•.·ha causas' c»·.:~Este ·argumento{' se-
" ,deyeria',Jimitará,eséolh:i do p~imeiro. mini'sti·o.~ ,; 0 nhores; é• O•poiJt.':Ttoc proptér.lúio ;··'não ha' causas pOr" 
" é~mde;Russéll:~ rimito bom: wigt, e '\Vi~t da.escholn ·q~e ~ão di~~ntes os tribunacs de segunda:instancia:; 
.,,,·h.Istor~cn,..•e.lpOIS·nã<_? p9dc~m ter perdido n:~~mo- nao e possivelCO}lC~ber :rue_de Goynz,·Mata"Grosso 

·« ·rra da.uma declaraMo: tão 1mportante, ·e elle·'acaba· e de· outras '}lrovmcuis·:ve:nhao causas:para ·a côrte . 
. · " ·.de. addiÇion&;la:publicamen te ao complexo dos prin A. consequencia dessas· rélàções concentradas :é' que 
· ..... ci_pios'pro~lamados e precedentes praticas' que· com- :se ,estnbeleceu .. uma iseg'ltnda instanciá incon:stitu
.. «::'p<!_em· ·a cop,~ti~uição~ inglezn:;O i}lu~tre. escri;ptor cion:al, a segúnd.a instanc.ia dos juizes ·de direito Jul
.'.": te !!I ,ra~~o .em a~trlbmr· á apphcaçao _que. a_. r.amha gand.o causas cnmes~ .. dand()~se po~ .. consequencia o 
,.«.>Vl.c~o~ratem:feito ~o.n~t:mtemente dessa opmião·do s~gu~nte: ab~ur4o ;:.~;.~:que.tu~a:Cf!USa d.~}5QºS>'p6de 

.. <! :prmcipe Alberto a pacificação que·ha 20 annos tem .;vir'á relação, uma.prlsao·'de'seis. mezes· eJulgnda·de-, 
· «·;:havido, ~nas~luc_tas , politicas interiores 'da Ingla- finitiyamen~e no·Iog:rr;poi'ju~es de' dfrêito;':por ~ma. 
,·«.:terra:.~)):',.''·· . ' .. ·: ;, .' · : · · : . · "·· · ·: · · . autoridadesinnular. :·· ·::· ;; •. ; ::;'.;: •.·:;' .. :>:,~:·~ · 

. ····, ,Aô:;iirguiÍi~nio· do nobre viséonde. de'que o prin- : .Aqui: é :~a~tY~l~ oü~·ra.;r~~Ia!J:i.aÇã()_.<IU:.e:)ne~e~~ -~ 
. cípe 'ficaria anriullado,' ·,cu respondo. que·, esse Ílrgu-. co.~~Id~raça?, do P,<~der;'le.grsll!,ti:V(),'e e,':aqu~U.n;q:~e;Ja 

- m~n~!)::po_ãeriâ• prevalec~r ·,.á .vista >de. 011tras- con:sti- ,f~1. m.dicaga. pel() .. no~r.e. se.nado~. p~~a ;_prov~nc}a ):1e 
tmcões ·"·más não · á'vis'ta da 'nossa · que confere o S. ?flulo. $enhores,,, ,n§s: tf,J~os:~,zn~I~ )1ber.dade. 

-póaérúhodéralior'privativíiínénte.'ao 'imperador: Em pohti~a. 4eJall~~, de; esc~~~er, ·Il}a~.na(). ~mos hber;
. umaépocha como esta, em que não· se ~s~ bem,. cm da de ll!,dl':.cJuat: O CJd,nda?~,brnsileu;o.;:,que .. não;tem. 
q~e•todo,:·.o·~undo: pr~<:ura 'l'esponsa~Ihdades para ,protecçao, e o e,nte m.al:s,desgraçado.que l1a n~st~ 

: os,factos.pol~tl(:OS·.q.ue~apparece.m, .e ate mesmo para. m_undo, por~ue .Pud_~ ~~r p~eso porq~~~~~r ~o~n~o, 
·. ' os phe~omenos naturnes, e.preCISO resguardar quanto pod~ S~~-detído n~,P~Isao ll:~e- ~or~~l'_·,: '.,'<;. · : ..• : . · . 

..• é posslv~;a.coi.·l\a.,.:Selor!i Çh_a~m ,e, outros;·. na Ir.r- · .:· O Sn:D •.. ~fANOEt:._:- Ço~p,té1i (lC.on~ecidC).:,·:,!:, 

.·· gla_l:_erra, :tomavii.C! .. n:respo~s~bd~d~de do mal,~ attrl- ..9 sn: ·'IN.Í.B~.co :::.:.: .· S~nh:ores; :• éoJ!v;Lrli ;(rilé,,fosse 
• bmaC) .~.b~~ ·I.! O. mo!larch~, .. ~~,!I'.e nós, .. pelo .. Elstado reg.ulada);a ·.pnsão . pr!lyenti va ; . que :~. •fi.~?-DÇI!:}osse 
actu~l das.co1.1~as, ,hamulta o~nte que s~ d,~s.culp~ mais·extensivn, ao menos para osdom1C1har1os;.que 

, com .a, ':on~d.e lt;~~ponsavel. . ·. • . . ~. · . o ;tempo·: de. detenção se ·contàsse nó tempo :d~! con-
() Sn; CAl\"lHDO BoRGES : - E' uma verdade; demnação ; quec·as appellàcões crimes das· absolyições. 

·. ,' ''osn: n; :tVi.úiÔÊL: _Que duvida r :do jury por caus.a: de nuflida?e~··não 'p:Cejtidiea~sem · 
··
0 

· ... · · · ... · · · · · . · · · 
0 

- .. · ,· as mesmas absolv1ções, mas.so:tivessem'poretreito a 
· ·, Sn.: ~'.~si~ENTE no CONSELHO: --:- s que ·~_e responsabilidade da<autoridade' que:causoú.a: nul-
. descul~ao':j.:' .: · . . :• · .. ·: · _ . · . · . , . I.idade!.e.oarestopara,regular·daJ;U:p_ordiante. Como 

· O. Sn; :~~Bu~o.: _-;-:-.Eu na~ me refi~o ~o mmister1o e :PÇS_51!el que 'os.r~os:.:P..~emp!eJUdlcad.os,p.t;~,r causa 
actual; · .. ,,,...,, ' ' : · . ·. · . . . :, . . ·· de nulhdades para~as :quaes.nuo · concorrêrão e das 

. . . Serilió~é~;:quãntci: á . centralisacãô~'id~vo dizer. com . quÍies rn~~s.' vezc!'1JC)i~!l; viet~niils :?, ·.E_st~:é; tJ.)~gisla
; françiueza :n;:minh~:)ipinião: ·E.nteiil!_o:' gue·: ;não · ~a ção ,.d~. ,quasr todC)~ ~-s. pov_o~~ .. > ~··· , , · . •· : . ,:-: , .. _. . 

. maXIma. mais;,lum1Dosa· do·· que~ a runx1ma •de Lu1z Esta.s e outras ld.eas erao l?~~ ,~S'!l~s.dos .ei~~rços 
· . Napoleão~nõ•:sêü'<Jecreto· a e 1852':~:-«·'governa-'·se ·de co~muEs 4o:; P!lJ;,tidl,l~·. . .. · < . .::, ··. · ;.· .. ; ·: : . · 

.Ioilgê,·; .. ~dmitus~rà~seõ ae;,pe!_!O '» 1;' ·e~"s~m; !_iuvida; ~C-:-' .: ·:f:U: · tm~la'j~Ul_!0!)0'. Ol~t!-:OS ~pon~meittos·;no sentido-· 
.• nhor~s, ... p~r,malor~~'q!le~seJilO as· aspiraç()es;·~~ào se da·· ;llOSsn:, :situaça? p_ol~ticnfmas~a ~~~~~· nva~~a~a m~ 
.P!5~e.';>.>pret~~.«!,eJ:iqu~.~eiJ.liamos :menos;·ce~tralisação o_br115a a ~a~r. d?,.~u~~S:e~~· ·. ,·, · .. ·l. :'·:.c: ·:~:::,:: .·. . . · 
p()~t!~-d~.qu,e.tt~m?s;t·p()rque; como sabeis i.' o poâ~r . · ,~r. presJ.d.ente; _0,,~1Disten'?:actl;lal ~llud~u·comple-. · 
.p()htico .-acal,la ]og~ no, segundo grão .da h1ernr.ch1a, tamente a· situncão·. qtie\elle ·.pnrecla:··querer'crear no' 

. nos ;p:rey~dell,~~s;(le .. pr?.~'ciit:3 /dahrpore,dia~~ i não . p~z: · Ell.e tec~n?~~e.u·(y~s;()~ Vistes.o'nobre. minisfro 
. ha .. ~m:,,olll!>,âle:~dmmi_s_t~n~~o· :~ue :possa•. :VI~par.as. •.dos :;n~gociôs .'do: I~perl~;:,ne,sm,.:~ensa\e'tD;mbem na• 
... locl!-l!da,des,: .; nã;o: 'temo~., po1s , ~m~. ·c~.n~rahsa.ção éa'm.nro .~()S' ~ep.~tado~) •tzy.e:c;>s·~.tigos partidos esta
. pglitrca ~e; que .no~,de:v:aru'!s queixnr;·.-A~ c~ntrahsa- . ,vão: extmc~o~;: n~cu.lcou-se'lndependen~e. delles; .de
~ao.a~mlDI!;!tratlva, centrahsação _ de;negoc1os o.u· de .clarou ·que ;:queria·· estabelecer uma. poht1ca fundada 
empregos. ndministrntivos, pude ser· corrigida; mas ;nos··sênsatok>Qii'ereiS:·saber. qual é a'politica ·que o 
deixo.~s~)lí:~te~iil..:para. occa~ião ·~ai~ opp,or:tun~~··· .. J~iiíis~~rio<tem'·.seguido'~! E',: ·a .perfeita. a~he$ãÇ~ .·l1s 

Senhores, .tenho·. uma P.retenção .de· des.cell~t:!!-hsa-:- )L~}l't1'1,9.!1S. con~erva~ores:-d~ épocha·da;.r~s1stenc1a., e 
ção, mas. é q1Janto aos tnbunaes de segunda lll!'tan- a subserVleDC"Jiuís)nfluenCias; conservadoras, sendo 
cin; quanto .lts relnç.ões; ·· · ··. · . · • · ". ·. · · qjic ·as>t:ix~e~ções:por:·mo~ivo~.outra.ns.ácções pes

E' preciso que todns as provincins tenhão fribun:ies sones const1tnem; como·.eu Jft disse, uma excepção da 
tj 
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reg:n. i n:11s, pnra guc seja IIJ?plicn.vel e~a tl~eoria_dll , em 186.8. (Lê.) " T~nha-se· formn.do· nO'. começo dn 
resistenclll, é preciso que llnJa revolur.oes, e prec1so sessão um novo pnrt1do, que tomou o·nome-de con
que haja desordens. I>ois bem; como não as . ha, 'serv.1dor progressista, o q,ual tinha toda a fidelidade 
provoquemo-Ias. . · · dos antigos combatentes sem ter n.spaixõe~· ·da·s nn-

0 Sn .. D. MANOEL.: - E'.o que elles querem. · · gaNs !uc
1
tn.s .. : . . . 'b 

11 
d" ·· : : . .;. ··;: .

5
:.·;, .::.~";,;-· 1 .. O ·s · · N · . _.:..E . .· · · d .· .· ·d· · · . ao· HIVI<I ahz Ulll;a e a Isp~siçao .. ; .. aue1s ,qua : 

n.. ·~uco · .. :a n. ,ma~zma · .O _prmczp~ e. ·foz o acolhimento que teve? Vcide .. com que: soberba 
MetterJ!IC~, e.lle diZfll .. " E- facil reen~r a desor-~ se lhe deU: pnssaporte, co'mo se~ lhe, dis~c:, ct,,Se';rião . 
dem, .. e d~lllcil- reprzmzr a. revoluçao, _a d9sorde~ estais contente'ide' para a opposiçiioi. ellit'vos estende 
( emeute).e .um corpo palpavel, a revoluçl!o .e-u~. es-. os·bracos' nrisdestes mais· para"a oppósicão':do q\1e. 
pectro que está em toda a parte, e que na o se ve em ·ara 0 • "'O~erno • · · · · · · • · '· · · · 
parte.nenhuma;.cumpre que o espectro tome cor- P "', .. · u_ . . . ,.;· , .. ·. :; ..... ''·''·'-'><:<.;·:···· 
po .. >> Atraduc~ii.o dessa doutrina é esta: cumpre que . . Reservand.o: para os reln!lmos,_a.analr.se d~.;·aJguns:·: 
os governos.seJãO instigador~s das_ guerras fratricidas actos do gnb~o~te, eu me· deteret:apenas em .. tre~;Ja-:-·· . 
paraserem.vencedores, porque cerwmente não ha ctos. car!le.terzsticos,.qu_e :1!1<: pnrecem·.t~es,a~ntados: .. 
nnda..mais facil :do que governar um paiz como con- _o .pnmeuo· contra o ·J?rif!C!Pio,mona_rcll~c_o:;~o-segun., 
quistador., , . .·.. .· . . . · . do contra o po~.er .JUdiCial;·:~· o .terc~n:o; ·.c~~tra·: ~~~-: 

Nem o·que eu digo ó. declamação; vêde o relatorio. assembléns provmcia~s. _;,;: {· .... · .,; , 1 •;._·!,:·.:·r·:~;; '';' ; .. ·· .·.· 
do nobre ~ni~istro dn justi!;'..a ... . O· atteotado ·contrà '<::~ principio· mol'mrcbié'o;··se:.• · · 
· O Sn. D. MÂNOEL: .;_ ·Elle já se arrependeu do· !lhore~; é o decreto pelo: qual• o n~~re':zninis~ro·.;_~o'> 
que escreveu. . . · · . ·· . . · · · zmperzo regulou'as condecoraç?es~;t~::;•,-: :'· ~····::·/} ., 

o Sn·. Ninuco.: 7-.... segundo o . qual temos i:,ti~ O . Sn. D~ M~NoE.L: _;.,;Eu· 'i)q~~(:P.~'m§~~: .. ~.~(-ve{ .:. · 
taçiio e~; toda. a·parte; ten;tos r~voluções eminentes; este, a c:~.~ dq S. Ex.; ~ão ~cr~q~t~~;;-; .-~:í.t_:·'' .:.,,;_:.4 "< 
temos agitadores: c.revoluciOJ1arzo~, devemos te~er fJ; . ,O .Sn .. NAnrJco.:..,.,.::;c as honras,. .. como,diz .MontEs,.·:·' 
reperclls.são: das 1déas democrattcas que gyra·o ~ .. quieu, _são o princ:ir}i? ~u 11 rrioeda dns :f!10narc.hias,.- .. 
tri!Jmphao na. Europa. .. Mas,. scnho_r.es; aonde está a neutralis!lr este pr+11c1 p1o, P!refece_r .. e,)d.,zfi.i.c~.~~!;~·~s .. 
agrtaçuo; aonde o pe~g? ·.de . rev:~Iução ? Para_ n()S esperanr;as· que têm os,;subaz~os n<~. ·~'!1J1Ifiçencin:.~;ll1-;-o •" 
a<:a~.tteia:~o~: das .zdeas democratzcas qu~· gyrao e, P!3X:ial,. e;.me patéce,. um .. a~~.~~tado,.~ontr<~.,-o:Pn.D:<}'•": 
trrump?no na Europa, .c.l~v:emos ante~.sP.gmr o exem- .~zpzo qu': ID;'\!'Ç'Iue1 i mll_t(:ln~lisao.,se n~.lio,nras·.d~s.il.e..! .•. · 
pio · da .Inglnt~rra., cpJo govez:I1o e~ta .como rochedo que o priDczpw. ~ue suppre. ~Od!JS .a~. d~q]cul~a~~s.~d .. ck .. ~ 
no. :r;nezo da~ on.das revolucronanas, do que uma decreto· 6 ·o segumte: Ganl~ai dm}ie~ro,. ql1~.t~reiS)l51:·" 
po!ztzca. de)enacidnde_ crue tem_ abysmado outros honras .. · . . . · : , . <·. ,,:.:·~!· .: ·~ ,, .. ;;"-:: .. :~:,. 
pai~es. . . . .· .. , . . O Sn·. nnNisTRo no· IAIPmiro:;.:.Onde:esfá,,isló'?'q"" ·· 

Vêde, . senhores,. nas discus~ões da imprensa n~o . · 0 Sn. D. 1\fANOEL:-No•de~~eto.' .: ~::•·.1~,;,,·~·•:';:····"· 
J1a outro pensamento, quer,.se que por força haJa . · ~ . . ... , .. ''· , .. ,,.,,..,.1,· 
republicanos, que por força'llaja desordeiros. . . .o. Sn. NAnuco:-Desde _quey.,Ex: ... CI)J?S~~er~ sez:~ .. 

o Sn : D' l\fÀNOEL . _ Apoiado é 0 ·fim dessa vzço relevante o concorrer: parno.bz:~s~ , ... ,., ;.,,; ,, ·'i"'·''; 
• · ~-. ~"'11 . · • . • · · . ' ·. .• . . . O Sn. nnNISTno D'O utPE~lO:~A )ça~dl!~e)J.o. nJ?.lú:~.;-
Imprens P <>, :. . . . ·. · ' . . .. :. .. enador.·não permitte• esta..·a.r..,.umentacão .. ,•: .· .. ;; ....... 

O Sn: 'NABuco:- Em uma éJ>OCba. em que ha. um · · · · .. ·· ~ .. , ô_.,,. ·• ...... ; .. · .•• ,<, ,\. ·· · 
vazio de· idéas, .em que. não J1n partidos que,. se O Sn .. J.'!.u3U~O :. ":':" Ha em ,tu~ o; .u,m .mez? ~ermo,; · 
responsabilisem pela situar.ão sabeis como é peri~. se os mrnzsterios pnssa~os t.inhao. com~et~Ido. abu-

... d'. õ d • ui. d · sos, o governo actual tinha nas suns maos'O• corre-
gosoprov.ocar 1:cus~ es es. or em. . ctivo; _arripiasse Cf!rreira; mas·niio;.:preJ.l.desse:s~u~ · . 

.O. Sn. D. M~oEL.-Hei de pergun~r ao Sr •. successores, o que Importn.uma med!da';~mconstltu-• : 
mm1stro qunnto gasta o thesouro·com a Imprensa .. cio1;111I, sendo que. a constitui~ão.:d~u:ao,:p,oder ... e;t.e- : 

· O Sn. ·NABuco·: . .:.;,.. O governo,: senJ1cres, re':~I.a'o C!Jtiyo, amplam~nte e sem restr1cçoes nenhu.t?~•.: o: 
empenho de fazer fnimigos, para' que assim se entre- d1re1to de ngraciar. .. . . . · >.·: · .. · . ::' .- :. • · ·. . 
tenha e alimenteumantagonismo,qile suppra ao anta-;- o Sn · JÍnNisrió ·:Do IJUP:enlo :· ...;; Nãôsé':lll'e·tiroii':: ... · 
gonis~o das idéas i nssim· guerreia nos· libera~s,. 0 Sn,· N.l.nucô•: ·_;;,··Se é:úm ~piiréi,.';wna::mi.iraÍ11a~ 
guerreia· aos moderados. . . .. - . . que procurais ·contra.pretençõe$;,:eiiiãO:reyela-se ahi' ·. 

o s~. D. 1\-lANOEL : -.,-.Aos propr!OS;;,amzgos. . a ü·aqueza. do m:inisterio, .o_ decreto re,d!Ul~SC ll(l;~e-;-~ .. 
O Sn. N.\.Bui:o :-Sinto niio.ter·tempo-parn desen- guinte,:, . ·. ,. · :: · :: ·h·.:. ~;:;:~ . .,')~{,i.::•:: · .. ,:·.: .... 

volver esta. ~ateria de que ·out.ros~ se. encarre(l'~ráõ. " São· precisos· 2\l :imnos':;de ,:.s6zyiçps; :,·mas;A?O!-
.Pt:rg~ntarei sóm~nte,qual o mo~tv<! por q1,1e io1 de.· arin~s de- serviços• · s6x:nente- podeni;;,:l)~\empreg~d.os; 

mittido o ~r. presidente ,da ,prov.mc1a, de Pernam,. publicas ·prestar;· os: o_utros::h~o:Je;ip_re~l;ar~ serviços. 
~uco ;, .sena,,_como" se diz,.>para que elle,,(hc;>~e~. rele':"antes;··Eril•.uma'.monarc_h!n.:,n.ã.t?,.~ªot~o_mente•os; · 
lmparcial,não po4e~se pre!'JI!Cllef. as va_gas. que)1nV1a ser.ytços·,relevantes; . mas tambe.m.·:.l1S:~P!lSl4erações·. 
de supplentes do JUIZ,mUDlCipal ~· Ora,Isto realri:ler,t~e · soCJa·es:qu·e·podem·merecer a :munilk.cJJClll dn:corôal' 
se contrnpõe·aoj>rinc?pio .dej:Ltstiça, gueiO ministeri.o ·O agricultor;':'!)' lavrador;- ,o 'litterlftB não pode ·por•; 
arvor<!u como}~scr1pção d~, band~!!l· .• ·. , ·, : · vent!mrter·uma l!onra,sem ~e.,tenha,-p~.estado·urn 

Assim vemos CD-Ie na Balua, .na mm h a provznc~a,. serv1cO • relevunte ? · ·. . ·,, .. r:··._. • . · · .· .... · . · : · .. · 
te~ hnyi~o .r!lve~sões ~e que se ... gueixão os meu.s, --: o Sn. nríNis:m'o'rio i~rP~n.Ío' :::...:. Devo\ncreaitnr que·' 
a.mlgos •. c:: fertas no sentidO .. de. tra~stornar.o.sta,t~~, ci'Ílobre·senadornii.ó leu o ·decreto; •. · .· ' • 
quo politico. Lembro-me. a. .Proposito da~ expres-;, . . . . . .· .· • , ; , ., 
soes que· vou ·ler do. conde âe .. M'omalemJ5ert,. O Sn.viscoNDE DE JEQUITINIIONiu •. ,- Ou .oleu:a· 
ex:probrando o exclusivismo do min~sterio da França seu modo. · 

-l 
í 
' 

:j 
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O Sn. fo SECRETARIO deu conta. do seguinte : 

EXPEDIENTE. 

Um officio do presidente daprovincin das.Ala;:.ôas 
acompanh~nd!) duas collecções dos actos legislativo~ 
dessa prov1nc1a promulgados na sessão ordinaria·.:do· 
anno proximo.passado. : . · · · ··. · · · · · 

opp~sição proferido pel_o nobre senador pela pro
vwcm · das Alagoas·. Nao me sorprendeu, porque 
S. Ex. de ha annos·para cá e11tendeu que devia a :pre
sentar .ao paiz ·todos os ministerios como. inimigos 
natos'das leis, da consti~uição, da .Jiberdade e 'do pro
gresso. Occ.upando a tr1buna, S.Ex.·lastimou· a· falta 
dos· .predicados -necessarios· para.:dizer: o: que sentia 
á corôa eao.povo, .. ou.antes.,ao go.vgrno;e.ao;povo~ 
mas o ~enado ouv.u~,que.S~ Ex;_,dmgiu,ao:goxer~o 
expressoes, que até Julgou depo1s .cm. sua sabedoria 

; Outro do presidente da província· de Santa Cntha
rma, nc_ompnnl1ando um,excmplar do' relatorio ·com 
qu~ o .~;espectivo. presidente. abriu n :t• sessão da·lln 
legislatura da .assembléa 'dessa.. provinda . ...:... Foriio 
ambos lt: comf!!isslío de assembléas provinciaes: . · 

:Um· requenmento do Sr.· senador Francisco de 
Paula • ~c,Aimeida, e Albuquerque, pedindo o atono 
do sub~1d1o da p~esente sassão, e insistindo no seu 
requenmento fe1to em i859.- A' · com missão de 
constituição. .·. · . ' .. · · · 

que as devia retirar. . . . . · · · ' . ·.. · · .· · 
.. o s~n~d(io'nv!u'. quê ,S. ~'-:· sem. rebúço;·:.d.e<i)arou 
.que v1v1a dommado. constantemente·- ]leia 1dea:-'de 
agradar·ao -povo; o~ agrados do povo.; ~s_&Yrii:Piithias 
do povo, -e1s o' ·umco- movel. que dmge·:· os·pensa- · 
mentos e as· accões· do· :nobre :serindor::·Mas cómo·; 
Sr.-presidente, buscou o :nobre .senàdór captar 'la'cbe·· 
nevolencia do povo;-:conquiSt!tr -seils:agrados'?-8ód~! 
porventura apresentando· ao~povo·~ o 'estado';real:'.do 
poiz; .seria porventura dizendo.:.lhei··como disse·na 
sesslio·do antio passado :o nobre senador pela provin~ · 
cinda Bahia,"que a nossa lavoura. i.lefinha pcla:falta 
de braços; que o traballio é·uma· ·i'irtude1 .do:povo, 
e que a prim~ira virtude.· 'dos · po~ÓS_ ~Í!:~~s:~é,'reSP.~i;
taT-Se. ·respe1~andoos. pode~~s;gue_· d1l'lg~r1i'.o :pmz: ?· 
Nu o, Sr. prestdP.nte, nada d1sto;fez ·o· nobre· senado~:. 

Pe~o ·sr. 4° SECRETARlO, sen•indo de 2o foi lido o 
SC"'Umte ' . . . . '. · o. . 

. . •, · , . . . PARECER; , ·~ · 
. ·.u A;~c!)mmissão de constituição foi presente o officio 

?o IDl!llStro· ·e secretario de estado dos ·ne,.ocios do 
ImperlO;-cm.que solicita autorisação.do sen~do para 
qu~. o ó Sr. senador· Herculano. Ferr:eira. :Penna seja 
ç_onservado. · n~ admi~istra0.ãu .da_provincia de l\Iató .. 
Grosso, .. por. JUlgal' 1sso zndtspensavel ao bem do 
estado... . · 
_ "A conúnissã.ô, .aiteÍidendo zii~pol:~ncia.da _mis~ 

~ao de ,que o 81·. senador .. Ferreira.Penna se acha 
lt;JCUmbldo,. e ·!f ra_zão, que .o ministro. dá para.soli
Cltar. cs!a ~utopsnçao ser a commissão dellc naquella 
provmc1a ·IDdlspensavel ,ao 'bem do· estado·; é de 
parecer que se conceda·a nutorisacão requerida. · 

" P~ço do sct?-~t:lo, 20 de maio dê !862.-ll!arque:: 
de Olmda_.-_ 'hseop.de de Uruauày.- ViscO'Il·de de 
Sap_ucahy .• ,, . . . · . · 
· Ficou .sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. · · · 

_. . Comparccêriio no decurso ela sessão mais seis Srs. 
senadores. · · · · 

ORDEM DO DIA. 

: Senhoi·es, o. povo;: qizin :Washington','ó cri paz de: 
sentir~ ml!s não de julgar.; .o.::P.o:vo · t~m')sempf.~i~: 
~on~c1encm do que )he .é .. rfrcCls_o,, ,o:.p,oyo;.tem q 
l~Sh!JCt.o. de _suas n~cessJdaae~,~. mas.: em -gerhl:elle 
na? J.ulga, !!ao. av~lia dos me1os.; .. c()m; que as·d_eye 
snhs!ozer, e o Ieg1slador que pensa, •que·.ve]a:cons::. 
tantementc. na .. sorte.' do P.ovo;:-aquelle.•que>;medita, 
que calcula na.extensão .e.natureza.·da~·necessidade a 
que. cumpre acudir, e.avaliaro:alcance•e . .sufficiencia 
dos meios com que nodem ou;.éleveni .. sÉli:i satisfeitos. 

Não me occuparei,Sr. presidente,empedh.: ao•nobre. 
senador a applicnção :daJiistoria que-:nos;·cóntou,dci 
sultão. que se.nti)gava em Jagdmas ·porque·hàvia:p~I:- . 
dido a Cf:!niiança dÇI. pov~. S: J~x. fài:á,cstu, applicaç'ào 
quando.Julgar. ma1s conveniente;~ .. : ,., ._,, ._, .. , , .. ,.,; ...... : ... , 
. Mas, perguntarei, quàes forão lis razõc>s.'em'que .se 
baseou o nobre senador para essa opposicão .. decidida, 

RESPOSTA A' FALLA DO THilOXO. que declarou ao gabinete?'.Diiólse~-8.>f:x;: .. ' ·:· 
<< A divisão c harmonia dos poderes póliticós;- que 

Contin~ou ay disctissãó. do projecto de ·resposta são. a base !.la liberdade garantida dos cidadàoR. não 
á falia do throno. · · ' . · existem; não ha mais divisão-de pódcres'p'oliticos; o s c li . ' . . . os governos. transformá rito todos esses dire'itós 'cm 
. .. • I"•. an( do Borges:.- .Occupnrei, Sr. direitos da.-corôá .. » .• · : .. ,, ... . · ·· .· •. :· .. · ' · 

pres1dente, por pouco tempo a .tribuna. O meu E tlir' b · · · -- d · · · · 
estado de sa.ude nãoi::orilportanein·grande npplicacão ' ~u pergnn . 1a ·ao no re ·sena or···qtiaes · são·•os 
rl.ém fadiga•.· Poderia,- senhores,Jimitar-me a nitar factos em que··elle'se•upoia parajustificnr•proposi-
51mplesmP.f!tc pelo projecto,que acha-se em discussão, ç~cs de semelhante ordem,. eA·que governo: se·diri'
mas nem cstú istó em meus ltnbitos em materia de ·glll .. Me pareceu,-·Sr. pres1dente,,que o nobre .sena
semcll t ·d, ,, · · · d d . d~r,:po.r .scilsgestos.e ppr.se~s,olhares,.se;dirigía no 

lan e Ol ~m, nem eu enten o que epo1s dos· mimstcr1o de, que .fez .parte,• o·'nobre.-scnador,.pela 
-discursos proferldos pelos tres . illustres senadores próvinciil. do Pàrá; .. C cnutó eu 'esperàva··a>.iuni.s com

que occupárão a sessão de hontem eu deva deixar de pleta ,denegncão, daquelle banco.;:.:mas o··nóbre"ex
dar uma ·prova de 'considerac!ào· que tributo a tão ministro da f!izen'da;' ,senadorcpela;proYincia d'o.·Par1í. 
CO!!spiCUOS membros. ' . . •' ' ' . '· .. : '' ·' guardou, o'.niaiS'COmpleto silencio;T:O que 'me fe:.! crer 

Tratimdo, Sr .}ircside_nte,de rêspondcr a SS; ~É_:.:s. que a.accusaçào nào.recahià-sobre S. Ex~: Se.a accu
eu .~e ocupare:. espec1almcnte com as propos~ço~s sliç~o· não. recilhia· S?~rc, s.1Ex;,,.e·o m~n~stez·~o.-de 
cmzthdl!s pelos 1llustrados s~nador.Cs pe!a ·provJncla que :fez: ·,parte,:· recahma·; .:ella-· sobre .o .mmrster10 de 

. l'las Alagoas e pelu da• Bah1a7 ·convencido de· que, gue·,fez parte ·.O. nobJ·e: :senador :peJa. província.: da 
respondendo n· esses· dous illustrcs membros, dei- Bahia; que bontem occupou ·a:trlbuna:? .. S. Ex .. tam
xnrei rcspondiclns tnmbi:lm· as proposicões avançadas bérn-conscr\·ou-sc·silencwso. Seria cnliio.,ao minis
p~lo nobr~' senador pela província· ele S. Paulo, !crio -do .que· fol'! parte· o. outro ·nobm :::cnndor pela 
VlSt_? que forão eJ.las reproduzidas. Bahin; ex-presidente do conselho de ministros;· que 

Não me. sorprcndcu; senhores, o discurso de se acha tí minha direita'! · · 
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s. Ex. tambem não protestou. Este silencio. dos serv~dore·s;. Sr.·· presidente, os que. apoiárão R o.; 
nobres senadores quererá. porventura, liffirmar que. bespterre. . , . . · 
é exacta a proposição do nobre senador pela província· . Deixemos, . porém, . senhores, estas questões de 
das· Alagôas? -Certamente não; c os noErcs senadores pouco,0al_cance, q~e l1ão de dc~apparecer,. sem duvida 
me ouvem: eu entendo que é de l!uahonra, é de sua alguma, com a discussão; passemos. a· outra.orde!Ii 
dignidade;:é mesmo de seu devcr·repellirefil a grave dc.idéa·s.,. ;.:1, ... :, . . > ·· •,. ·· ·, · · 
accusar:iio que ·Se• lhes dirige, .i:m:screm: explicitos.a . '(lia alguns apartes)~ . . , .. ,· . ; .. ,; .. ·., : .. >: . 
este ··respeito; . .:e:.tão P.Xplicitos~ quanto Ó possível. . .A p~oposir;ãq que. emitti (i. ,·que ~obêspierr.e não 

·O 'Sn'.·N;\nuco·::;;,..Qual i-·a .. proposição? · · · . .. :: f<!IIIPO~i!dq,.pc~os conserva_d~res v!~1.c9mo. prov~, .. re
.. Ó;Sn'.''é~iÍiiliô Bo~i:~s·:~· ó'UeMio~·erno~ tran~~ p1to,. ~eq1;1ç., p,Sr.SayãoL.obato nao era.RÇ>befpl~r~e· 

formárão todos .os. direitos, regalms, Jtberdade. pu- 0 ~acto_ ~e· s~r,~U~. gue~r~do)~~l.<?s;~)j~:faes~:f.•;. ;::~,;. ,: 
bli_c~,e~direitós;~~.t::org~:.:,, . , >;· . , .· :,, · .. · .. . . . ... OSn".]i"EnnAz :,-No .tempo de Robespierre :havia. 

--Disse1igualme'nte o nobre senador, ·Sr • .-presiuente,. conservadores, que,sustentavão.odominio.delle~~ ~;. 
para·.-.provar.'a sua .~assercão, .que .'não. tinha mos no ecO Sn; N.\Buco•: -= Não~êra:,liberal:::· :;:1.::~. '<i:·-~·· • :·. 
paiz --poder.'judiciario. ·· · Ha, na casa.· magistrados; ·.'.o S~. FÊniÚz : -l\JI!s não . se .segue qúê'~u;~d~ 
SS.·,Ip;;x>re.sponde~liõ, ,sem duvida, ao nobr~ sena-· m1tto a sua conclusão~. • : ,~ •: · · -::-··/. · ·.· · :;· · ' · 
dOJ: ~ ~as,~·. em quanto·. o :.não fazcll!, purmJtta-?Je. :o; SÍt. Di.i.s DE CAnv:ú.lro : -~Repillo;â'in~inuaÇã'o: 
V:· Ex~:· que, mesmo;não- sendo.mag1strado, rep1tla · · ·' · · · · ·· .·. ·· ·. · :' · , · .. ·.·· " , .. · ·· , . 
tão offensiva proposir:iio, ·em honra da nossa magis-. .. 0: Sn · CANDID.O :BORGES :. -, Est~u longe, Sr •. pr7-' 
tratura;:porque'·i-ealiÚente ella•.,é digna d.os maiores S!dente, de _querer-comparar 1 ~s hberaes. do_Bri!s~l, 
elogios.·~. ''>" . · · .. : .· · · · .. , . ·· ·. · · sobretud_?. em .lf?62,. co~ os:ll~eraes·da FJ:!lnça.em 
•'E'" · ,, •. , ·.:. ·• ·h··-~ •. ,.· .·. ·• · · · ·. · d ... 1,· 17:·o:e:i!9l;Jelu.menteamda,~ao·temos.gtulhotma, 

J?O,r .. q~e., .sen . gre,, . en~~nde o ngbre s~aa . o: P.e -~ fehzmente ·os ·conset:-vadores·. au:lda·~podem:Jevanta:r. 
pro_vmc~ada~_Alas:~as 9Ue naotelllos·porlerJ ud !Ctano . suas; v:oz~s~no parlamento:para,;d~fende~ as.~Jiberda"' . 

... Ol~,gu_e_~?nte,~de .~o\l!illll~I?-te. o. -~t?brc senador· P!lla des 'P}Ibhcas, nãq' essas~hoercjade~;-~x!lg~radas. que, 
Pt;O~l~~ta,.fi!l B~thia, que_ reproduzm. es~. ac~~saça~, co!lduzem~sempre o_povo,; ao:;preclptciO,: .quc:,.os.sa
·~ue !J!lO h.a I!ldep~,nden;1n _d~ poder l~d_l~lar!O_._S.era, crtfica sempre.sem nunca· salva-lo~.-,,.:. õ. :.,:--; ,:· <:: , .·.·. 
s(ln~o.rc§,·'Po~que. _o Sr~ m.m~s~ro• .da J~tstlça, ,remove_~ O nobre senador ... pela proyincia daBahia;. que oc
d~ t~tbun_al do_ com~ercio tr~s tlesem~ar.,adorcs. eupou hontematt~õuna,decla:rou-se;S:r;_prcSidentc, 
N:a~, achC?.OPP.o.r,tu~o.entrar agora no-exame da le- em c'ompleta·oppo!C'ir:ão ao ministcrio .. ·'-·· . ;., .. 
gahdade ,()U ~lllegaJidade · do· acto, e:espero que em 

0
· . .. ·,' · : .. , • . · .. · . ·-·. · .. ." .- ': ... " , .: ... 

tempo: ({nobre ,ministro' nos 'viril dar as nccessai'iàs .. s.r:,· NABl!CO : - Completa; nao; ·~ .. ' 
· ej;p1iciiÇõe.~f!ji~stió~~~tui~ ·esta'accusação, dirigida ·. O -~n:: c~\NDino BonGES i:__;~Nã.o; scHo· que: é, meia_ 

?O 'act~al •mmistro,da JUS~IÇ~, cab~ ~em .na b?ca _do opposi~ao~•- • • .. · - : ; · ··.: .. · '·' · .>-- ,.-:' ·.· ·'. · .. 
Ill~~tre:".s~nado~:J>el~ ·:Bahi_a,; ex:-nu.mstro .da: JUStiça . o ''Sn,· -N.üiuco ::;..;.; Coriió senador~'"'"' . '" ' ::.·· ' ' . 
de·:lS53?'(Apotados..) .Sera' reptto o nobre senador · .· · · · · · · · •· · · . · · .• : .. ,; , '·'· .:· .:, : . .. 
p'elàJBuhlá'o · êompetC'nte: para ]a~r:ar em rosto' ao P. Sn< CAl!» IDO BonGEs:~ .lUas- pe~of~c_t();de;s_er 
aêttÜt1•Sr:~ministro dàjustir:a a rcmociio de desem- fetta ~ ~ppOSl~à.c;»,,por um . senadp~ .Dà~ d~1xa.cd~.ser 
b'argadóres·~"JÍiira -:a; ;relação;: quando ·s~ Ex., contra. ~ppos1!:ao, porque. oppos1çào. q.uer. .~tzer. a:rctira~~ 
todas'as''Ieis, da nianeir!' amai~ despptica,,aposentou ac apoto ou co~fian~.a. ~a ad~1Jl~straç~OP!lb~ca •.. · 
deselllbarga~o~es,:~-v~m. dep01s.ao pa~lamcnt? ·con;- q ~n. ·NA!JUC:O :7:".E.u g:mz ,d1zer.que a,mtp~a,OJl:
f~,~s.~: _o·, se~ cl;'l~:·,e,p~dt;.. u!D _b,tll d-~~mdemmdade ? _posiçao n~o c system~t~~a. e~. :u~~ (lJ~Of tud_o,~~; . · .. 

o.~a:· ~A_!J_TJc~·: •• -;-,.E_Is,_a .. grande d~flerença ;' r~CO:- . o ~R- c,\":DIDO BoRGES=.~ .Serih<!res,:del:a maior 
nheC,l}lU~.nao tmha.d.uetto para ,"o tazc;r,, qilc -~mha attençao ao.dlScurso. profez:1do. p_clo .1llustE'ado .sena~ 
commettido· um; acto~lllegal,:e ·vim .pedir .um b·tll ao dor, e confesso que desconl1ec1 aS Ex; .O.homcm 
parlament~ ... :O'que não "admitto ó que se exerca como eloquente, o ,'dialcctico, que· disêüte ·.tão 'perfeita-
um: direito; .·,. · . , .. : · . • · mente as . .mais altits questões da politiêá; 'viu.C:sé hé:ln- -
: ··o Sn:; CANDIDO BORGES~ _;, Tan'to •.• peiõr ~ : porqlle t~m nos maiores . apuros e:.~_itfi.c.uldades·;- Ó·~~.enado 
V~.·Ex. "~commetteu ·:um .'crime com ::scienéia deUe, VlU ·como·. o ,nobre ~en~do~ :~:~c1l}~va em Slla~arg~-:-

• cmquanto •.. que ··.o actual ministro estli convencido' de mentaçào, z:evelando ass1.m· .a>.conv_zcçã~ de -que_ pt
que•procedeu na·esphéra·dà-let. . : . ,. :- ... , ··.. saya em .te~rrent> rufo.;~ o .~enado,.vll.l'!IU~.S.;;Ex; ca~ 

·· .. u~~A:r?z'~.' .. : ·.·;;~~~áj;~·Ji~e,'~:~ .ir~'n'dc ,di1er,énça •.. · · · · ~~n-1~~~ ~~~:~~~tr~~~~i~ri~~f~~!~~~~c;;u~d~~~~é~f; 
,,q .;S~:, CAND~D() ,,;Bon<:!!!i~ :,.-;-:- Senho~cs,~qu~ndo ·.·o ao gab~nete , a: que.:mfelizmente ·;retira~a .s~_u:apoio. 

rét> .se;,tz:ansforma:. em . JUlz, ... a causa; da.J usttca- está · Como .comecou o: ·nobre:senador. o;.~ seu: d1scur•o ? 
pe'rdid!l·., :,-: :.':: ;.i:-~~ . i' ~. .,, · . . · · .·. . . :· ·,: • .· .. · . Lamentançlo ~a· faita.'de, um·. pi:ogrmrima :do,ministc
.. :·,Tndo:está,;;u·~urpiulo;~:o ·'s.r .. ministro' ,da. ;justiiiá, rio,porgúe~ecO!l'o~'ig..A :'/y.Stiç'a Aão é, diss~~s. Ex., 
· diz~se; 'iníringe,todàs asleis,\éro:rriaior ·despota que P!-"Ogra~nma·r. s~? pri.nctptos ~om.ID;U~!) a, tod~s: os-ga" 
se tem•:nssentadoynOs .conselhos da ·corüa, ;,par,a-elle, b~n,etes: :Como:~· s:andç, Sr •. p~esldente,' a; n~fluen
Ilão-ha ·senão',capriéhos.e õdios;,é!mesmo.um Robes- ~~a,g~e.8itef!!lP!)' exer?e sobre O!i hoiJlen~ !·YeJ~mos: 
pie.rre:!.Senhores;,eu-não'tratarefde de.londcr.aadml~, o que quereria, S. Ex. ? · .... ··.. .c::. ; •. : ..... · · ·· •:·.'· : ., 

:n!strll(;iio .do.SI~;~m.inistrodn•jus!iÇil:.\ S.:Ex.,•sem .~lu~: · ;:<Jucr:cria, elle .. um,-p~~gr\lmma:.é~;;q!le:o. rriiiíist~ri.o 
vtda, em tempo ~vtrá; ao senado•] ust1ficar; seus .actos.;' estl•bclccesse .. uma. pohticn d~ antagorusmo;·.que dlYl
~as cntce .. todos :-hn:.urun: prova. muito concJ.ut.lcnto; · dis~c, ·? ,,pa!z .en~, c;lt;~us; 'cnmpo.s: ?)~la_s; .. c;les~e .quando 
1.rrcspond1 vel.· ~nesmo, de.que. o·S . .Snyi\o .Lobato nilo · pensa S .. E~, por ,seme.lhnnl.p modq:?_ Pol.S, deYch:as, 
. c um Robespierre, ·,c cs2a pro:va .d(t~se no ii1cto de, quando S •. 1~x. affirmavu no senado, que ,ospa·rtidos 
ser ellc gu~lrreado pelos liberaes. Não forão os con- • estaviio cxtinctos, t.i11bão sido decompostos, não h:.tYlit 
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idéas politicas? Quereria que o ministerio formasse longínquos, não divisava nem unia idéa, nem 1,1n 
um programma em·que annunciasse uma politica de principio qUe pudesse . diridiro paiz. . 
antagonismo? Nlto era p~ssivel,_se~hores~ e l!S pala- 0 Sn~ NABuco: ~.l~artidos P·.rofundos, c. orno S« vras do·nobre.senador pe.a·provmcla da -Jjnllla pro- d 
testão altamente contra este·desi"'nio. . . pre.ten e. , ·. ··· .•. ·. , · . , .. , ·· . 

Dizia S. Ex. naquelle mesmo iogart na sessão de O Sn.;CANDIDO BoRGES :.:....se, pois; onobre sena-
6.de junho de. i859. Rogo ao Sr. tac11ygrapho que dor nilo via idéascapaze~r de dividir·os brasileiros cm 
tome. este trecho. {Lendo): · dous campos; se o nobre senador entendeu, ~mtende; 

(( N:ã~~está rio _poder ~é. ningue_m, cm~ men_oscabo e entende muito .bem,. que, ·para. que;. haja partidos 
da opmmo publlca, e so. em razao do Imperro e da po!iticos, é indispensnv«:l· que h_aja ~tagonis1po de 
autoridade; transtornar uma situação politica, in- zdeas; .se ~sse· antagomsmo.~ na~ . e:nste, c~mofez 
vert. er.a ordem. natura_! das_cou. sas,· crear uma situa~.-ão hontem· ·carga o· nobre senaJor ao governo em não 

fi I à é 1 se extremar, em não 'arvorar uma bandeira,· 'enl' que 
artziCia ·;·n o ·posszve Isso sem provocar-se uma escrevesse uma polit.ica exc1usiva·cóm·todos.~os.seus 
r!Jacção!.tanto mais manifesta, quanto aggravada pela princípios. sujeitando-se· a todos ·os seus ·.inconve-
Slmtllaçao. » , . . . . nientes .? ' . . . . :. . : : ·. · ..• ·: ·" '. ;. •. · :·: .o: · 

O nobre.senàdor quer que as vistas do ministerio 0 Sn. · N.muco :~v.· Ex; não. ine ·compreh~rideu; 
trad_uzidas em seu programma sejão a expressão fiel ou. não me qu_iz. comprehender •. ·.·.F:ic,o. COill. a .. minha 
da situação actual. Mas como pretende então o nobre · b 
senador um programma de exclusivismo; se, segun- co?sezencia, e quanto , asta: ·-. . , : ., ... ,: . .. >. 

do suas proprias vistas, não·existem idéas capazes de . O Sn. CANDIDO BonGE·s :~Senlicires·, ;dCixemo-n.os 
determinar um completo antagonismo politico? V e- dessas methaphysicas:.. · 
jamós o que dizia S. Ex: cm· i8:m, ·ainda na sessão· · O, Sn. VIscoNDE DE.JEQUITINHONHA;-Apoiado. , 
de 6 de junho. (Lendo): · · · · . · ·.· · · · · · · · ·· · · ·· ·· · · 

S t.: 't t h d't t 'b . o Sn. GÚVDIDO BORGES:-: ... qu. e :nãi:Fse. 'riem; .. cc enuores, mUI as ·vezes en o• 1 o na n una, c , · .· · · · · · 
ainda·o repito, que não é possivelque hajão partidos O Sn; VISCONDE 'iJJ:;1 JEQtirriNiÍONH,\: ~ Va:n.ios'\10 
sem a~tagonismó, que não ha ·antagonismo sem que serve.· .: · .··•· .. ·. · · ·. : : .... ·: ~ ·.·, .. : ~:,·:,;~. 
idéas noYas; .mas onde estão as idéas novas que O Sn.' NAnuco :~ b fact~ .é 'qti~.,quc~em>coris~ 
extremem hoje os partidos? Eu niio·as ·vejo. " · tituir.partidos e entorpecer tudo;,: ; , .·:,·r;:,;, •e>. I:.:; ,., : 

S. Ex.- então não via idéas para extremar os parti- 0 Sn. PRESIDENTE :-Attencão.J:.:, . · ..... , ;:. : ·' ·.•'.~/ ,·· 
dos, mas apezar disso'queria do gabinete um pro;. · •· ·· · · . . · 
gramma de politica: extrema I' ' ' . . . o Sn. CANDIDO BÔRGES :..:..··~:;' .. qUe nãd.~seivêm:~ê-

Continuando, diz:.ainda 0 nobre senador (Lendo): nã? para ento!Peccr'a.'mii_rchà:da ~d~in}~traÇão,;~o 
cc Senhores, não é possível que tenhamos mais Ea~~s; ~~~gzi,z:~i~~t~~s;I~Ç~.':l,T.~!l1~~~e~;;~,~~:l'.~~~;s: . 

partidos duradouros, transmissiv.eis,; os ,nossos par- · Senhores, onâeimos pilrilr?''Nestés';quiít:róàniios 
tidos.·não podem nascer senão com as questões da · · t "t .. tr' · ··t' ·' "'<>o'z·· ............ , ·· 
actualidade; para co·m ellas. morrerem.· Esses parti- 0 paiz .cm ':IS 0 • q!m ~ mJ.!llS ~;nqs:.::~ . 10~~n.s~c!>n
dos das· éras passadas não os achareis senão onde spicuos tem sÇ~firlilo a ~als .·vl<?l~nt~;,o.,pP.O~lÇ~q,,,~ 
ainda, 'h a interesses . hetorogeneJs. de classes. " homens conspicuos não tf:l~. p_o.~do'd~ns:I!-".,O,pro~;:~'!I· 

Isto dizia o·nobre ·senador em 1859• · · fre1,1te ~eopre de um~ oppos~ça,«?',assic!_U(l elp~l'tmaz. 
Mas então quem sao.· f:lsscs ·predestmados ?.Onde 

. o Sn. 'NABUCO : - E ainda lioje digo.. ~stá esse lUessiils que ~leve vif.rege*erar'cf!mp,i;~io} 
O Sn · C~\NDIDO BoRGEs : - Mas de :1.859 aié hoje Temos n6s uma tão ·grande riqueza ·de homens;·. sr .. 

terão sido modificadas .essas opiniões no nobre se- presidente, que pos ;amos mudar·de:minisierio··~odo.s 
nador '? Vejamos o que elle dhna na ·sessão do a·imo os mezes '?Cabe na comprehcnsão'humana·quepossa 
passado. . · . · · · o paiz tirar n~gJ!ma yàntagem desta: multipli~ada 

0 Sn. NAnuco:...:.. n. izia 0 mesmo. successão de mzmster10s, .. que•em·ger..tl ·desappare• 
cem quando por seus estudos :e assíduos •·trábalhos 

O Sn. CANnwo•BonGES:- Dizia o nobre senador. têm podido .reconhecera ,.situaçãQ. dos,negocios· e 
(Lendo): · . . . . . estudado a·. solti~ão amais,consentanea~ .. com :.os·in.:. 

cc Se eu, Sr. presidente, considero extinctos os · · · · ·. bl' • ·~ · · · .: · .· · · · · . · · · . · · 
partidos. politÍC'JS, que militárão ontr'orà, não vejo ter~~'se§!'~~rri;we;t~, nestas;'êircÜmstâriciiÍ~:·q~ê ,uk • 
no presente. possibilidade ·de se .t1.ormarem partidos ministerio deve ceder o. posto pilra .. :vir ou.tro afi.m de 
prof'undos,·partidos transmissíveis de geração, a gc- comeca'r.de' nov'o esses n1ésmós .. estudos;"entrar'em 
I'll~lto, como• forão esses ·que· outr'ora houve na um 'tirocínio; .. sempre .prejudicinl 'aosr~interesseS''do 
Fránl'll, partidos dynasticos; como·.forào esses· que ·paiz·'!· Não .temos ·nós tantarc.ousa:a::fiíz~r..?:•::·.:;•:,' ('~' · 
llouvé na· Inglaterra ..... >> • • · •• ·. • • · · · Como se exprimià o IJObre senador.a.este respCitQ<'? 

Diz. ainda S. ·Ex. (Lendo): " Por nwis,, Sr •. pre~ Ouçamos suas. p~pprias>p~I~vr.iúl~pi:~fé.ci~ii~.â;nda .o 
siden~e,Jque se 'l!lon~ue a VIS ti_! por:nossos honzon. anno:.,passado ... J)Izia .:9 nobre .,s,enad!)J:;.~rf::;L,e:ndo.).~~ 
tes, amda os ma1s dilatados, nao-se vê um elemen- 0 d' ' I' · · · 'é · · ··- · 'tu ã · 
to, que possa dividir profundamente a. sociedade . cc ·que vou .Jzer;·sen lO~s'l qu_e a.nossasi aç o 

é 'lamentavel ··e que '•a. nossa ·agricultura. está sem 
brasileira.» -. · , . · · .· .. · · braços -sem'' capit;tes e.:·se.m credito;>que· a . .-nossa 

O Sn. VISCONDE· ~E JEQUITINIIO.'il!A: -.Que possa propri~dade· territoriar•está tão concentrada, tão·.mal 
dividir ... oh! então.?; .. · · ·· ' . . · . . · .· : dividida,tõ.omal:distribuida\ q:uen.esteva~toiil?perio, 

O Sn. CANnmo BonGF:S : - Que· triste myopia ata-~afú:ra os sertões· n··os:logare_s :mcommumcav_el~, não 
cou então ao ·nobre senador! S. Ex. ainda o o.nno ha terras ·para serem :cultivadas pelos b:.:n;Sileu~os~ c 
passado na sessão de H> de junho, dizia nestu cas1l. estrangeiros, que ·não :tôm outm cspectutiva scnao 
que, u1d~mo di!utaudo u \'i~ta 'por hori~outes os wuis · nas ~ubdh·lsõcs tardiu~, que a·1uorle c us succcssócs 
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podem operar;· é que os nossas empresas industriaes porque ningucm .atD.ca as liberdades publicas, e em 
estão desacoroçoadas,. ú mercê e em dependencia de uma épocha: sem~lhan~~ .:Prellro .isolar-me. ·»· . .: . . 
subvenl!ões, o nosso meio circUlante está embaracado Mas quaes senão as causas,. Sr .. presidente .. tiio 
e ~riticÔ. E, quando cleremós_procurar.remedio para poderosas qu~ actuyr~o.no. animo,, do nobre sena-:' 
estes males .. com. a cooperaçao de todos, queremos dor para _faz~-Jo desistir deste. proposito ?.S. Ex"· não 
agitar'. as pmxões politicas!. .» r ·• · . ·· . g:uer.·. hoJe .O Isolamento, S .. ::Ex .. , descortina·.nesseS·. 

;Ei~~a.ql:li;. sr::,,J>resTde!lte; Ô mo.do .ppr que se ex-. horizontes longinquos, em:que.nadavia .O•anno:pas;.. 
prun,IU.. o. n9,b~t;l; s~pador. .• . . . , . . .·. . . . · . , sad?1 alguma. cousa .d~ 6z:andiost?,. sem .duvida i!léas 

O Sn. ,NAnu.co :,.:.._Ainda hoje me exprimo assim.. politicas capazes:. de. dn'ldir· •. o. P!IIZ .e. arregimenta-,lo 
OSR;CA~DIDo.Bcinm;:s:- •. l.queaindahontem veiu· em ,dous campos diyersos •. " ·., .. ~ · .•. ·· -~·)••· :,·:·;': .. 

a esta casa aconselhar ao: go:verno que .extremasse a E .. necessarw,.,p.ois,. que: ·o, .. nobre . .s.enador;;dign 
sua politica, sujeitando-se .a todas .as suas desv:m- francamente ao.sen~d_o .qual.é. essa· dHfe.i-ença,. qual-,é . 
ta"'ens•e·inconvenientes!. .. · · . '· - . : . · · . a base ·pru;a essa. dtvisão; •IDÍIS;'nilo, ·Sr •. presidente., . 

., . . . .. . , ... ·· .·. . . .. . . .. . . · o nobre seJ?ador,insistiu pór .uJl!. :{lrOg!a~ma.poiitic~ 
ô' "Sn·:"'viscórim;: DE' JiúJUI'l'Í:ÚIONIIA: - Que se de anta~omsmo. daLparte.do -miDisterJo,; annullando: ... 

creem pártidos. - ' , · suas palavras de hontem. sem: manifestar· claramente 
o .. sn.:-NADuco: ~ Que se legitimem os 'que e::ds- as aspiraç~es -de hoje.!.. . . .. : .. ' -... . .... .. . , __ ;;.·, , 

tem,':: se·querem.·existir;·· ·': . : · · ·' .Por ,que o:nobre senador nõ.o apresentou:ao·sénado· , 
o sn:; CANIÍ.IDÓBORGES:_;Desdc quando deu o nrJbre as !JSpir!'ÇÕ~~ .dos,partidos oppostos ? por·que ~ão _<!e-,·.·: 

senador'importancia a esses :progrnmmas ·que tanto fimu, nao ,di~s:e .o .. que .. elles pretendem,· .. e ve1u· cen7 . 
o o'ccuplírãó.•'na sessão de' h ontem ?"Dizla o· 'nobre, surar O partido consezyador, .. •que,· na 'C?Piniiio'~.d~ .. 
senadoroo seguinte,: Sr. presideri'te, mt sessão de 15· S. Ex., se. a~ha ha :1.4_ !'nnos·.no ·poder,?' .. ~enhpres, 
de· junho :do'·.·anno .passado . .( Lendo}:· .,_ · . : · cada .. parcialidade pohtíca,: conc()rdo: com:.~o ·n~bre .. 

· cciSr>preSi~e.nfe;:p~recp-,me· que a politica estú em· sena.dor,.,. tem: a .sua ~vez: de, go'\·ernar;• ·~ ·a,· nenhuJti;, 
perfeita.·cal.mar .. 1a;·p. o. rquan. to o rninisterio actual·não· partido .. C: dado .. us.urpar;ltvez,:do.outro<,.·m .... as qua·I.·é,, . 
npresentou•·senão,um· progrrunma ... que é commum Sr. presidente, o thermo.metro pelo qual o.nobre.sp-. 
a todos os fuinisterios: •.•. w ... · ... · ' . . · · nador marca a oppÇ>rtumdade em:que cada.,uma. par.:.·. 

o: S~.;-F~nR,\2i : __; NaqtiP;lla épocb~ era assi~·. · . ·· ;~~!~~d?e ~olit~(!a. ~em• ·.e~co~~:,~~~ ~,'; s·~~ ',vez·d.? ~o-
O Sn.'.:DIINISTRO'.D·o bm:nro: .,-Hoj.e é. o"mesnio. . SerillortlS, é necessario"concorâar'coín ··o··nobre· 
O •. ·s~:. F~ihz :,...;.;.v;. E:x:. tem:. con~cie~cia . elo senador•· que ·todas as parcialidades• ·politicas. têm· 

contrarió~:.,.;::,;; ., ·. . . . , . . . ,. ,,, . , .. 'd!reito'de·:gov.erna':'?'Pa'iz;mlis-esse·direit,olé's}Ib~r.:. · 
·o :Sii-::<cúromo· Bonc:Es· (continuando• a ler): .:_ .dmado? c_ecta~'c?ni:bçõe~: quand()·elias~sc:eftre~l!or:. 

, se pois; se1lhores;. _clizia· o nobre . senador; . eu; não· qua~do dizem· o que p~e en~.~m,, q~aes .. ~,~o as Iliea:~: 
descubrocium:õ'elen:iento-· de• antagonismo• profundo ,que s~ que~~~ realizar' n~ste .~so, co~~ordo ·. " 
n~sta: nossa:soc!eçlade. toda. h~mogenea, e ·em .1!- qual .• quanqo ess~s ldeas,e~aramen~e.mamfesta.1as1'ti~erem·. 
r1ao lla·.um veshg10-: de• feudnhsmv :porque havemos• . o apçllo. da repres_e!lta,..ão .. ~aClo~a~ ou do~ paiZ,. essa 
de ariàstaro· paiz;ao ·abysmo•atrás 'ae climeras atrás' . parcmlí~ade poht~ca t~m o, du:eito. de, govcrn!'~lo ; 

· · · · · . · b ··· · . . . · 1 
. . ' . . • :mas quando, Sr. presidente, apenas se .mamfesta 

de progra~n111;as .a stra_ctos,. pretermdo ~s qu~stões a c- , uma aspiracão sem flllida'mêntO~ .por' outra· ·quarido' 
tnaes ?do! pll_l:z,. rretermdo os verdadeiros .mteresses ·a pareialidflde politica pretende ·'co11qui~tar'A pcidér, 
delle ·:)) ·· ····, · ·· ·~ ·: · · ·. ,mas sem· dizer para ond~ ~os.,quer_.!evar,:.?· .. que·" 

O· Sn.-.-.NAnuc.o :-.A!poiado.· pretende fazer,. essa parcialidade,·poli~Ica ,tem;. 'sem· 
O Sil:.. CANIÚno·'BonGEs.:·"::- Pois.: quando o nobre 'duv~da;· uma aspira~ii._o; mas essa aspir~ç~o: tem·nc.;; 

senador, tem: .tantas' q.u~stõ~~' _p.aipMntes, _de qu_e se , cessidade de ser leg~tanad~ ... • .. .. . . .. . •· . . . . · 
deve occ~par;. qunn~o o p~I~ tem 'tantas necessrda:- . . Será; porventura·, -.. o· nobre senador o . competente 
des ql!e se·devem·satist:a~~r, .·e quE), vem ao ~enac;Jo,~a, ,para estranhnr que o.partido conservador o·ccilpelas' 
de:~P.eito.;do,,que nos disse· _o anno·pas~ado, peqi! ao ;posicões officilics do·•paizt Serii'o competentc•:para 
nnnist~rio .um·:programma·de antago~usmo politiCo? :perguntar em·• que principici·d'cjustiça- se.,fuii.da'.ess1f .. 

O Sn.NAnurio.:-:-v: Ex. rião mé'oúviii'bem. . ·. · pérman·encfa•de•gov~rno=? Quaes são os ,principias·. 
o·sn:: CÁNi:iÍÍíó BonG~S·: ':..:.,..Diss·~ o nobre senad'ór: . q!le i?'Stifi~iio, na· exp.res.sii.~ ~e' ~~ Ex.,. es.se ttti: po~-:· ... 

cc o paiz'.vai'jri'ai·. iudó existe em':urila éonfusão'com"-' stdetts?. ~ao .n~e_lle!> prll_lClpios, Sr.;pr~s_rd.ente;,que· .. 
pJetD· e à''~D,Íisi:t distó' e~t"'(alta de par:tidospàliticos~» tllJ?tO. d!stingUirã~. ?· .nolir~: sena~or ;·;'SaO··.aquel:J~,s .. • 

·' ··:'c'' '"'"' :··-.: ., .. · .... .. • . . ,, ;-····• :·, ... prmcipios,, em.cu~a-.defesa _conquistou.tantl!:glorra; . 
() Sn. rzsc~NDE llE JEQUITINH~N!IA: -:-;-,E .verdade. são aquelles prlnClplOS que lhe .derão a· posrÇltOlele.,- . 
O Sn·..'NAllUCCl':·~'Com•idéas. •.··· . : .. r .· . .· ,,. vada1 cm: que hoje se acha· collocado'; .S~ .•''Ex,, pois,· 
O'.Sn':"ÇA:J.'"Di:nô~J3~n'aÉs~, _;·yê.:.se;_pois; ·que 0 nobre·· !{ii~ p~de' descq.nliec8:Ios; e:portan~~~~~~:~-ú~~!i~~~~ 

scnailor· quer'pa~trâos· ·pohtit<OS, entretanto: que :o IO.,a-!" nos.. . . .·. , •· . · · · · .: .. · 
anno· passridct eis .::não .cirleria·; 'mas fa'ltou' 'a S."E~;· .. ·:•S'upponliamos;'.Poréi~I;-'Sr. presidente,· que'• ci par- . 

. mostrar"-nos ·qual·e·a:diife.renç!J.,qu_~·~lle acl~~ !JO pmz . ti.do conse1:vudor md~vidarnente .. occupa.todas as: poo..· 
de 186 e pari! ':1."862; .· q,uacs.S~C)' liS;_ld~aspobtiCllS que. :SlÇÕes omcJaes· do •pa1z 5 qual.fOL O ~Ode)~~ por qu.e O · 
têm apparec1do; qual é esse aiJtDgon1smo que se tem ·nobre senador reconheceu· essa mcompetencra? 
estabelecido, 'qual é essa-divisão·que separa. ou·póde Qual foi a maneira porque o. nobre S!=lnadoi~ rer.onhe-
se.Qa.r~r OS ~rasiieiros em. dous,,campos diversos. Cell a legitimidadifdas aspiraÇões oppostas)" J~;. se. o 

Dizia o nohresenador. o. unno passado (lendo) :. nobre sQnador não· tem ·· umn base em que se n.po!C 
cc Estou" isolado : não sou conservador porque para censurar-nos ·por semelhante modo,. !;_C clle não 

ninguem ataca as institui~:ões ; niio sou' liberal, so dignou de formular o programma polJhco d•)ssas 
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pnrcialidades que nspirão ao poder, como accusao que dissolverá acamara dos Srs. deputados; isto e, 
ministerio de fa::er occupnr por conservadores ns um crime, porque ó inconstitucional ; então não s_e 
posir.ües officines do paiz? E, se o · ministerio, ce- quer. mais consultar o paiz real? Senhores, quando 
dendo, Sr. presidente, a esta accusação dirigida as pnrcialidades politicas se_ dividem e subdividem, 
pelo nobre senador e por outros memJ.)ros do par- tornando imposs1Vel a existencia de uma · maioria 
lamento, cedesse do poder, eu perguntaria ao nobre cnpnz de apoiar efficnzmente uma administracão, 
senador qual seria a côr do novo miuisterio ? Res- qualquer que ella seja, · eu ·não vejo na constituição 
ponde ria o nobre senador, como o fez hontem. · · nenhum outro· recurso que o appello.parà o paiz. 

· << · Não'investigueis os-altos juizos; da corüa. » O no- Estou longe,·· Sr" presidente, de aconselhar no mi-
bre senador ·tem rigorosa obrigacão d_e averiguar nisterio este meio~xtremo ••.. -· . , 
isto nesta casa, porque a 'liscencào de um partido o Sn. NAnuco: _ Ao'ministerio? 
politico. no governo representativô não· é uma graça; · · 
essn ascencão" é sempre justificada pelos princípios, o Sn. C~NDIDO BORGES : -Ma~' este . meio.' e~tá 
pelo npoioque encontrão' na maioria ilo paiz, pelos nos princípios do nobre senador,·uesde, que elle en
beneficias quc·de ·sua preporiderancia devem resul- tende que se mistifica o voto do paiz·real.. ·. · .. , 
tar ú causa publica. · ·· · · Diz S. Ex. : ". E' medida _de que,:se lança mão, 
.. Sahirú, Sr. presidente, o novo gabinete dessa liga? quando se está certo. do triumpho... •.. . . . .. 

. O nobre senádor 'dizin·no anno pnssado·: cc Não sou 
conservador; ·p9rqne ninguem ·ataca as instituições • O Sn · ~:Anucó: - Tan:ibem não disse· isso. · · 
~o -paiz ; não so.u liberal, porq~e ninguem atncn· as O Sn';.' CANDI~o BoRGEs:- Tenho • aqúi'"âs riotns. 
hberdades,pubhcns-; tnmbem nao commungo com n do dh•cu1:s0 de S.· Ex. . . . , ·· · · . - .; 

.lig,!l..l porque ·não sei 0 que elln quer. " . o· Sn .. N•nuc·o·_ .. - s'e' o._ nob-re· ·m··~·n··· 1:-str_o. •.tt"_ ve·_.~se .. 
n'lns o nobre ·senador parece ngora ter commun- ,. 

gndo nessa religião, e, desde qufr commungou, tem força pb.r'J.~_do~inar/ a situação. ·Isto ·faz 'sua 'diffe-
o dever de dizer-nos qual é o seu credo, o que ella renca. · ' •.;. . · ·- · · , ,.,,,. ,. 
quer. · ,- · Ó SR. CANDIDO BoRGES: ;_;.1\[as supponhllm()S que 

-O Sn. NA.nuco: .-Já estâ explicado. . . o rninisterio, impossibilitado de governarpeln.·oppo-
. · · · h siçno· da camarn dos deputados, dissesse. á corüa : -

O SR. CANO IDO BORGES :-Qual seria, pois,· sen o- "Não posso mais. governar o paiz, porq\le,tenho. umn 
res, a côr do gabinete que succedesse a esse? Seria oppos1ção que neutrnlisa' todos.os· l!leus esforços, .e 
um gabinete .tirado de entre moderados, como chn- entretnnto• entendo que a minha conducta' ó ·a: ma1s 
mou·o nobre senador? (nós todos somos exaltados.) conveniente, ou dni-me a minha.demissão,--ou·dis;. 
Seria tit·ado de entre os libcrnes? 1\Ins nãQ vê 0 no- solvei a «amara n ... Supponhnmos :que ·o"'miriisterio 
bre senador que nem umâ nem outra fracção poderia não tinha forca para dominar a situaciío.;· neste -caso, 
obter. -O apoio do parlamento,. porque, finda a con · tanto melhoi· para a. op_posicão. · Pois)la·medida'mais. 
quistn, ·ellns se extremarião necessariamente? constitucional e liberal.? -Pois são ·os 'liberaes· que 
· O Sa. NABUCO: -E o ·paiz ·real'? . hão de accusnr o ministerio por• dizer que dissolverít · 

O'Sn, C.u~DIDO BonGES:- O nobre senador np- a camara se a corüa consentir-riisso.?.Pois então re
pelia para o paiz real; bem, mas qual é o modo, Sr. ceia hoje a consulta no.paiz .renli'\-··. · · , .. " .. 
]~residente, de conhecer-se o npoi.o do paiz real? Não,' senhores, .nunca os libernes procedêrão as
Será nccusnndo o ministerio sem fundamento? Será sim. Se elles estão firmes em suns opiniões. se têm 
mostrando que as parcinlidades têm o direito de go- convicr.ão profundn, se entendem. que ,o. mínisterio 
vernar cada uma por sua vez, sem legitimarem as contrm:ia os interesses do paiz. devem_ser .. os pri
suns nspirnções? . meiros a provocar a consulta dÓ paiz rénl;.Porque 

. O .Sn. N.muco : -:- Eu disse que que•·ia que enas então n politic..'l dominante é umn"aberração. do go~ 
legitimassem. · verno·represéntativo, -e estarnos.indevidnmente oc-. 

O SR~ G.\~:mno BoRGEs: -1\Ias aesté respeito que cupando ns posições officines.:·· , , . 
accusnr.ões grn,'es não dirigiu o nobre_ se!lador ao O Sn, NAnuco:- Eu não disse tal-; :disse que era 
ministério! << Vós andais pt·opalando a·~1ss~luçã.o necessnriojustificar. ·-. · · ·. ' · 
das 'camaras, violentando assim ·as. consclenClUS. ll o Sn; c:\o'i'Dino BoÍ\GEii': ;. .... 'de~endo deixar este 
1\Ias, senhores, quando o ministerio diz,· o qu_e não uti possideUs aos. ~Oderado~ e .a:~s liber~es .. · .. - · . . 
me constn, .. que dissolveria a camnra,·caso.não·t1vesse . Agora•yeja .o senad~·.a~.: .. dliftC\lldades·.com gue em 
maioria,· se.a corüa.' nisso. consentisse, commette elle face do d1sçurso· do nobre,·sennd~r.pe~n .13a]u~. dev.e 
por-isso .. um crime'? ·· ,. . . . . . . . . · lutnr o ·gabmete. S.· Ex;~·censurou acreme_nte o mi-

Pois podia ser um crime. pat·a o mm1stenl? querer. nisterio porque ~liamou .. para alguns empregos ~e 
consultar o paiz real, para o qual appellou ha pouco poucn. importnnc1a . alguns _homens de, cornmunhao 
o nobre senador'? . differente dadelle; então disse que a:confusão dava 

O SR. N.Anuco :.-E' o ministerio quem consultn em resultodo este indifferentismo .que mo:ta todas as 
o.u o poder.moderador? idéas, todns. ns asjliracões. S.:.Eic., pois, não quer 

0- sn.. c:\NDJoo BoRGES:_ A questão é de nome, ,que o ministerio -chame para empregos; mesmo de 
· d poucn importnncia .. :. 

sei bem que n attl'ibuiçi10 não e o..... 0 Sn. NAnuco~.:..._· :Não disse. ta_ 1. . 
· O · S1t. N:\nuco:- A h ! é questão de nome .... 

o SR. CANDlDO BoR<;ES :-Eu disse-qunndo o mi- o Sn. CANDIDO'BoRGES :-..• seus adversarias po
nisterio tivesse n concessão da corüa para consultar liticos; disse que·a_.no!Ilençã~ ?esses cidadãos davão 
o pniz real. 1\fas não, Sr. presidente ; o. ministe~io lognr ú descrença e ao scept1c1smo. 
comrnr>tl~> urn crimf.' drsd~> qnf.' diz, si' r~ qui.' o dtz, O Sn. ~.\RUCO: - PorqtH' querem os pnrtidos e 

-
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nito qncrmn. Se qnnrmu sigão l!s conscqncnéias do cipalidl!des,falla d:1 reforma da giJarda nacional, da lei 
partido. de recrutamento e de promo~ões da armada ; pois, 

o Sn. CANDIDOBORGES :-S. Ex., que o anno pas- senhores, niio será mais :util que entremos nestas 
sado desconheceu·:a existencia dos partidos, e que questões, que· ouçamos .. os. ministros, que vejamos 
mesmo· não descortinava nos: horisontes ma·is lon.,· .. qu:~es siio ·OS principias que .. elle pretende rcalizilr, 
ginquosidéas politicas capazes de :dividir 0 pai?.· cm que,os.combatamos, se clles merecerem isso, ou que 
dous: campos, ·censura entretanto.o ministerio por. os .. apoiemos:se·forem dignos .. de apoio.? .Deixemo~nos 
não· formular uma politica ·e carregar. com .todas-as d~ OCCUJ?Ilrmo-no~ ·coZI! sophismas. inconvcni~.n~es· C· · 
su·as ·consequencias·, assim corno censura 0 cl1:~inar.n mn,tca!ndos. na Situaçao. actual;· situaç!lo .de .. _tantas· 
pàsic(}es ·-oillciaes ·alguns ne seus adversarias; e é n~cessidades urgentes. . . · , , · .. : ··.'··· ,, ....... ,;.., · 
senliores; .quando o ministerio marcha-po1~ seme- · . . 6 SR. NÂnuco: __..; ~o·ent.:~ndo iramos ficando.·. : .. 
lhl!-nte':modo·, ~:qu.e o.nob .. re senador·.se. julga'com o · o s c ·B. · · · · ··· N' " · ··v 'E· 
d . " d d' .. • · .. · .. · d · · · . R: ANDIDO ORGES: ;--:-.. 110 :pense.·, •.:';' •x:, 

lrC!to·.: e Izer que o mmisteno preten e crear Sr; presidente, nem. 0 :senado,. ,que ;y~nho • ú· tn,buna 
inimigos· para·combntê-los? · ' · · . . · · . d fi d · · t · r lt · 1 · · 
· · P6de·:se. r· que· haJ·n .muita cohcrencia nessas opi- c en er:o m.mis erio,p<!rliUc.~DlC) ne e agunsar~n

gos; não creia Y .. Ex~ nisto ; estou no firme pr:oposJto 
Iiiões do :nobre !?Emndor; mas eu descubro nellas a c1~ censurar .. meus .llJÍl_igos,qud.Ddo.ei:lten~~r';gue;.~~es: 
~naior contradicçiio. . ·. . , ; · . . nao vão bem; e~ttou disposto a apo~arqualquer;xnrrus-

V. Ex: .quer ouvir o que dizia. em uma sitúação :terio,. de qualquer côr. politica,se enteiiderque .. elle 
ig~nl à. ~s~ •.. o:.!J:O~re senador'? Ei~, ~cllhr:re~, ~~mo marcha de maneira: a dar ao pn:iz a< estabilidade de 
. excl~IDava ·.P.: nobre. s_enador, ex-mmiStt'!" àa JUstiça, suas instituições e desenvolyirrierito 'de que elle; éSus-· 
tcrmmando uni seu discurso em que clám.:.va contra cept_ivel.. Agora. mesmo, sr:~.presiden,te, :eu::niio•ten]w•. 
a divisão d~S·J?llr~idos; di~a S. Ex.: .«,Em~m; senho- duvida em dar a mão·ao.nobrP. senador pela'·Bnhia,: 
res;,:conclwre.I: d_Izendo :· ";.Vossa alma, vossa palma: a· quem. combato na.accus'acão: qiie elle' ·dirige·ao"ga
" :dividi .os:paz:tidos,,ql,lc. eu.ficarei no .meu posto de binete, relativamente ao deêreto·de·7,:de:dezembro~dCt.: 
« conseJ.yal'.ã.o e.pro,s-resso; antes· quero; como dizia ·anno passado, isto é, no.decreto·, que·Teguloil;ii'conr. 
,, -~~a:r,tine;,~st~tr. Isolad(). que confundido em uma, ces~ào~ d~ graças .. :Eu ent~ndo qu,e;:o.nobre'·ministi-o 
«.-epoclia .. como ·esta. Quandoporventura houver. ag- do Imperio não podia .. proceder por.semelhante modo.· 
«·. · gr~s~lfo·;cóiltr<l' as·instituícões;· contra a ordem pu- Qual seria o firn que teve em, vistas S. Ex; .. ? : '"- :'• · 
. <<. bli~; es.tão; estarei' do ·lad~ dos conservadoiE;s ~ais Teria ··em vistas·· pôt:· term!': 'aos · ablisos de ·.todos 
<<.extremados; é .então , que a· conservação . e ·· uma os seus antecessores e Impedir que as seus successo
·'' ~ec~ss.idade,; ~h!>je·~ ti!na provocação .. ll ~ • . · res commettess~n;tóutros .do .me:;mo genero? _Creio 
. ···.E ·.é. o:nobre. senador· quem vem hoJe· tazçr carga que o:.nobre .mmJstro.não teve essa presumpcao: ·, 
.ao :m~ist~~io pórqu~ ·D~O. apresen.ta um programma Creio', 'seÍlhoresi que'·o nobre. ministro::'nio tiliha 
~-x~I~siyo,~,porque.nao divide o paiz em dous campos mesmo 'o direito de coilrctar de .limitar· as attribui-, 
lDI9l.~S<?..~.l.,.~.:::·::; ;, ."-. ~· ... ': .. ·.. · _ .. ções dopoderex~cutivo 'que;'a:const~tuição' e~tabele-. 

. . O i SR;'.>l'[\BUC(): ~O. nobre .. senador na o . me com- ceu a. este respeito da maneira a· mrus. ampla.~ .~9m-, 
· pre~d~u ; :es~,]e~nllUt:ndo.t!m castcllo P.ar~ combat~r .. pleta. ·Poderá· ou' deverú.se~pre .o ·n,gbre ·.mm1str~: 

· · 0:. SR~ .CANDIDO, BoRGES :.-Isto .. não e ser cohe-. nas concessões d~ graças JUStificar:-se.tã() plenamente 
rente com .. suas:proprias idéas. . . . · . . : ·como . t7ve em ~sta · C!>m a prOJ.ll\]lg:açao .. d!!ql}elle 

. · . · . . ·.. . .. . · . · . decreto ? Não tera muitas vezes· o no ore mmistro :O -8n;_· NAny~o.: -:-·O que -e!!- disse.~~ i?5S .. digo necessidade de. conceder üma·graria; ··uma condeco.:. 
~unda,hoJe'; · <ccàiVIdiStes ·os partidos,Ieg!ttmat-.os pelas· rar.ão um titulo mesmo sem ii: existenciá ·de servicos 
Id. éa~~.-n .. ã. o.' .··p·. os· .. so . g .. o .. ve .. rnar .os.·f~ctos ;;·não fu1 eu que reites: mils na. su. )lposíçii ... o :de. q. ue·as.sim. os . po.dêrá· 
formei os partidos; não concorn, para elles. >> · obter no futuro? Factos desta . ordem: .se: tilm• .. dado 

::'(> S~~ ·~~~s~~~NTli· ~ À.ttencãô ! Sr .. prcs!d~~te,. não digo durl!-nte, .a. geren~!l ~.~ 
·.. , . ... .· . . .. • ~·. · · · , • .· ·· ' . . nobrJ3 miDistro; e se S. Ex. se JUlga· com o odirCito 
·O Sn.- •GANDIDO BoRGES :.,-Estamos-em uma qua- de 'limitar de re"'ular as attribuicões·d.O poder execu-

dra de. duvida. e rlé •sceptic.ism?, .concord() c;om o no- tivo . quen:i nos diz que não hàverii a1 rrúm dia álgu,em 
bre !Senador;, mas ,.se.:h~Eperigos~;nesta qu~~ra, :se que'se lembre tnnibem.de:,regul:tr;a~a~buiçõ,~s. do 
elles são.dc.lnconv:emencia.,para ,a prosp~r~dade e po~e}" moderador,·,ou de: qualquer .. ·~l.l~o ·poder 
ordem_pubhc.ll.:, .o nobre. sen,ador ;não ÍUJa, com ·O politico'?. c .. , .• ·.'·'· •.• ,·,.·: .. :· ". -. ... •·:·• .• .. .. 
corr.Çl•~car,r:egue;:coJl:!;O gran~e rr!;l.mhão,da.z:e~poJ?- ·' •· · .• ·· .·.. .. . . . · .·. ·. · · '·· 't , ... 

. snb~Jid;J,de'.ql!eJ~hetocn~':PC!l.qu,e:foi,() cav~~leirC).m~Is . Ainda. ~a~s •. e~taria ? nobre; m~Istro,po:v~n ura 
·extremado· ·. ·como'tellAi•· disse'' •, da :.::conciliação ; nao. em. seu ,êhreito ,qua_ndo commi~o~ .. penas, .,quando 

.. Yenhâ:aêctisirr''o~;j}inistÍ!rio'~de hoje porque.recebeu .. estl!bc,Ie,ceu,. q'!e o cidadã?_· que: lf!.CO!'re~sc;em .. certos· . 
. O: paiz' :rias'coJidiCÕCSe erri' ·que: 0 deixo ti. 0 ·nobre se- deli~tOS deven!l ·ser despid!>;·~aS·,·lDS.IgDial!;'•COndCCO
nit~Or;::p~Í'q~e~rirô~fo,~!pi!-JOU uma politica que não~é' OJI,titul~s, /~açoes que .lla~m, c~n~stad~ ,li custa de 
a ;~xp:~:es~ao.; .dc('p~;~;; porque· não q)ler.. ext~em~~:~. 0 se~san., ue ou de, ~eus,va!iosos ,~e~~~ç~S.,.. . . . .. . ... . 
paiz. cm .dous· campos .oppostos. ·. . . .· .• :•. . ...., :,. . O SR. NADuco: -'-·E a morte pml: · -:· · ·· · · 
; .Se~li:(:ir.es; deix.emo"s éss_a~ ·questões;: é tempo di) , , O.Sii. :CANiiz.no BoRGEs.: ~. Tem)tréito o gó-i·erno 

~ rr11e.nos I;t:llnamos;.como ~Izia o ;nobre senador, para d~ i!flpOr penas. _por- se~:n~lliante''I.n.odo ?"Se o .nobre 
que o patz marche... · · , . .. mmiStro. entendia que essa· pen~;· que_ n!3m ·pass'!u 

O Sn. NADuco :-E Yamos ficando~ .. ·. .. , . pela cabeça: dos· <~.utores·~áo: codigo :crtmiDal, deVIa 
O Sil. C..i.NIÍIDO BORGES.: - ... ; para que; as suas ne~ ser. imposta; 'pergt!nto eu1 · não .seritLmais 1I'I!Zoayel, 

cessidndos 'possão ser satisfeitas •. Temos tanto . de mats legal :que a VIess~ .. pro}!Or .ao ,corpo legisla?vo, 
que nos occuparmos ! O ministerio falia da reform.a afi!Jl;de qut:: a .decretasse? Creio que sim. Na mmha 
da lei df' a do dezembro, f.11la da reforma dus .mum- opmtão, pOis, o : dPcreto de 7 -de dezombro, além 
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de inconveniente, excedeu os limites da Jurisdic~ão 
ministerial. . 

!;i. Ex. enxf3rgou nesse decreto a oxigenei a de 20 
annos de scrvrços prestados nas repartic:ões publicas, 
e comprehendendo sómente os emprégados publi
cas, para se obter uma condecoracão nas ordens 
IJOnorificas; . mas .nad~ .lia no decreto que autorisc 
seme,lhnnte rnEerpretaçuo: .,Falla7se. alli indistincta., 

Sr. presidente, eu disse no principio do meu dis
curso que o·meu estado de saudc não comportava 
fadigas, estou fatigado, c pois, tendo respondido 
como pude a algm;nas pro:r>osi~õcs, que ouvi h ontem 
na casa, vou termmar declarando ao nollre senador 
pela provincià da Babia que continúo a ser cónscr
V!l~or como dantes, que: não me arrependo. dos prin
c~pros que tenho sustentado,· e sustentado, conven-
crdo como estou de que esses princípios... . . 

me.nte de ~erv1ços, e. ser~rço~ rfão_se :prestão~sómente 
f!aS reJ?articõcs publica~; mms . .ndraJ;Jtc, em outro 11r., 
trgo,_ :rrao só .se enum~rao -e .. se especi!iciio·diversos 
servrços prestados fura .fias repartições publicas , 
como se faz Uf!l!! refer~ncu~.~~ral a t()do_s aquelles. de 
g,ue resulta utrlidade u.rehgrao,.á)lUmanidade .e. ao 
J~stado. Entende o nobre. senador, que. está .fechado 0 
cofre das g!aças ,para _todos qu.e n~o; ,são empre
gados, pubhcos, ou naotilm dmheuo .. para. obtê
las; quan~o _é certo, ·sr.· presidente, q'ue.nenhi.una 
palavra _exrste nesse decreto que autorise seinelhllnte 
accusa2ao. Esse. decreto foi publicado, aclía~se na 
collecçao d~s lers ; mas: em· y1sta 'dá. acctisaçilo feita 
pelo !JObre senador, peço Jrcença ao senai:ln· para 
repahr algumas das drsposicões .. ·. · ·· · · · :. ' · '· · •.:_· '· 
• _D!z o art. :to (lendo):···~ •Ninguém pôderli sêr.âd.:. 
mrtti?o • nas ordens honorrflcas do Imperio 'sem: re.,: 
quenm~nto ~m. que pro_ve vinte annos, p~ló'.meriris;' 
de ser('rços d~stm~to_~ amda>nãoremune~ados:··.·: : 

O Sn.' NAnuco :_- Quaes são ? 
O Sn. CANDrDO BoRGES : -.;. têm sido sempre a 

salvaguarda: das · liberdades publicas,· e a base em 
que se-hão firmado nossas instituicões e o progresso 
real do paiz, a que me orgulho dê pertencer. 

Voto pelo projecto. · . . . ' ···-· .. 

<< Nesta drsposrçll'o, ·não são. comprel1endidos :os 
parochos collados,·que se distinguirem porsu·as'vir,.:· 
tudes e zelo no aesempenho· do· seu ininisteri({: os 
q•1aes poderáõ ser aumittidos:·na ordem :de. Christo 
depois de dez·annos de servico.·-» . · ,._ .. ·· ·.••··•·· · 

. Onde está a ~xi_ge~cia 'de,qu~ estes íée~lo~s:~e,izió 
prestados nas repurtrções pubhcas?. E ·note-se que 
se trata só mente neste artigo do primeiro gráoi:pa'ra. 
outros casos se estabelet;:em outras regras; São isentas 
desta c de outras restrrccões ns condeci>racões 'con'
ccdidas aos servidores.do t:stado que se recoinmerida
rem por: distinc!os !Ílerecimeritos é-~onstantês pro
vas de sua dedrc!lçao á causa _pubhca)e··ao··i~p'e.:. 
rndor; as conced1das em remunerncão·dos servlcos 
prestados Cf!l S!Jstent~cão da :~u'd~ín''publica·e~da 
mdependencJa, mtegnáade ·e d1gmdade da nacão ' 
em o_ccasião f-Ie p_erigo e c_alamidade'publica; eni be: 
neficw das IgreJaS· matnzes;: estradas, .. canaes ·ou 
de outras obras e estabelecimP.ntos1 que o gov~rno 
para este efreito declarar que são de· utilidade pu
blica; em g~ral todos 9~ serviços-~~ que resultar 
notavel e nssrgnalada utrlidade á. ,religrão,.'á humàni"' 
dade e .ao Estado, quer ,sejãoj:n:esmclos.no exércicio . 
de funcções publicas,.·· ciVis, .'ecclesiasticas'ou.:mm,. · · 
tares, quer nas sciencias, ~às;.létras, nas ~Iies· ou na 

O Sr• ~ouza Ramos (iliinistro do impcrio). 
-Sr .. presidente, o. nobre scnndor pela província 
lla· Bah1a, ·que occupou a atten~ão. do senado hontem, 
na ultima hora, .havendo, na sessão do anno pas-' 
sado, se declarado ministerial si et in quantum, agora 
levantou-s_e para. pronunciar-se _em opposição. ao 
actual gablDete por -não se ter verificado a condrção 
uo·.seu apoio~. S, ,Ex., para justificar sua opposicão, 
expóz a politica do actual gabinete c denunéiou 
alguns actos que lhe inspirárão animadversão. 
Antes de dar desenvolvimento a este topico de ac
cusação1 o nobre senador julgou opportuno des
crever e apreciar a situacii.o politica do paiz. Pro
pondo-me a offerecer ao :senado algumas conside
rações.em resp9sta ao nobre senador, começarei pelo 
final.do seu drscrrso. Importa, Sr. presidente, a 
resposta, neste· caso, uma. defesa. do ministerio, o 
que. deve · occupar o primeiro . logar, até porque 
tambem. mereceu. os. reparos e _as censuras de um 
honrado .membro, CO!Jl cujo ap01o se honra o gabi
nete, um dos actos que inspirárão a animadversão 
do ·nobre senador.pela Bahia. 

Os actos do actual gabinete, que tiio desfavoravel
nlente impressionlirão o nobre senador da Bahia 
inspirnndo a sua animadversão, forão: :to, o decreto 
de 7 de dezembro; que regulou a concessão de conde
coracões .das ordens honorificas-~ 2°, o ter o Sr. mi
nistro ·da justiça transferido do tribunal do commercio 
para as relações a que pertencem alguns desembar
gadores .membros daquelle tribunal; 8°, o acto do 
ministro dô.imperio, que nnnullou as attribui_9ões das 
assembléas .provine1aes, declarando inconstituciounl 
uma Jei provincial que prohibe o trabalho nos dias 
santificados. . . . , · · · 

O Sn. NABuco :-. Foi um exemplo: 
·O Sn. ·nnmsTno no 'zlrP~Íuo .: -Sr. president~, :(l. 

decreto de. 7 de dezembro, cen.surado pelo .n~bre 
senador da Bahia e'pelo'nobre se!Jildor·da província 
do Rio de Jlllieiro, ·que acaba.. de·:occupar a tribuna, 
não foi' seguramente' bem ·comprehendido por tão 
illustrados oradores. Se os nobres senadores exami
nassem esse acto com mais alguma atten:cão, certa• 
mente não se pronunciariii.o pór semelhlÍ:rite modo. 
O nobre_ senador pela província. da Dal1ia, tão illus
tra..do ,como~ todos reconhecem, pr1onunciou~se a este 
1·espeito de maneira. a convencer-me de que S. E:.:. 
nem ao menos tomou o trabalho .de ler lis~irrimente 
esse neto ·que se ·propoz a censurar. .•· · ... , · 

industria; ·,' ·. ·.·, :• .... : ·. :·•.'::_,·' 

-, _1\fpstés .~asp~ .·. ~õjD_ehte~; s~ .. c#áei:~~m.: r,elíit~*io., do 
mrmstro, rsto ,é,: a .e,.:pos.rcão d()s motiv,os ·ejustiflca.:. ' 
ç~o da ~on~essiw 'da: c·oncfecorãção;:qúe :a·.'coilstitui~ 
cao attrrbUltl ao governo para. re·compen'sar seriricos: 
Depois da pupH~çii.o deste decreto tem.:.se ·concedido 
con~e,coraÇi5es., ;sem_ que-,.()s .aB'r~ciadosrdessem ;di
nhelroJ .e outras serao co~cedida:~ a quem as lnere
cer. Eonobre .s~nador.·vruno decreto ·o exclusivo 
dils :graga~ para os. qúe _têm dilihpiro I . , - · · 

Sr. presrd~n~e, n7io. suo ·novas as.disposi!_:ões deste 
decreto; achao-:se nos estatuto,~ da ordein do Cru
zeiro,' ilcllão-qc ncú3 ·e~tatutos de. outras ordens e 
nunca.. s~scitúr:ão·repnro~, riunca provocár1lo a.· ani-
madversuo de· rugue~. . . . • . . 

O Sn'. D. ni~NÓiÚ.: .;_A razão é clara ; é porque 
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nunca esses estatutos foriio ·observados .desde seu .. O· SR. · D llfANOEL: -·Não.· tenho animadversão 
começo. Venl1a-mc dizer iss.o. aos Srs. ministros c muito menos a V. Ex. 

o SR. nmnsTnO DO. DIPEniO: .;_ Senhores, expe- . ó s!t. niiNISTRÔ. Df? 'nífi.E~IO: ~· s~ h011VCSse.al.g~m 
dinc.Io a·quell~ decreto, não tive·: em vista con·igir acto d1gno de censura.ou mconvemente, naopm1ào 
abusos dos ministerios anteriores, nem•quiz cmba- do nobresenador; .persuado-:-me qüe S.-Ex. concór~ 
~n;~~bj~d~ei~;~~~1::_·1~~ih0~~~u ~~o~~~~~r~~~ daria Cm .q_it~ esse acto. :n~o. comprozn~tte. a ,probi,-

. fi - · · 11 · . dade' do.m1n1stro. . -~ . . . .· , ·. ·. · , __ · ,; as m ormaçoes- precisas ·para que seme 1antes rc:.. .. · .. · · · · · · · · .... 
éoínpensas caibào aos ·que as merecerem, e ao ·mes- O Sn. NAnuco: .;_.Está Claro~ . · · ... - . '· · ".· : ... · 
mo tempo se evitem: erros ainda involuntarios, e erri O SJt. D~ llf.tNOÉL: ~-Não tenho· a me~or~du~ida 
semelhante ~roposito·não óffendi as' nttribuiçõe~ do à este respeito. . . ; ' :.·:. , ... 
poder·executivo; desembara!:.ado como está para con- o ·Sit. nnNrsTRO no UIPERIO: -.o ::segund.o• 'àéto, 
ferir't'n.es coridecoraoõesaos que·as -merecerem· · . Sr •.. presidente, .que mereceu·.a animadversão do no-

:·Não é ~6 issu-,: Sr.':presidente: fui tàmbem levado bre sE)nador ·pela provincià: .. da, Bahia; ~.e co.ócorrC.u 
P?rilma·considez:~ção politica, ~·que :o governo de- para.a.·retirad~ do.seu. apoio, .com () ,quaLtnnto,,se 
v11t attender.· . . . · · h t 1 b' t · · · · · · ...•.... ,_ .. .. , .... , . . . . . · 1onrava o.ac ua ga. lD;e e,_.e, -com0;se expnllllu O:DO.-:-

·Está na memoria de'todos as constantes reclama- brc senador, a destituição-. dos .-desembargadores~do 
!<õe~ d!l_.opposiçãq. co':ltra a corrupção · do governo tribunal do commercio da côrte; O -nobre ministro 
nas ele1cões. 'nor· me1o da· concessão de grac.as. E da justiça.na camara dos-:deputados.:já;explicoti.Jiseu 
não •·c·ori\iinlla'tirar o ·motivo :r> ara·· uma ·nccúsacão acto,. que entende ser perfeitamente •legal,'. e ,o·:ex'
t.antaS>:Yf;l~Cs,'repetidf-1,. e;qu~ pglo ·!llodo por que :as plicará outra ·:vez nesta ·casa; quando: discutir.o•:seu 
graças _erao · con_cedid:~.s pod1ão encontrar. algum aco- orçamento, se fôr"interpellado. '"~ ' ' ;: .• ·, ·~ .. ; ;.' ~::. 
lhi.mento ;na opinião publi<;a ."!,Não· _convirli que o go- ··O meu reparo, pois, Sr.:presidente, ·se ~refere ·. 86- · 
verno ·esteja.· sempre acima de suspeitas inconveni- mente á impressão que •esse· acto causou mo;-; nobre 
entes ? · Nãó convirá' que o governo evite todas as senador· p!::la· :Pr'!vincia •da :Bahia: ''-0 ·:nobre ·:·sella"' 
occasiõ'es de ser~ env:oJvido .em censuras que p6dena dor' pela·. prOVlnCla 'da 1:3a1!1a removeu desembarga-" 
opi'nião;pu,blica ·.compromctter,seu credito?· O de..: dores .. , .... ' - · --- · ,,, ·-.· · -~-· ·-: . ·~--
creto tão c~nsurado .não impede a liberdade do po- o Sn; viSCONDE DE JEQUITINHoÍ';rrA :-E'·ve:ditde::. 
der executtvo:em conceder condecoracões, mas põe · · · ' · - · ·'re·.. ... , .. , ..... 
seus áctos ao abrigo de ·suspeita; porquê, ·ou e1las ~ão O Sn. nuNISTRO DO Inli'ERIO: .-:-·;"• z.mais,,·<~po-
concedidn:s-_'em vista. de.· documentos competente-: sentou desembargadores ..... :.·. , .. ' . - : '<' , < ·, -:· .• --
mente exnminados; o'u justificadas por uma exposi:.. o Sn. RODRIGUES' SILVA: _; Apoiado. ' " ' ' 
cão' do ministro;: que assim sujeita seu acto á apr~- o ,Sn. niiNisTno Do m.PF:ruo: _,_:_~ .. ;··e quem.êómo 
êlaÇão publica~ . . . .. . . . . . ' ministro assim procedeu;.nno.-póde_impressiónar::.s_e 

Ao .nobre 'senl!-dor pela, proVíncia .do Rio de .Ta- pelo modo porque se impressionou o nobre senádor 
neiro· devo dar ainda mais uma explicacão. O de- pela província da J3.ahia~ ·. ... . '' · .•·. · .. '· ·, 
creto foi expedido para regular·a execucão dos es- o Sn. NABUCO:- Foi uin: àcto. illégal,' ped( mrl 
tatutos de: algumas das ordens existentes: o nos esta- bill de indemnidade... . . · . ': : .· · ·.· .• , .· :- . , ... ;, 
tu tos ide alguma~ dess!ls ordens, dados pelo governo, 0 Sn. nnNISTRO DO InrPERIO: _,.Foi .. ille,.al? .Pois, 
se encontra .a .dlsposiçiio, li que o nobrP. senador b "' · 
chama penalidade, s6 da competencia ·._do poder le- se o nobre senador, não o stante isso,· julgou, licito 
gislativo. Se bem,merecordo, em 1~49, .sendo mi- pratica-lo, como.agora o censura? .. 
nistro.'do irriperio o no~so illustrado collega o Sr. o Sn. NABUCO: -Pela razão que·o nobre senador 
viscol\de de Sapuciihy; forão dados estatutos li ordem está dizendo,· porque o Sr.· ministro da,juStiça en
de.D. :Pedro 1 por decreto do governo~ onde essa tende que -é um direito do governo, como-V~: Ex. 
penalidade acha-se estabelecida; e nenhuma.· recla- acaba de declarar. , .·. · · · •. ' ·.:; _,,. · -. 
ma cão app!ll"ec~u em~tempo algum. contra esse acto. o sn, mNISTRci Do mrEruo ; ...:....; O nobre: senador 
l)'ãÓ .podia eu i ,-P.Ol'~nnto; julgar-me autorisado para pediu um biU de indemnidade,·quahdo foi·~c~lisndo'; 
conformar-me áqUllloque, sem reparo de ninguem, ~sp~re ·que a~cusem · tambem· o ·n~bre;mt~Istro. da 
líaviil sido_ feito· e se achava.em· vigor? JUStl!:a· (.4po-wdos.) · ·· ... 

O ··sn. D; .l\fiNolu. : ,..:.:.·1\fns tinha esse deêreth um b 'Sn. viscoNriE DE J EQUITINIIO:.•m,\: ...:.E' _verdad~.·. 
motivo 'sufficiente ,naquelles' famosos actos que con- o Sn; A!INISTI\0 DO. I)Il'ERIO_; ~-A: dia:erenÇn/ est~-. 
ccdêrii:O. condecorilJões a. dous iridividuos, a quem segundo o nobre senador, que eHo. pratiCOU tim.a~to 
depois forão ·retira as? sabendo que a lei·-lh' 0 vedava,:.c que 0 n~bre: n,ll~ls· 

·O Slt. AIINISTilÓ .. Do .nu•rúuo: ~ O. decmtó de 7-dc tro .. do justiçn o pt·aticou cquvencido de qu.e a ler. o 
dmr.c~bro tem tl!mbempo_rnm, comoj•.í.dissc, evitar_ autorisava; api estii a ~ulpa;· '':: .,_ . , .. ·, ... .• 
erros mvolun_tar1os. . . .·. . - _ · - :O 'te1;ceiro acto, Sr. presideDte,:é,a annullação das 

O Sll. D. M'ANOEL: -,.Tudo 'está' na probidade do attribuições da$ assembléas provincia_es;. e .cons_iste 
ministro; esta é' que ó a verdadeira garantia. . - na remessa que flz. do P_ a~eccr.~a .~ec~~ao do.con~elho 

O S ·· · · · · ·· v E · de estado' sobre uma.le1 provmc1al, que prob1be o 
. R. n~IN!STano DO m~ERI(): - . . 'x., Sr. presl- tràbaU!O nos dias sanctificados, . ii assemb1é~ se.ràl 

dente, petmttt ,q~e ~u Iesp~ndn no aparte do nobre .. d l'berar e resolver licerca de sua constrtucio-
scnndor pela provmcra do lho-Grande do Norte sem P1ll!l c 1 · · · 
int.erromper a discus.são, mesmo porque estou per- nnhdade.. . . : · 
suudido de que o nobre serwdor não tei:n uuirnadver- O parecer do conselho de estado; Sr. presidente, 
são ao miuistr·o a queut se dirige. Jil·mado pelos hoHr<Hlos membt·os o Sr. mat'•lllCZ de 
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Olinda, o Sr. Pimcntl\ Bucno e o Sr. visconde de 
Sapucahy, é crn minha opinião bt-m fundado; mas," 
como ao poder executivo niio compete a rcvogacão 
das leis provinciacs,. ainda nestas circumstnncí'as, 
e s6mente á assembléa geral, eu simplesmente· alfe
ctei ao conhecimento da assembléa geral c:>se acto 
da. assembléa provincial. Quando mesmo o nobre 
senador. julgasse menos bem fundada, attentoria·das 
nttribuiçoes das assembléas provinciaes, a doutcina 
do parecer ·,da seccii.o· do, conselho de. est:tdo não 
podia sem grave injustiça fazer accusação' ao go-

O Sn. D. 1\lAxpEL : - Isto niio ó exacto.· 
O Sn. nn:stsTno DO nrPEIIIO: - Na camara dos 

Srs. defutados c na imprensa se tem assegurado que 
o actua gabinete não. pódc fazer passar uma só me-
f.lida nesta sessão. ·· · . . · · ···· · · 

o s~. D: .. lUANOEL :. - 'Qualido fallar em 'imprensa, 
f,i!!e pr1mcxramcntc na sua. · . " · · . · . 

0 Sn .. nmusT!lÓ .DO niPÍmio ::.~·Não., 'tenho' im-
prensa. . . . . _. , 

O Sn. D. 1\hNOEL: - Tem, ·v .. Ex. ·,não ó.mi- · 
nistro '! · ' ',._,,, Yerno. '"'· . E;· Sr. presidente, esta questão não é nova. Sobre 

consulta de 22 de setembro de.1S4.G assignada pelos 
Srs. ~Iont' -Alegre, ·José Cesario e Olinda, o minis
tro do imperio; o Sr. l\Iarcellino de Brito, resolveu 
que uma lei semelhante era inconstitucional. 

O Sn. niiNISTno DO mPERIO·: -· Infelizmente'não 
temos, quando cominha ter. . . 

o Sn. VISCONDE DE AtmJQUE~QUE :L E' verdade. 
- O Sn. D. ~1.\N"OEL : - lUinisterio sem imprensa 
é novo, nunca vi. · · .. · · , ·O Sn. PmE~T.\ lluE~O: -E é. 

O Sn. nriNISl'nO DO IliPEmo : - Na administracüo 
do honrado senador que me fez a censura, em 185::>, 
o governo tambem resolve.u sobre consulta da seceão 
do conse!ho ele estado, nssignada pelos·Srs .. Sapu
cahy, Olmda e ~Iont'-Alegre .. no mesmo sentido. 
01·a, ao nobre senador que na sua administração 
resolveu uma consulta neste sentido,. não devia ins· 
pirar·animadversào o acto do ministro. submettendo 
simplesmente esta questão ao conhecimento. da as
sembléa geral. 

O Sn. nu:-;rsTno Do mPEnro : ::_ " Este ministerio 
dominado do exclusivismo, alienou imuitos··amigos 
e guerrêa nüo s6 a· estes, mas tambem'os.:Iiberaes. " 
Desejflra·. o actual gabinete não. confur'adversarios 
antes do exame de suas. propostas ;'no.exarri.edes
tas, na apreciação de seus. actos, se .apuráriãó i:llltu
ralmente os seus amigos e os seus advers'ririo's·. Não 
quizerão os que lhe. fazem opposicão a divisão pelas 
iqéas,_preferirão_a_divisão pelas_pessoas; e ~-o ini-

J>at·ece-me, Sr. presidente, ter deixado patente e 
fóra de toda a· duvrda a falta de fundamento ·para a 
<~nimadversão do nobre senador aos actos do governo. 
Vejamos se o nobre senador tem mais razão na 
aprecioçito que Jez da politica do gabinete. ' 

Disse o nobre senador que, na sessão do anno pas
sado, declarei que os partidos estavão extinctos, que 
o gabinete encetúrn uma politica nova e sua, entre
tanto qne os actos do gabinete mostrii.o-o subser
viente ao partido conservador. . 

Sr. presxdente, na camara dos Srs. deputados, na 
occasiào á que nllude o nobre senador, repeti o que 
havia dito nos annos anteriores. no senado, que os 
an~ig:qs partidos, com as mesmas aspirações, não 
CX!StlliO ... 
. O Sn. NAnuco:- Apoiado. 
· O Sn; ~li!'I'ISTilO DO T~IPERIO: - .... que podião 
conservar as mesmas bandeiras, mas não com as 
mesmas inscripcões ;· não disse que o gabinete ia 
m~cetar uma . pÓlitica nova c sua, e nem o podia 
dizer, porque o senado sabe qtre entrei para o actual 
gabinete' ~::m umit ·recomposicão, achando uma poli
tica feita. l!'nllei da necessidade e conveniencia dos 
pai-Lidos de opinião no nosso regímen. c manifestei 
u esperança de que isso se realizaria formulando o 
governo· suas opiniões nos projectos de lei que se 
compromettia a apresentar nesta sessão. 

E este pt•oposito o gabinete climpriu, não il!udi11 
a situação; nos rclatorios, na falia do throno, se ex
põem as vistas do gabinete, se indicão rnedidns im
PÇJrtantes, c~1ja adopção o ministerio julga co~vc
mente ao paxz ·e se comprornelte a promover, oflere
cend? ú deliberação do corpo legislativo os projectos 
de lm. . · · · 
· ]\ta:; do õoUlL'O ];11]0 O fJU<' Yl:'ll10i'? a flnc):Tl':WiiO do~ 
~'rst.cm;dicn opposicão {L crnulrpxcr me• !iria do go)·erno, 
n rcjc_içi1o de todns es"::as mc,lid.1S: nntcs de yislas e 
i;Xanan;Hla~. 

msterio o exclusrvista ! · , · · · 
Os factos, Sr .. presid_ente~ add~ziÍ:los par~.pro~~r 

que o actual ga.lnnete guerrêa tanto a conservadores 
como· a liberaes, são: a demissão do ,.Sr. ,Antonio 
l\Inrcemno Nunes Goucalves de presidente da pro
víncia . de Pernambuco·, para. evitar (aci:resçenta, 
mostrando-se bem informado o nobre , senador) que. 
se fizesse a nomeacão dos substitutos. dos , juizes 
muriicipaes com irnparcialidadé; c a·nomeàéiio.do 
Sr. conselheiro Joaquim Antão Fernandes· 'Leão 
para presidente da. província da Bahia. 

O Sn.'N.umco :-Protesto contra isso ~·as inversÕes 
feitas na Bahia, disse eu. · · 

O Sn. ~mirs·rno Do mPER!o: - As inv~::rsões ..... 
mas feitas por quem? Pelo presidente, seguramente. 
. O Sn. NAnuco : -.,. Eti não disse que era o pre

Sidente. 
O Sn. nmns:mo DO UIPElliO: - O nobre senador 

sabe que grande paz te dos. Iiberaes da camara .dos 
Srs. deputados pertence ít deputação-da provinci!l de 
1\Iinas, mas nada quiz dizer. a respeitr:J da ·adminis.,. 
traçi'to . daquella pro'vincia, que não lhe mereceu o 
mesmo interesse; pois bem, Sr, presidente; quanto {L 
província .de .. Pernam.buco c.szíiba Y. • .,Ex: .·que se oc
cultou a verdade ao nobre senador ·p_ela província da 
Bahia. O Sr. Autonio 1\Iat·cellino Nimes. Goncalves 
pediu a sua exonemçito. . . .. · . .. . · · · • · 

o Sn. r•nEsmEN'l'E no coxsEtno : -: Apoiádo. · 
O· Sn •. D, '1\L\~OEL :- Ningilem ignora isso. · 
O Sn. mNrs·rno DO un•Emo i - Parece-me que 

niio se pódc lazer culpa ao governo de annuit·l\o'·de-
sejo desse. honrado c1dudào. · . · . · · .. 
. Quanto fls inver:>õcs na· província· da Bahia, o 
notu:n sennrlor limit.on-se ú ll!'!'a A'l'lnnrnlirlmin, nito 
se r!Jg-uou ele expô r os Iii eLos •. · · 

O Sn. N,muco:- Pensc>i ryne V. Ex. ia ú cnmnrn 
dos dcpulndos oilvi-lo~. 
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o Sn. D. niAIS'OEL:- E lá devia_ estar hoje. lizmcntc esperamos cm .Deus que não ha de:haver 
O Sn. 3IINISTRO DO mPERIO : - Lá. h a de haver· essa .calamidade. . · . -

quem: responda. · .· · • O· Sn. niiNISTRO DO mPERIO :·,.-Direi. ·ao -nobre 
.« üactunlgabinete.provcica a. desordem allni.de senador qúe os ministros não têm amea'cado, não 

tomar o pósto de conquistado·r. J> Os Jactos com que tem propalado a dissolucão da camara dós depu
o nobre_ senadorj ustifica. uma imputação .tão, grave ta dos ; -o ministeric, ·na "siLuaeão ·grave em que o 
reduzem-se á' algumas expressões do relntorio _do·' nobre senador reconheceu cstár o pniz, empenha-se 
nobre; ministro daJ'ustiça, que nàÇl te.m a signi9c11..çiío :em proceder com tóda n gravidade, com ·toc;Jlnr·mn
que o.nobre;scna :o r pela. provmc111 da·llnhm .lhes· dureza, está attento · á-marcha· dos acontec1mentos, 
<.leu._... . - ... · . .- _ _ .. _ - ; · ·• c se c~forçará por mostrar-se ·digno da posição que 
··O ,Sn •. D~ J\fANOEL: - Entao é uma banalidade. lhe fo1 confiada· pela corOa:. . · · ·· .' < · .. :. ··~ ·'" 

O Sn. lltÍNrsTno Do IMP'Emo:- ... cOmo dcmon- O Sn. D. 1\I.uwEL: -Com isto-não ·.se: respondo 
strou·o'nobre•minist:ro ria crimhra dos Srs. deputa~ ás observacões dó .Sr.Nabui:o. . . · .. - ·., ,, .. '; ,. 
dos~ em 'presenca -do nobre senador pela província o Sn. nn~tsTno DO .~~;PE~IO- :-Peri~n-.'~ nobre ·se
do J{io Gr~?de cfo_Norte, que me honra com os seus nador que seria uma· fatal calamidade para-o·paiz a 
aP,artcs.;;. · . _.' _._ _ _- . · · dissolução, da-camara dos deputados nesta occasiõ.o, · . 'o· ·s~. ri. iu~\~-oEt~ ~Lá estive, ó verdade: por_que ·a s!tnação dcsfavoravel do _paiz prové~ ·de 
· . O. Sn; · liii..,'lSTno .Do mPEiuo: _ ..•. 0 que 0 nobre ant1gas causas, procede. da· ansenc1a . dos parttdos·; 
senador qualificou· de retracta cão. . . . . tem si elo alimentada ; pelos ·differentes •ri:linisterios, 

D_ 8-lhe·_-0 nobr.e' senador 0 nÔme que ·-·quizer, mas que apregoando em seus•programmas ·umiq)oliticn, 
fi á 1 ·· , uo em tanto por:seus actos mostrií.o niío·te~])o1itica 
· car .. ~ iqUldadpque ·as· expressões do· nobre minis- a! ::ruma_ ; esta situação· é preexistente a l?~o:: .. :Dis_ !;Ol-

t~;,o . nao servem. para provar que o governo provoca a ll ca a d d t d lt- · 
desordens_:; :não teve a sigilifi.cação que lhe deu o no- Vl a mar os e pu a os, v o ao os·mesmos." 
brc .senador pela Bahia. . . . . . - - .o· ~Jt. N,uli:rcó ::...1\fàs éu 'não. dÍ~~(Ús~_o: _. _ . ~·~- ·.· 
· :_O:,Sri.:'D~-1\fANOEr.-:·~ Issoé 0 que querião para se O Sn. MINISTRO DO .. I:ÍIPERió,:-Dissólvida,a:eamara 
conservar r-por: mais dous ou tres · annos no poder : dos deputados, a situD.ção, niio.·.muda.: · .- · -· .>. :, :: .: ... 
mas-estão livres disso;.não pega a· isca. · ·. O Sr.. N,muco: -,.Isso, sim; · · . ·>··::· 
. ''•o ·sn:. JIIbns-:i:no DO mPERIO :·_.o senado me per- o Sn. mNISTRO . DO mPEllÍO : __;Mas o·~':ôõbrc .. se-
'mittirá"ngcira 'algumas rcflexi)es sobre ·o modo por nad~r, illustrado como é, não, podia deixar .uma :si,-; 
qtic''o>nobre .. senador pela 'Bahia apreciou a situação tuaçao que. (!lle reconhece grave sem urna sol_ ução .. 
]lOlitica do·paiz;' ·A crimara' dos Srs. deputados está O nobre senador_ a deu; do Iado_ministerial se .sepa
divididli em•tres grupos; o grupo de conservad-ores, rnrão, diz .o no~re senador, os,m.oder,adós :: o'in_otivo 
o grupo~e rooderados,e.o Frupo de liberaes. O ~Zyupo da sepDrac!li.o . e o . reconhecimento. da . necess1dade. 
'de conservadores,na op1mão do nobre senai:lor,furma de desalofar os. conscrv'adores"do.uti possidetii.,das 

·uma ·m~io'ril_!., mas essa maioria é pouco numerosa, posiç_ões officiacs (apoiados); és ta é a grande dive.~-
c niio .. e dedicada .•. · · · · gcncm dos moderados; não,querem os çonser'yado,:- . 

. O Sn. D. · l\E:'ioEL : ....:Quein_telri dedicação ao mi- .rcsnDs posiçõc~ offici.aes, ·erev(lntão o seu::prog~a~:. 
r1isterio· aétual '!' · -· · . · · . · ma --: desalojar .os conservadores. do- ut-i ,p9ss:tc{ehs 

ó Sn. ~uNISTrio Do Il\IPERTO :· - . .'.. ao rninisterio manttdo I~a ~- ~ annos, nos .qnaes se. coptão. os. _da 
a que dá 0 seú apoio. . . · larga admnustra~ão do nobre senador pela. Bahla.-

Nesiií.s circúmstancias' entende o nobre senador o .Sn. c.~NDIDO DORGEsi"- Apoiado.. . . 
qtie o ministerio não púde sustentar.:se; poquanto ·. O Sn. mxrsTno DO mrEniO :-«-0·'-gt·upo~Jibe
uilo se .. gqverna regularmente com umn. maioria pe.:. ral conserva S';lllS antigas, opiniões,. spas; ,antigar 
quena.· .Na 'Inglaterra. o ·. ministerio Palmerston se crencas » c podia o nobre senador accrescentar. com_ 
custenta ··com uma ·pequena maioria; mas« as · cir- o pund~nor da coherencia ~ .com o ar:dor,que inspirfià 
·tumstD.ricias •são'':diversas; lord Prilmerstonsesus7 as conYICt;ões: pois bem, a solu!.<ll.o-.razoaveL.e,-na
. senta·assim'pela'sua -popularidade.• pelo· apoio· que turalachou-a o nobre senador, .. ce retirar~se\o actual 
tem 110 paiz;~cpela•vontade de lord Derby'; mas entre gabinete eformar-se-um.novo ministerio.'com .. mem,~ 
nús o m1nisterio deve·ter·uma graride · mQioria,. por- bros destes dous gr·upos. ~fas; Sr., presidente,~ os dous 
que o·nobre senador ·entende que:fúra· 'de ·circum- grupns estão, e o nobre senador o recouheceu,_em mi-
stancias· exttaordinarias'·é'licito cleh;ar'-se. de apoiar a noria naquella cnmara. '· · >~. ·.·. ·. 
um· Ininisterio;'•embora' · cornrnungando ·com ._ elle .. ·.• . O· Sn. n: U.txàEL : -'- ·Em um·_ instante .,;cm pára o Sn N:ülUCo:....:. Rcflro-mc aos éoí:itrarios. CÍl: e~toü vendo já puritano~ dê i• ordem~ ' ·_ ,. ~·: 

·O. Sn;.nri'NHÍTno :Do r~b;EJUO: - O 'ministcrio, não .O. 81\. liiJIS'JSTJlO DO mi•F.mo:.....,. Cónio o nób1·c ~c-
tendo na camara dos deputados apoio de. urna mniol'ia nâdor, que entende que ó ·gabinete.actual não .·deve 
forte, ... -poderia propOr a dissolução dn cnrnarp. dos cont.\num·: com ).ur.a pequena. maioria, ;'julga p_os-
cloputados? . ··- . .. .· ,, . . . :. . . · .. , sivei·su!:!!~ntaçiio de um gubinete cm minoria?. · .. -.• _· .. 

O nobre senador dú con:io certo que· os ministros · O Sn •. :0 .. ~l.úrOEI.: ..:;:;·Está enganado; lHiviu .de 
propalão n dissoluciio da r.amnra dos deputados, e haver grande·maioria. · ·· · · · ' ·: 
cr.nsnrimllo-os por· semelhante indiscrição, declara o· R ii. nu~JSTJ:n nO: nn•J,nJo :-Diz o nobre scililllos 
qno a dissoluc;ào nns circumstnncias actuac:s seria pelo lUo Grande do Norte que um gabinet~. ~oi.-mudo 
uma calamidaâe para o paiz. desses dous grupos hn. de ter grande mmdri:t. Mas 

O Sn. n. l\I.IXOEI.: - Isso nfto tem duvida. Fc • p~rmHta o nobre senador pela Bnhia qnc cu lhe 
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pergunte 
culos? 

se essa consideração entrou cm seus cal-· 

O SR. D. MAXOEL: ..:.. Oh ! se entrou! 
ó Sn. N,\Buco : ·- Qual consideração.? 
O SR. nriNISTRO DO mPEIUO :-Eu protesto contra· 

semelhante asseveração. . · .. 
Seria necessario de um lado que esse ministerio 

se levantasse armado dos meios de corrupção ( a_poi-
ados)I>ara poder contar com votos.... . 

.O SR. D MAXOEL :-Não apoiado; Peco apali1vra: 
não l1a remedia senão f~llar. • . 

Fallando sobre a dissolucão da camara dos depu
tados, S. Ex. censurou os· ministros por· quererem 
intervir em um acto que não é de sua :competcncia. 

1\Iais adiante, fallando o nobre· senador da no.
meacão dos ministros, disse: ·" Isto'.pertence á alta 
sabeooria ela coroa. » Tambem julgo defectivo . o 
programma do nobre senador sobre·· necessidades 
que são .palpitantes. Nada se diz nhi ·a. respeito. da 1 
economia: dos dinheiros publicas.; nada:se:diz .sobre 
medidas que tendão a difficultar f!S aJ?usos . dos cre
ditas supplementarcs e extraordmar1os ;· .entretanto 
que assuinpto semelhante envolve ... necessidades 
sentidas e grandes interesses da nação.· .. Pouco im-? Sn._n~ISTno. ng nwEmo

1
:-.•.• d•Js adv·~rsarios porta aos contribuintes. que haja ,mais cinéoenta 

~o:s ,dou:s ':'l,~Pf:!S .' . e out~o ado que os rcp\~s~n- dPsembargadores, cretmdo -se noyas ·relaçõe~, -como 
l~ntcs da na!.aofo,sc~ ca:pazes de_f~lsea~ sua nussao, .deseja 0 nobre ·senador pela Bahia; pouco Importa 
dando um vot? que nao e ~e C?n,ciencw, ·para sus- aos contribuintes que, desembaracado 0 cofre, dns 
t.ef!_lar. ~ma situação que JUlgao inconveniente ao· graças do decreto de 7 de dezembrÔ,' haja mais ~ma 
paiz. . . . . ,.. . centena de commendadores ; o que elles reclamao: é 

Sr.· presidente,· eu na o supponho possivel nem que os dinheiros publicas · tenhão ·uma judiciosa. e 
uma nem outra bypothese.... . · discreta applicacão; é: que se .. melhorem as.finan-

q_ S!l·. C~NDIDO BonGES: -Não se póde suppór ças do paiz, afim de não sc··r_ctardarem os melhos 
senao mJuqa. .. ramentos a que devemos aspirar.·. :A questão ·da-

O Sn. N.muco:-A.hi estií o paiz real. finanças do· paiz tem em minha ·humilde opinião 

O S · A . grande alcance.... / · -
. 1\. MINISTI\0 DO HlPERIO :- Ssim presto a de- · · · · -· ' · · ·-

vida homenagem_ á honestidade e brios dos rcpre- O SR. VISCONDE DE JJ,QUITINito:s-nA ::~[em ~odo. 
sentantes da naç~u~ que se a~sentão na queiJa caruara O Sn. ~IINISTRO DO DtPERIO : .,.- .... · deve figurar 
e aos homens pohttcos que sao chamados para dirigi, no alto de qualquer programma. · · . · · _ ' _ · 
os negocias do nosso paiz. O nobre senador entende que estão :resolvidas 

todas as difficuldadcs da situn!;..ão. com a re.tirada do 
O, SR. PnESIDE!'.-rE: - Peço ateenção aos nobres actual gabinete e a o~ganisação.de.outro;com mode:-

senadores. , rados dissidentes, e hbera~s; ma_s o nobre, senador 
O S1t. l\UNISTno oo IntPERIO: - Admittida a possi- não fez conta de um elemento. que. não ·devia esca

bilidade de um ministerio qom uma minoria, quan- par-lhe : ·a opinião. do . paiz real .deve , ser rittend~da 
do o· nobre senador não perruitte que continue o toda a vez que se ttver de resolver questões que o m
nctual com maioria, por ser pequena, o que signi- teressão,essencialmente. . . . . .. . . 
ficará, Sr. presidente, um miriisterio organisado do . O nobre senador quer partidos legitimados pelas 
modo como o nobre senador pela Bahia entende idéas; era preciso, para que o seu gabinete pódesse 
conveniente? (Apoiados.) Esses dous grupos pode- contar com o apoio do paiz, que S. Ex. formulasse.o 
rião conservar-se unidos ? programma em termos clai·os e positivos.;.. . · 

Concebe-"se, Sr. pràsidente, essa nllianca de occa- O SR. N,\Buco:- Pt·otesto contra a expressão -
sião, essa li~;a para o fim de derribar o ministerio; seu gabinete. . 
mas eu ermo que o nobre senador pela Bal1ia en- 0 SR. CANDIUO BoRGEs:- o gabinete que o nobre 
gnna-se muito quando pensa que se poderião con- · senador imagina. ·' 
serva r unidos em idéas e cornmunicaeões esses dous 
grupos; o simples ··bom senso; atteoaendo para os O SR. nnNISTRO DO I~niEmo: - Os conservadores 
nomes proprios, julga impossível a duracão dessa dissidentes. sepnrárão-se dos conservadores que 
boa intelligencia. • · apoião o actual gabinete, porque não querem·a con-

. ~nuacão do 1tti possidetis dos conservadores, a que 
· · O SR. NAnuco :-A minha questão não · é de eh a mão puros ; mas elles por quem forão eleitos ? 

nomes proprios. com que missão se apresentão querendo arrancar 
·O Sn. MINISTRO no mPEmo : - O nobre senador o wt:i.possidetis; dns poskões officiaes aos que os ele

encarregou-se de resolver a. situaçito de um modo gêrii.o ? E esse ga~inete ·em: que predomina a idéa de 
completo, deu tambem o programma desse gabi- tirar o ~tti possi.detis,-exclu!nd?'da~·posições officines 
nete. Não me proponho a discutir o progmmma do pnrtc dos· bt·asilciros, podlll mspuar confiança ao 
nobre senador; fat·~i breves reparos sóruente. · nobre senador pela Jlahia, que condemna a politica 

S. Ex., que quer ministerios com grande maioria,_ do actual gabinete, por ser exclusivista.·'? ·podia ins
principia por aventar uma· reforma eleitoral em que pirar confiimca ao nobre senador, que quer que o 
em todo o caso a minoria é um terço da c:imara tem Brasil seja dê todos os brasiloirus ? · · · 
pararia; e como uma· o:pinião -cm minoria no paiz Sr. Jlre'sidentc, o nobre senador não foi rigorosa
ptíde vencer em determmadas localidades, não será mente logico na deducção das suas idéas. Se'gtindo 
difficil ficar a camura. dividida cm numero quasi S. Ex., 'o actual gabinete .é fraco porque rrao cstú 
igual. identificado colllAl.quelle'> que o apoião, porque não 

A theoria do- rei reina e não governa. -que o tem n devota~üo daquelles que o sustentão; mas o 
nobre senador entende que P•íde ser urna 'bella in- nobre s11nador reconhece no gabinete urn program
scripr.~ão de bandeira politica, u mesmo uoi.Jnl ma j;í l'orrnulmlo, e. sàbe que ~obre isto, soi.Jt·e a~; 
,;ewulor I!O correr i.lo seu t.lü;cur~o a cuutrat.litou. Juut.litlus •!Ull têw de ~cr prupo•tus, o ga!Jiuetc e;;tú 
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de accordo com a sua maioria, quando os grupos expressões. minhas, que não sejão a bem entendiclas; 
colligados não.têm programma nem .medidas assen- mas assim mesmo acho necessario pedir a protecção 
tadas i neste caso devia o-nobre -senador aconselhar do .céo, para que. nosso Senhor .me livre dos meus 

. o ministerio, .que procurasse . identificar,-se com a· ·inimigos, ou nos livre dos nossos inimigos. . . · ·· , . 
maioria. e ganhar .. sua .. dedicacão, -podendo mais· fa- · Tenho manifestado já nesta. tribuna que. o. meu 
cilmente. continuar ....• ; .... , . ~- , .. ·.· . . . . . silencio é mais vantajoso do _que as minhas palavras. 

O .SR. N.\nuco :·- Pois,_continric. e. por isso t1r.ei o corqllario de que o.: verdadeiro é 
O ·s · · · d deixar obrar a natureza .. Esta .. ac~ão .. da natureza. é ·. :n.:· Jlm-nsTno 00 ·nrPxmo : - · ;; .. · o: que· esse mais fàvoravel do _.-que .• a_.arté.· do.~ q' ue. os. niéus. dis-.. gabinete formado ·sem ·programma, sem Yista:;. po- . . 

líticas manifestadas e sem o proposito de fazer ;pas- cursos. ne·'ordinario dá-se.ás minhas.palavrris úma 
sar.medidas suas.·· :. . .. . interpreta~ão tão opposta:·ás·minhas intenções; ·que 

O. ·"Sii. ;'Nlnuc.ó :.~·.Pois continue.· quns1 me vejo embaraçndo, e até jáme lembrei:que, 
se eu quizesse fazer mal ao·ministerio;· o' verdadeiro .:o. 'sa:.~rlms~i\6 ··:Do:I~IPERJO _:~E' o que me pa~e- era apoia.,.Io. Qualquer palavra que eu diga,·gritão 

ce ~,Sr. presidente, ,que .. se. deduz dás opiniões dO. Io"'o «Aquid'el rei!·· ·' · ·· : · · · •.· ·· · ; ...•.. · · 
n'obre_:,_s~nador. :Pela .. minha. parte reputo a posição 'l·enho cliJdO toda a attenção ·no discurso· da. corôn 
que occupo. superior .ás, minlias forcas i folgaria de e lt resposta;•tenho lido, -não digo todos os relatorios,. 
sahir ·: della, ·mas . hei. de acompanhar o gabinete ua porque o- tempo· não me. tem sido · sufficiente ·imril 
deliberação .. de.nãO: recuar diante dos sacrifícios que isso. ou pelo menos não tenho esse dom del8r .. com 
:IS éircumstanciasdo paiz. exigirem. . . brevidade -livrOS tãO VOlumosos;. mas ' tenho: estàdo 

, OS:n;· PRESI'Í>E~"TE no· co~SELRO :·-Apoiado. sempre na côrte. tenho dado muita attenr.ão nãocsú 
.. '-;,;····é'·. c·.:. , 'I.:· -:. .. . . .... ·. . . a.os·negocios públicos, como. aos discur!;!·os .que·-::se 
;.O:sr:.-:viseondc ~c Albuqu~rquc (Pér-:-. tem proferido e confesso que não vejo.motivp,nl.,-_ 

s~g.nando7se).:,-:·Pelo. i:!Igna.l ~a.. san~-~r~z, hvre- gum para. tanta guerra.. · · · · .· .. · . · i~ 
me Deus, nosso Senhor, .. dos meus :m1m1gos. Em· V:ejo que ha. boatos, que ·a atmospbern politica 

·nome do_Padre, do_Filho e .do Espírito-Santo.. se acha um pouco clirregadn;'devo; porém; declarar 
._._o_··:_S_n __ .. ·.·. :_D. ·; ._.1\ .. _:I __ AN ___ o_._E __ L_ ·; - .. A_ m_·. e_n. . · ·.. · que não estou. em contacto .com ·partido algum·; vejo 

raras vezes os meus collegas. O'uco fallnr se em crise." 
o·. Sn. ·viSCONDE DE ALnuQUERQUE: -Assim co- mas, senhores,·qualé·essn·:crisê •. em que se· funda"?-

m(;lção. os óra_dores da tribuna sagrada. . . Não posso descobrir. Quasi que fuiimpellido a.. pedir 
· 0-Sn>.n: ~1\:Ú.NOEL:- Falta aAve.;.J.Haria... apalaVra para dizer àm~neix:a porque vejo as cousas, 
.~Ch.Sn; vlsco~DE DE AI.nTJQUEllQUE:- os: motivos antes que appareça. ah1 alguma~ catastrophe,. qu_al

. pór'qu~: assim ·· começão ·estou persuadido que são quer que ella seja. . · ·. ·' · ,., :: ···: ;: 
conhec1dos. de,.todos os nobres membros-desta casa, · .. Meus senhores,- quer? estender o.-meu ·guardanapo, 
e ·êu estou bem: longe de querer justificar o meu pro- não sou homem· de ca1xas·:encouradas ; · aquillo ·~e 
cedimento·, .com. ;n ·analogia· da· tribuna sngrnda. sou, ·nquillo p_ara. que ;P.resto, desejo :que· (_I :publico 
Comeco assim, ·meus -senhores;: porqu:e estou intima.- todo !alhn. Minha :poht1ca ·não é :o que'. mmtn :gente 
merite~convericido de que· a proteccão divina é cousa chama politica, n mm h a politica essencial· é o devê r' 
inâispensnvel 'elll todos os actõs aa. nossa vida, e Sou membro·.da representa!{ão nacional r sou 'já' um 
nãO. posso eu dispünsitr. esse auxilio, quando conheco pouco versado e antigo nestas-. cousas, é•necessario 
os perigos n que me exponho no desempenho ac que se saiba como entendo: os negocios. do paiz; e 
meus deveres. . · · . . . · · por isso achei CO}lveniente .m~nüe~tar-me.. .~.. · . 

N. ão. ·_'éon~ide_ ro m'e~s · inim_ itios os in. iri:iiao~ poli.. Poderia toda.v1a guardar sllenCio,·porque veJO no 
~ ~ relatorio de alguns dos··nobres ministros idéas qne 

ticos,- nem mes~~,Os iJ!imigos pur qualqueracto se aproximão alguma cousa,ús minhas; nlgu!Uas 
de minhas relaçoes. publicas ou privadas:; ~ontra opiniões ministeriaesnão são novidades;·.talvcz.sejn 
estes· te:cho.a.. minha-co~sciencin, .. tenho a .minha a primeira. vez qu_e ~ti veja os.ministros mais,'c11c-_._· 
religiãO, é::tenho,·. sobretUdo, a. acr.ão da _mitureza. â r d d 11 cu 1 
S_im_.' ·o __ br.an_do".:à.rlat.ur. ~il!-,. é,q_ ue ,lilit.i. d_e c_onhecer o_s_. ga os n mim. rel lzen o aqul o que mP.' r, _er,n~ 

· lit t brando.·. . , · _,. . .. , . . ... 
m.e:us: n:pm_lgos '.po ~c~s, ·.e meus lDlmigos .par 1:: o Sr. ministro da justiça foi aqui inuiLo. ccnsu'-
~ulare~, ~e. .elles:. ~;q_?,_e,~êm razão; ou s.e.eu sou que rado,, mas eu vejo que elle se aproxima ásininhas 
n tenho.:~Não;.e ass1m; ,porém,. a outra classe . de idéas. A primeira proposição -que eu: fiz nesta' casa; 
i.riiniigi:>s~, qU.e;·,sª-o:·os !iii~gôs;da ~lriia.' ;;c~ntra e~tes depois que tive. assento nalla, ·:não .consta dá •sy
tl.9:\le~p!o.t:o~e_s\lppli~o·~a.prq~~cçao'do.~eo. ·Os. mi-: nopse, nli.~ me recordo já se foi reieitada, J?arece
mlgos:que,;mms.tefP:o;.sef1hores, n.o·des.empenho.dos me que- nao i· tambem·nac1 fiz para·.lSSO:·mmto·,_es-'. 
meuS': deveres;_ ;.sóu e i!' proprio, ~sãó. os iílimigos dn forço, nem faço ; apresento l!S mi!lha_s ·id~as ::. se as 
alma.''-· .... :· "·,_ ·'' ·' , ' ... ,_. ,. ·: -: ·. . querem, bem; senão querem, nm1gos·como·llantes; 

Estou .. intimamente ' convencido ·de , <tu e: todas as na certeza de que tenho a presumpção de que. a.ncçào 
verdades se podem·~dizer; apez~r de· que;~· maxima da na,turezl!- cha de-trazer as cousas a..:·sen- camin~o. 
que nem todas as·verdad~s~se.;dlz.em;. Tudo .estú. na ·Minhas -illeas,:· grn~.as n· D.:!us, não são filhas dom.,.. 
Jürma por que ·elias-se. dizem;. no .meio,pori que ellas teresse :?.Ordido,•. nem· de conciliabulos cdos·-partidos, 
so propalii.o: e· no- respeito. :que·; se -deve sempre. ao nem das~cenveniencins do momento: ranictó, vejo 
Jogar e áquelles com. quem se falia.- -Nós tod:os somos as-necessidades do meu paiz,- e aquillo que eu -en:. 
sujeitos ao. e:ro;. o erro ê a pnrtillia da hutqanidade; tendo exponho ; ·se querem, bem;· mas, ·em quanto 
nos_sas -ptnxoes, , nossas preveJ;Ições arra~trão-nos: não me co.nvenço ou n~o }lle convencem do con
mmtas vezes a comprometter uma. causa justa, pela trario: :haja .quanta ma1or1a ·houver; fico semJ>re 
maneira por que a expomos. Eu conto sempre com .a na minha opinião, e acenando quando não tenho 
toleranciu c bondade do senado n respeito de algumas outro meio de a confirmar. 
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Essa proposidto a qnc acabo de referir-me, eu a 
propuz nas seg·uintes circnmstancias. Fallava aqui 
sobre. diffcrcntcs negocias, quando umn das influ
encias de um grupo gritou·: cc Porque não propon
des?- Agora mesmo.,; Pedi papel e na minha.ca- · 
deira escrevi para que os estrangeiros domiciliados 
no paiz pertencessem ú guarda nacional. Não sei se 
haalgum nob~c senador do meu tempo que se lembre 
disto,. mas na secretaria ha de existir a propo~içào. 
''o· Sri.. n.\RÃO DE PlllAl'A~IA: - Ha de constar das 

tropeçar mni1.1s ve?.es, mas o facto 1í fJUP. o· qno 
vejo é sempre o progresso, o que vejo é que o meu 
paiz tem elementos muito proprios para o desemJJe
nho dn constituição, que foi por nús·adoptada. Não 
esmoreco, pois i admitto .. que muitas.· cousas·não 
entendêmos, estamos ainda cm ensaiOS)· mas a espe~ 
ranca nlto nos púde escapar;.havemos,de.melhorar 
to dÓs os • dias, tenho ·intim11. convicção: disso,· e:digo 
que ~sta convicção .é filha.da'. experienciai,DÓS todos 
os.-d1as .ganhamos. . , _,..f'_ .'y·· ... ; ,-~-- ~ ·,<··~.:.,. ~: ( 

actas .. , . . . . · · · . · . · 
O SR. VJSCO~DE DE ALBUQUERQUE. : - Não vciu na 

Eu li o relatorio do Sr. ministro.çlajustiça·; .mas 
não sei qunes são as suas. idéasúcerca .da: organisa
ção do poder judiciario,· 'porque é uma materia. tão 
vasta que não é por uma ou·outra pnlav .. ra solta:.que 
se púdc conhecer um systema. Note.·a"'<:n'sa·,que 
aquillo que estou dizendo não é:um ·.sentimento, de 
hoje, folhêem todos esses· annaes;. todos esses·, :perio:
diêos, e contestem que a .minha opinião de: 'hoJe:não -
tenha sido a mesma desde que.me assentei:no·. pru~Ia
mcntoi eu tive sempre.as mesmas opiriiões,:não·.que
rendo dizer com2isto :'que·não estou;promP,tO a,modi
fica-las e altera-Ias, uma .. ~ez que ~me .. conven!;iiO 
desta necessidade; porque sou o primeiro a cC)nfessar 
que o erro ó partillm do ·homem, ·e· eu-não ~posso .ser 
infallivcl por mais que estude'. e me . .habilite r · .: ; ... 

synopsc. · . . · . . 
Apresentei então essa idéa, c agora veio que o.Sr. 

miDlstro da justiça vai-se chegando . fa ell,a. A iuéa, 
meus senhores, não. vejo · que possa ter. repulsa al
guma da. parte dos estrangeiros que estão domicilia~ 
dos.no·nosso paiz. . . 

Reconheco o horrível encargo que pesa sobre os 
brasileiros Í1a guarda ·.nacional; a indilferença com 

. que se. olha para·, essa forte. contribuit;:iio que ·os bra
sileiros pagão, .não tem desculpa, nãD se póde ser 
inditrerente a isso; entretanto que os estrangeiros no 
meu paiz gozão . de. todas as vantagens e não pagão 
essa .contribuicão i -porque '(Pela pr·ilneira vez vejo o 
Sr. ministro dâjustwa aproximar-se á esta idéa, c eu 
não tenho ·as maiorês relacões nem comm.unicações 
com S.·Ex:: é a accão da·natureza. . 

O .. relatorio. do .5r. ministro da justiça tem com 
etreito alguma cousa de assustadiço, mas, senhores, 
se se reflectir bem, quem conhece desde a infancia o 
nobre ministro. da justica, como eu conheço, nlto 
deveadmirar-se daquella maneira de foliar; O esse!l
cial, as intencões não me parecem mfts as suas; 
idéas acho quê merecem discussão i e estou conven
cido tambem de que, se o nobre· ministro da j ustiga 
reconhecer que· as suas idéas n'ão são boas, se o 
convencerem disso, elle adoRtará aquillo que fur 
melhor: faco este conceito de ::;. 'Ex. 

lUas, fa!lando sobre este objecto, sou obrigado 
a. dirigir-me a um !.los nobres senadores, meu ami
go, que se senta li minha dit·eita, e que dChou, se-. 
gundo o seu discurso de hontem, que a nossa con
!'tituicão nunca existiu, que não tem siuo guardada. 
Ora, meus senhores, eu não digo que .a nossa con
stituicão tenha sido guardada; não digo que ella tenha 
sido executnda exactamente. e quando o serú? Na 
minha vida"? Quantos conhecimentos,· quantos es
forcos, quanta· pratica não é preciso pam p1ir em 
exe·c'ucão ns sublimes doutrinas que se . ncT1iio na 
constituicão? Que muito é que nús tenhamos estado 
a tropeclÍr na sua execucão ? Quem eramos nós, 
st!nhore"s? Digo --'quem ·emrnosnús- não admit
tinuo· que ninguem tosse melhor !.lo que eu. Tenho 
dito muitas vezes.nesta casa: aqui, em servi no publi
co;. l1a súmente dous homens que começúrão pri
meiro !.lo que eu, mas eu comecei c continuei sempre 
om companhia de bons mestres, que regulavão seus 
costumes pelas regras da virtude; tenhotnlvez mais 
pratica 'de servico publico do que todos os que se 
nssentlio'nesta casa. Digo ainda: quem eramos nós'? 
Como havíamos de passar do systema em que estava
mos para um systemn que eu rep11to um prodi~io de 
civilisacão? Quando é que nós havemos de c negar 
á illustrn~ão .do governo inglez? Basta escrever-se 
a constituição para executar-se'? Oh ! não tenhamos 
tanta presnmpr.ão! Ilavemo" de et-rnr, havemos dll 

Não posso,.pois, bem c~nhecer qual·,é·o systema 
do Sr. ministro da justica ;.todavia· eu·.·mnnifesto' e 
hei de manifestar que o. poder judiciario. como:est.á 
constituído, -oh ! 'não é só .contra a. constituiçã_o,r e. 
contra a paz publica.' é contra a ordem,. é anarChico~ 
é oligarchico, é o máior mal que.sotrre.o meu;paiz. 
Quem deve governar a sociedadeé-ajustiça·i:é, .toda 
a vez que os princípios de justica não,sejão applica
dos com todo o rigor, com .todo "o esforr:o,·a-socieda'
deniío púdc viver. Um .. JlOder judiciario, como nós 
temos, póde porventura dar garantia {t. nossa ;liber
dade, á nossa propriedade, á nCtssn segurànca indi
vidual? E' materia que·cumpre ser meditlida,·étimpre 
estuda-ln, e não vejo' motivo j>arn repellir ris propo-
.sições do Sr. ministro da justJ!;a. . · · 

O Sn. DANTAS :,:_Tem razão. . 
. o Sn. viscoNDE nE ALBUQUERQUE: -Venha: isso, 

discutámos, eu ·aprenderei co'm os. meus collegas; 
façamos ·alguma cousa. Pois· eualgum ·dia consenti 
que o governo podasse aposentar; nem remover ar
bitrariamente. os magistrados '?·.'Niio é de honteril que 
sou memoro do parlamento. Esses factostêm~se repe
tido, mas sempre me tenho' opp·ostq a élles; a· esses 
golpes de Estado, á·essasi·efo'rmils.sempre.me·tenho 
opposto. l\Icus senhores, juiz, magistrado>" é syno
n.ymo de,re~p~ito, de consideração,, de ;~depend~n
Cla, de prest1g10; eu' não conheço na soc1edade ·nm
guem que deva ser n:iaisrespeita'do';do' que:'uin íuiz. 
Ora, se isto ·é verdade;' ·se. ojuii •:é. iin:ia·.:garantía da 
nossa liberdade~ da nossa p~;opriednde, 'êla ii'ossa'se"" 
;;~rança individual, con:io é q;úe quer;e~os fazer dos· 
J mzes..,gato-:-sapato , desacreditados., ·' at1rado·s ·. daqu 
para ali'? Onde estamos, nós? .. ''· . , ·· . ::· ·. · · 

A organisncãojuuiciaria é defeittiosai desde qua 
tivemos ,a con~tituição, nunca foLella executada; o 
nobre senador pCllas AlagOas disse. urria verdade. 
A ~onstituição.quer um poder: ind~pendente. A :em 
harmonia com os outrós,poderes :·o poder judicinrio 
nunca esteve nessa condi'ção. A constituít:ão quer 
que a justiça chegue 'a todos, ·e nós o qÜe · 'temos 
feito"? 'femos a relação do Rio de Janeiro que vai 
nt1\ Mato-Grosso, R io-Grnnde do Sul, Goya:t .... oh se-
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nhores I Jlnis ó possi vel que. algucw ,que tenha uma: dinheiro e muito. emprego para arranjar mnioria ; 
c~~;usn cm M~to-Gross_o, !1uetra :e correr á ~elação do miis declaro que posso· passar sem ella. >> Pronun
Rm· de Janetro ·? E dtzeH;·depots ·: " Isto e pro.,a de ciando-me assim, ·não era minhaint_enç~o insul.ta,r 
que elles··estão contentes· !'n ·Se; mesmo tendo a jus~ nenhum membro ·daquella casa:; quena·somente evt
tiça á porta' de casa, eu ·sou o 'primeiro a dizer· que tar·,aquillo ·que ·hn pouc1> · qualifiquef'de · traição; 
nllo quero· demandas, que não quero consultar advo.:. queria· dizer : ~"Eu sou responsavel, acéusem-rile, 
gados;· quanto mais.tend·o.ajustica a c centenas :de quero·éonvcncer a opinião de meu paiz-; ea:opi
leguas?Isto .é que éorganisacão dÓpoderjudiciario? nião ·de meu paiz nào é a opin'ião· de Uma maioria 
· .. , Entretanto·:existe~·um' exerêito :de j~izes de direito,· facciosa, cujo :procedimento da ·niúitàs ·ve.zes o.cca
ha verdadeiras: sinecuras, · não: olhamos-· ·para estas sião. a que. se precipitem ós negocios ptibliéos';. Se os 
cousas •. ;::senhores,,permittão-me, não.se otrendão, a ministros têm mal procedido, accusem~os; ·isto é 
voz do povo.gue.falla.emoligarchiaéverdadeira; existe que é constitucionahdade; .se· não houver responsa
uma .. oligaréhia,losjúizes de:·direito sã•:> senhores bilidade, ·não ·haverá: 'governo constitucional,. é ar 
feudaesldo .. Jmperio~·Disse-se.:· ",o governo é quem coroa fi.carú sempTe a descoberto; ' .. ' • 
dispõe,dos'juizes·.n. ·.Estão enganados; não sei.quem · 'E' da dignidade· elos ministrosadmiriistrarem'jus
avançou·esta;•proposi!(àO, ·parece~me.que foi o nobre tiça1 •marcharem segundo os principios'eSta.belecidos, 
senado:( pela província. das Alagôas ;·os juizes é que e_ não. temerem (nem hamotivos paraissci):'essas maio-
dispõt>ní i:lo govei.:no;·e comO? Não como juizes, mas r111s nem essas accusacões. . . . . . · ... : 
como· oligarchas.·Qucni é um juiz de direito no Impe- O· meu nobre collega~senadôrpelas Alagôas, queira 
rio?·E'·semduvidaapessoa·quemais.se deve respeitar pois perdóar-nie: Eu reconheco não só· süasinten
nnco·mnica:âo interior; e que .merece mais atten- cões; · simãó tambem· o fundamento·· de smís ·acétisa.:.. 
~ões ;··mas ó'juiz:de dii'eitó 'dedica-se ú"politica; ·.pro- Ções; ·mas para que essa·precipitaQãó? . Cónici: qu'er 
:PM:.s«!~aiididató; faz~se.deputado·, e'eis aqui as mãos elle que haja esse progresso repeBtmo? Como quer 
e,m.qu«il·estl!-o n.ossa··segurança,,nossafortuna, nossa; que· nós ponhamos P.m:.execução o que a:constitui
hbHrdade.:· ·O"governo taml:iem. de:sua parte fazas çãci nos j:lrescreve? Ha quanto tempo•riós. ·a·execu
eleiçõt:s; ,e,dizem quea eleição é popular'! Coitado tamos '! Porque havemo.s ele perder as esperancàs '? 
do' povo HAs eleicões · são feitas· pelos delegados do EU ,não. sei se posso 'contar :os membros desta ·easa 
governo; pelos ju(zes de direito,· pelos juizes muni:. que são'juizes; aqui estãO 4,' 5~' 6,·.7; :!.O, .c ·4 são i4:; 
ciP.aes:; .não •são: fcitas:pelos .membros do supremo ;;u_pponlió que a_ gran~e .rna!ori~ a~s · s,enadqres .é dó 
tnbunal; estes:são postos ámargem: os juizes fazem Jlll~es ,:; .27 contei eu ·!lqw. ~m dta,_mas·~g~ra pou.cos 
a.eleieão,'depois proclanião·.a maioria da camara, e estao pres~ntes, m!lis.de}ne~!IC.·JÚSe~ettrol.l::por
então:quem é que·púde com. ellcs ?· . •.· . · . · tanto .a grande mmona. e de JUIZes, :e. porque. não 
.>Senhores.,,a.constituicão .é muito. clart~, determina ha c.le ser assim, se os senhôrêsfeudaes são que man
que a corôa escolherl1 c. demittirú livremente os seus dão. para. aqui· os seus ·· representilntes?. Istó' não é 
ministros .. Mas diz-se que· não, ha de. ser.pela maio- cousa que .eu diga; apalpa-se:Os senadores que ul:
ria':'dâcàmará.':dos:deputados! Ora, não ha cousa tfmàmente. vierão propostos erão 'tres j1lizes de di
riiais.fticil· ···do ·que arranjar uma· patota, apresentar rei to:; e, ·quando v1cr algum que não ó sdja. é, uma 
uma;maioril( e 'lazer ·:que· 'os ministros .. se retirem. esmola... . · · . · · .. · · ·· · · · · · .. 
Esta é~n.historia <la minha terra. Onde está o Sr. mar- Os ·membros dei súpren::lo tribunal, estes niio 
quéz d.e Olinda'!·' Jií se retirou; ·eu queria appellar vêm, :.;nas os juizes de direito, os senhores feudaes, 
para.o.s.eu Jestemunho:. · : ... : . . . estes sim.... . . · . · . · · .. 
··senhores; .oministei-io que pede lt córôa sua de-. S~nhores, o anno pa,ssàdo, quan~o~ sé discut_iu 

missão~· porque a.m(lioriâdas ·camaras,. onde. uma: aqut o augmento de ordenado dos JUtzes, .. eu; que 
caíxia:ra lne ,é 'contraria accidentalmente, trahe, no aliús abundo na ·opiniãó de que os. juizes não. possão 
meti ~·odp_A~~pen:sa~,.á corüa; pratica pmatr~iç~o; nunca ser mal pagos, e antes que o devem ser gcne,
porquc:J; .• met1s.s~~h_!)r_e.~ as cama.ra_s .. 18m _o d~re1to rosarnCnte, ~ecl~~;réi que não votava·por;c;::sa.:ril~d~dá 
de_ apreciaÇã2.;,~n9,.JUtzes "dos. mmtstros; ,e,, se os emquanto ttvessemos semelhante organtsa~o ·,.JU
ml(liS~os .• !}aO cumprem seus d~veres,. dev_e~ ~er diciaria. Eu digo .que o que iie. pagi, actuàliÜ.ente, a 
responsabtlisad<)s·:.es~ .é a garantia da .constttutça_o. tantos juizes talvez podesse chegar para pagar . 
. . O governoc:constituc10nal não, é outra.cousn sena o bem ao numero . de· juizes que .. devemos ter •. Eu 
ministros xespónsil.veis ; .a: responsabilidade dos mi- quero . que cm todos os. pontos . ua5 provinciashaja 
n~str~l) é' que ,'dúóf~rça:,ú_ es~ .palavra -:7 Çonstituci'o- juizes, pele menos ~m 'círculos que,possüo co~pre
nal._;·Mas as:êletcocs·sao.feitas.pelos,JUlzes .e. dele- hender quando mu1to, l.oo ,leguas; .•.. · . · .·. :: . 
g~tlosi~depois à. màioriii. ·é qúefa;,. os mi.nistio's, .este~. . Algumas localidades do Iinpcrià .não. podem ser 
Íicãó' S,Ujei~OS.~Ó· ;qu,e ::queré~;~OS 'senborcs.Je'!lâ.aes;: e c'omprehendidas . DIÍ ·mesnin "orgariisaéiio jüdiciarili, 
a re.spop.~~-~li.d~~e ;não:: ~x!ste,. _porqu() ID;lDISt!lno. que dé•.'c seriipplicada'lts·outrà!:l: oslogâres.populosos 
comma1or1a quer dtzcr mm1steno que não e respon- têin. dir~ifo)l cerro.. administr~Çiibda Í!lf!tiça,:.mn:s: os 
sa~el. ·Como 'é que uma. mhio.ria, qu~ ·? rri~sterio é desertos .não . est~o~ ·.no _mesmo· caso.~ .. Eu· me recor_do 
~!l!l creatura, ,~a de ,querer responsab~lisa-lo ? . . . d~ gu~, send_o ,mmt&tr..o, proP.uz a.~re~çõ,o.de. coloUias 
. E .como.é; .senhorc:Js, que se a~ranJii?.e~sa~ m_1110- !fil.litl\re$,;_.;~s.ta proposta· fo1 pre)ud1ca~a por.~.utra 

r~as? :QepotsJnlla-se'em.desmorahsaçãq .... O!i! meus Ide~.: .fo1 a~e1tn, mas tomo~~ canun~10 .<hverso:; com 
collegas, .. e!)tudeai bem .a causa da desmoraltsação, e. elfe1to, creurão-se .·as colo Dias .mihtares .. Senhores; 
'i"eri\Çl que .~.ãci nsl~cs màiorias •. F~z7se !lm.conloio,. e~ uma. prov:incin qu~ . .'~!J·.tein. de~ertos, .éom,o é que 
levanta~se ·.,um: part1do. c·o~. o nome. de l~ga ou q_u!!I-:· . s.e. ha .. do . querer admiDI~trar J usti~a com(). '=m. ~?Utrfl 
quer outro ; ·((temos malClrta, botemos abaixo o mtms- que é quas1 toda povoada? Não '~OJO .que seJa diffic1l 
terio»; o ·que ó isto? Eujú o disse, não foi pela im- estabelecerem-se ns juntas ·de justicn que havia 
prensa e muito menos por meio de testas de. ferro ; outr'ora, quando fomos colonos; proporcionemos a 
·~u disse na cnmarn dos depntados : «Tenho muito org:misn!7i'lo judiciaria qno 6 compatível com os de-
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:;P.rtos; mas pl'OYidencicmos de maneira que as pro- O ministerio, a quem a coroa retirar sua. conflanca, 
vincias populosas possão ter uma administral)ito ju- este sim.é que está demittido, não tem riada, a. réda
diciaria compatível com os suas necessidades: . lll~r,_po.r~~e s~m a. confi~nç~ d~t ·co~ôa_ não p.úde 

~e eu. qJ+i~esse continuar. neste,. terreno, tinha extstrr. mmrsterro:, m_a::: maiOrias ,e ma1o~ras· repcn
multo que drzcr; .mas. é melhor reservar-me :para tinas ..... , não,· os .mm1stros dev.ern, .plc1~ear .. a sua 
qul).ndo o. Sr. ministro. da justiça estiver aqui.,.P4dc causa.· . ; .. : .. ~.- .,.,: ,~ , ... 
ser que.drscordcmos, mas eu faço de S. Ex. um con- ·Eu não queria fallar nesses·boatos, :nessa·ameaça 
ceito .muito .elevado; estou c~rto de q~e nós,. desde de dissolut:i1o. Senhores, est.ou persuadido•· de :que, a 
que conhecermos o que é mrus convemente ao nosso corl\n tem· pleno direito, p!Jde ·dissolver ;a :eamlira; 
paiz, havemos de concordar. . · · . . mas tambem direi que ·não é muito -prudente ,lancar 

Outra accusncão ouYi. aqui, que ·desejaria fosse mão de semelhante meio; antes de esgotl.>.rem-se iodos 
feHa em presenr."a do Sr. ministro da jnstir.a. Ouvi os r~cursos que tenh!l:·? go~erno.•· 'ln~tit;~a-'se:: a :ctis:.. 
dizer que S:Ex. não .attendêra. ás reclnmár.ões de cussao,. mostre .o mlmsterro.·o. desejo:que·~tem:cde 
indivíduos reduzidos.á escravidão. Eu desejâva ver governar segundo a constituição ··•c ser:esclareeido 
isto bem claro ... ·. pela opinião ·das camaras. :Se esta prova.não:produzir 

o S. a. nnNÍSTRO DA AGRICUT.TURA:- v. Ex. deu· o etraito, ·a coroa usará então de suas-attribuiç~e~:· ... ·.•.· 
seu voto ·so!Jre isso. ·u.~s não ó sú 'essá neces:Sidade'.dé'Coliliecêr"ilieâi 

O Sn. VIscoNDE DE ALBUQUERQUE: -Se dei o meu o procedimento dos ministros ;,é. ·necessário .. verfuos 
voto, disse que se responsnbilisasse taljuiz. . . como é que es~á o .nosso 'proç~sso .. ~~.ej~gr{l)':.Supp!)::
. O Sn. MINISTRO DA AGiucuLTURA.!,'- o governo nl1amos uma d1ssolu~ão.deca~aras:e que.se·proçed!l 

procedeu conforme 0 voto da secção do conselho á uma eleição.'; o.q;ué ha d.e Jàz~r()'go:v,e:t.:~ô:.?:E.nt~n~ 
de estado. der-se com os senhoresfeudaes, lançar~se,nos'bracos 

' da' oligarchin é' dos .seus. cap~rigas ~;oh; l;:~s~o:; nãó; 
·O Sn. VISCONDE DE SAPUCA.IIY:- O voto foi que Repi,to, reconheço,qu~.aco'l'ôa.está:·,·e.rn seli,pleno di~ 

se exigissem informações.· ·. · reito· dissolvendo a camara. '·. ,. · · ·., ~ · .. , · ·: · ·: ·,··· 
O Sn;'vl~co:.nE nEALnuQ!JEnQuE :-Isto está bom; ·o Sn. viscoxnE ni S.ürvúui::~:v~ ·.í;:x'. é:·cón~~:-: 

masl em Vl~do os.desclare~n~entsos 
1
e provando elles lheii:o de estado. · .. '. , .. , .• -'.· , •. ; .. :c.., , 

o c~1!ne, se~a pum o esseJUlZ. en 1ores, a respon-
saiJihdade e a base da· ordem ·no governo· monar- O Sn. vrsco:.vDE ·DE' ALBUQUERQUE: .:..:..:Jsto·o,qu'e 
chico constitucional ; se não h a responsabilidade, tem ? Não estou privado de dizer .niinha· opinião·· rio 
então. existe a anarchia; não são só os ministros que parlamento, e como conselheiro •de estado 'emittirei 
são responsaveis, os juizes tambem 0 são; no nosso esta mesma opinião: V .. Ex; sàbe que•não'•éde·ihoje 
systema.s6 ·é sagrada e inviolavel a corOa; por mais que eu entendo' que· os ministros podem' :viver•:·sem 
q.ue queirão os sopbistas, até, os proprios assignatn- maioria.' . . ' ' < ., '' ., ... '· ·,.,,,.,, ., .. .,,, ... 
nos e executores dos actos da corOa são tambem Até; s~n!1ore_s, .o e~tado nprn1al' da ~i:>!l:;fi~{JiÇãc{~ 
responsaveis. que o mmrs.ter10 esteJa sempre· em· hostihdade:com 

Agora me occorre a grande bulha que se tem feito a cnmara ·dos deputnilos. Qunndó:'isto acontecei~"· os 
sobre a lei de 3 de dezembro. Eu não digo que esta ministros estaráõ alerta no cumprimento d~·setis'de
lei seja· perfeita, não duvido qui.:rem um ou outro veres. certos de que,· ·se fnl.tarem·, ·a· cariiára· lhes 
caso ~ev~~:s~r modific~?-da; lembro-me de.que 'quan- cahirá em cima. O ministro que .conta:·coni uma 
do f01 r.illmstro, ouv1 meus collegas d1zerern que maioria ,tem_ a certez~ d_e não ·seJ;:i'espo~sabil~sado. 
ella se executava como nos ministerios anteriores; E e~sa questao de ma10r1as, senhores,:oni:le·vat· ter'? 
mas o que diz ·essa lei? Permitte a prisão arbitraria, Não siio as cnpacidades .que constituem aS maiorias ; 
dadas certas hypotheses. Ora, pergunto eu, não são os sentimentos mais pequenin'os ;:-mais sordidos, 
os juizes responsaveis pelos abusos que praticãó ? são estimulados pelo principio da: maioria; :,não é 
Porque não se manda responsabilisnr esses juizes? preciso discutir, . bastn ser forte eJl1..v~tos~.arli)fazer 
Tamberil'.,são inviolaveis e saprados 't P:~.ra que por- passar toda e qualquer medtda do. m1D1stcr1o: ........ · 
tanto essa bulha, esse escarceo contra a lei de 3 de Eu queria. fallar de todos· os St:s~ miriistro_s. 'Dós 
dezPmbro ?' · relatorios ·que tenho lido;· confess·o 'qlie .. não· vejo 

Eu sup_ponho que os que estivarão em lide aqui senão bons intenções, mas não .digo·:·q)te'·estou âe 
forão ~s Srs; mini~tro da justiça, elo Imperio e dos accordo com elles :·é um pouco ditficil·estzir •de ac
ncg-ocros estrange1ros. · · · . · .cordo comigo· gue· não 'tenho·p:,opensõ~s·j>ilra: ·as 

Senhores, não duvido que os .ministros tenhão maiorias; sou um poucoimpertinente:;.;·:;~ O:Sr: .mi-" 
errado, ·. mas o· que duvido é que ellés não aceitem nistro ·do •iniperio tocciu·em.tantos:poiltc:is~:;:;'Se'nho:
qualquer·modificacão ·no seu procedimento,· quando res,' não acho'que S. Ex:; ·teriha a intenciió 1dé'peibrnr 
se convencerem dê seus erros. Discutamos. 1\:Ias .o estll.do das coüsas; pelei contrario';: iicho~lhifbons 
vejo uma disposicão pàra afalta de confiancaqne não desejos .J~ fallei· do SJ;. mi?i~tr?~dll.justi~ll·;·Qu~l!to 
se1 o,nde iremos parilr. 'Qual é·o ministro "em quam ao Sr .·m1mstro da. fazenda;. dne1: que· ha amda mm ta 
se póde confiar"? Até onde se querlevar este direito 'economia a: fàzer:· Esta·'qtiestão:de economias.' é um 
de maiorias? Onde se acha 'isto na constituicão ? A poúco difficilt porque. s'ou' dos' priinéiros· ch1e ,.não 
constituição determina que a· corOa niio só"nomeie deseião tirar o pão a:'~inguem; qu·ero'CJ';l(3 haj!l ec~
livremente os seus ministros, mas . que. quando en- :nomlll, m~s entendo · qu~· .nós. son~os ·. rrcos; .~st~ . e, 
tender conveniente ponha fts leis o 'veto durante temos me1os para. supprrr. ~s ~ossas · necessli:la,dcs .. 

'· t.res legi.slaturl!e.; isto ó, as maiorias da ambas as. ca- A ·este argumento cc lsto· não' pude ser;. porcj:'ue"não 
marns podem ter uma vontade c a corlla dizer: cc Eu· · ha · dinlHiiro ,, , n resposta que tenho sempre· ·é- cc V' á 
meditarei. » Entretanto os Srs. publicistas dizem : tratar de outro negocio, irmão, dinheiro niio nos 
" Não, ha de ser a maioria. )) Eu digo o contrario. fui ta, assim tivessem os n'6s juizo. " Para as necessi-
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dadcs do paiz" ba · dinheit·o ; 'e se os impostos não V. Ex.? n Não se conbecião nem de nome. E cm 
chegão; porque. não augmenta-los 'l nosso pniz qual é. o. hon;tcm q;uc sabe quem ha .de ser 

Qual é o: homem·· que recusará ti má quota de sua seu collega no mm1s~er10? )~ como'· e. que homens 
renda'para<as· necessidades· publicas? Faco·melhor que: nunca ·se entenderão, que· nunca tiverão estudos 
conceito do ineu paiz. :Agora para dissipar.Ões, não ; identicos ácerca' 'do governo, ·hão de·· governar. •. bem 
par!l· !llinistrps _irr,esponsaveis; · para m"inistr?s ' de o paiz '?· Hão de ·aprender quando são míiústros? ·-· 
ma10rm~, mlllOrJas que estabelecem uma barrell'a, de {).?r; presidcntu·~o·có!J~Clho apr~sentou.:tambem 
sorte que'tLJdo:quanto niio pa.rtt,t d(fcertos individu~s, suns•1dcas no relator1o.' Senhores,'dtscordo dealgu~ 
não, adopta,· que. qualquer 1dea. de rum -membro do mas 'dessas·idéas; e.S:'Ex;. sabe'porque. Somos· dit 
párlitmento, .ainda que não seja da ~.opposir.ão, 'não mesma classe, 'somos camaradas; <mas· porventura~ 
sendo da'. maioria, .. não admitte •. : isto: é umá calami- porc[uediséorâo de algunspriiícipioi:;"dail.dminfstr:wão 
dade, .. rim vicio;; que é. necessario. extirpar .. Não se militar do nobre ministro,· be~•.de dizer,que ·não teziho 
diE?a,: pois,· que:.~osJalta dinheiro : ·não bavcmoi> de confiança ·nell~.? ,Que ·theona .:é esta'de ·coilfill.nçn? 
dctxar.:dc· cumprll' os: nossos contractos, . e eu estou Estou convenctdo de que, dando eu· as minhas· r!lZóes 
pers1;1adido:de•que o l?eu.paiz;tem. ·e deve ter .. muito c elle as suas, ·nos' 'havemos :de. cntcrider;.pórque 
·creq~~o, . .tem re~urs?s. para. sat1sfazer a· todas as suas creio· que· s:-:Ex. ·não:desejasenão ó,bem:·.publico ;' 
olir1gar.ões;' não velo mot1vo algum para .esse des- p~rtanto não tenho: razão nenhuma de.. retirar;.,-p1e 
iu1irno •,.: -' ·' · ·:·:~ ' '' ... ·. · · · · · ' ·.. ' . · mmha confianr.a·. · . · . . ... · . 
':Scnhóres;•·o'ccup~mo.::nos com as' necessidades do Scnllores, séja: ministro queni'. qí.tizér,.comLanto 

pa17., 'é a. éste:'respcito' permittão-mc uma paraphrase que l1aja responsabilidade; quanto ·ao mais vamos 
da {all~td~ :thf~ncf: .'eu::_digo:'que em t?dos ess~s grú:...c discutir e cada um. de.ri6s concorra 'com· o seu ·c'ontin
pos ba mm ta· ·tllustracao;· mas· esta 11Iustrar.ao será gente.· Segundo as idéas · qlie ·tenh()' apresentado·:e 
estcí-i!iseifí.~1~teifain~Õ.te p~rdida, se·nos 'c1iviÍiirmo~·, que não são. toda's as. ctue tinha ·de apresentnr;<·devo 
se;estlvermos··c.om'o·o alccrlm e a'mangerona, 'porque concluir que voto pela resposta· á falia. do .throno,mas 
niio!ba~·cciüsii."qüe -mais• se·. parer.a·· do que 'um luzia por vent.ura ach'!-a bôaJ Yejo ·!J.ue· elia-está formulada 
com: um saquarema, é o qtie"·di~o l:ia muito' tempo. com mmto respe1to, mas resp,ettemos tambem.a.ver-
. Não li ainda õ.relatorio·do.nobre:mimstro da ma- dade. Não quero que o go:vern:o su.'pponhil q'ue'não 

rinha;.:niio. sei· .se··ouvi tilllar· aqui ·em economias· hei de contraria-lo; isto não, ·mas hõstilidade:não. 
prpposta~~'Por·S· J;:x-;,., S~.nhor!ls; 'digo ·que. ~enho mui; desej~ faze~-lhe; e como .elle. está convencid~ de-que 
to::pJedo.:de.• .. c~~s. ec!JnO~mas.; ·econom1_sar;_ não e a resposta a falia do. throno.e bôa, ;voto pqr ella. Se 
gas~r. pouco, .. e.-gas~t:prod'!lcttvamente,· e na? ?es-. houver 'al;.;uma causa ."que mais se ·aproxime ás 
perdir.ar;· e. a. propos1to, aqm temos· o noss.o mm1stro minhas op1niões,·'nãp· duvida.~~i dll;r:.:Ih~: Q. !Deu voto, 
do 'fomento.,.·: ·~ão~;vejo . tratar-"se da· agricultura é ma~. t~r c trabalho e a p:~;e.su~pçã9 pe que!'er;.arranj~r 
obras publicas;c.:diz-se : «Não temos -informa!tões '' ; mmonas,. não, senhores: F1que cada um na sua.op~r
pois·taç~~'dilig~n~ia para obtê-:las. ~eus s~n!tore~, nião que e~ contento~me .em ficiir na,minha, ·>· .· · 
eu· contmuo:·a .. entender· que ·esse ·setímo mm1steno · Sr. prestd~nte_i quero apr?v~itar este .. ei\sejo.par!l 
erainteii'll. ·mente disperisavcl( · · · . · dar uma ex:phcacao: O Sr._rmmstro da fazenda ·men-
-·o·····s· "·.::D· ·.·•,.,;.":·" : ·'·'' "'F··:-:· .. · ·. ·. ' um cioilou no· seu relatado um.a: opinião.·minha ácer_éa .; n •... ··"""\NOEL:.7 .~1. um. arranJO. para 

se timo m 1mstro. Que.esterJlidade! . . . . das caixas ccõnomicas, . e eu estou. persuadido .que, 
.o .. s~. ·vJscoNi>'Ê .. DE M.nuQuEnQuE: ..:...se cu só podia uma de duas, ou o copista.altcrou:o original,'. 0 u:.0 

impressor alterou a cópia; ·e. eu :quero .uma decla;. 
com ·as.·. seis ·pastas,·· como querem que eu concorde rnr.li.o do. Sr~ ministro, porque tenho. eni-meU -.poder 
em. que •era"preciso •mais um. ministcrio '!· Mas era 0 Óriginai,· lá está· mesmo . na. sccretaria,da_ .cai.xa: 
preciso; mais.:uma secretaria :para arranjar os nho- economica c monte do s:occoáo,· · ... : ·: · , .. · , -:' , 
nhôs:::- . · ' · · · · · ' · 1\Iostru~do'. o· Sl'~ ministr~·· dá thzenda.de~ejos de 
· o·.Sti: D.·l\L\NÓEL:-:'- E_ gastárão-sc mais oitenta que .cu dtss':sse. ·alguma; col!SiJ. á~erc11 9á:.~txa, ~en• 
c tantos contos:: Faltou·-'se á verdade' ao' cci-po lcgis;. . tl•ndl p.ue nao tmha obrtgaçao, porque aquelle;esta~ 

. liJ.ti~'?~· ...... ·~::··:: .. ·:,:,; <" / .. • ... ··. . . ,; . ' . ' bcílecimento·não'estll-montado como.uma secretaria~ 
,,.q ·~~.;vi~col'!~i):ri;Ai.nuQuEnQu~ i ~.Ell;.qilc vL(). com official maior,· officiaes, amanuenses, correios;· 

mnr.quéz:.dc: AgUtar, Thomaz.Antomo da Yilla Nova, batedores,. etc.; :e·· até .devo· diii:er que ·.não,ha:ali 
e .. o coude·daBarca. poderem sús.com us tres·pastas ninguem mettido .por ~ti'm ~·~·lei tem-se: executado: 
de· Porttigul; . corri :as':pàstas>da momii:cliia do Heino Mas cnnhecendo eu o ~1·. ·numstro dafazenda; dese
Unido,.Africa, Asia;c Portugal.,. c niio:tiei scisto era jnncl<! ·auxilia-lo nt;~ que ~odcsseJ·.:disse' .comigo:, 
muito,•como•ú;quc;:.coitsidet·ando~ine,muito mais ro- " .Po1s bem; escrcverc1, » h. conte1-lhe ·o.que -tenh(l 
busto ... do;;que .. ,es·ses. ·'velhos .dect·epitos,. não hei '.de .feito;: o· estado em que se acha. a caixa., segundo. us. 
p!Jnsar::. q~e;:P.<?d~da,:com o~ expedtente,. de todos.os balancetcs.: que se t8m ·sempre remettído; ,e·defJois 
nossos•.·sets. mtmstru•.tos.?. , . . . . . .. .. . . , .. accrescentei qué, com os• fundos quetenho tido para 
. , .Senhores; tjú·:tenho dito nesta. casa que, como mi- aquelle · estnbelecimento;· fundos; qüe .são propría
nis.tro,.:no. que. achcL dificuldade era. nos. ~ollegas.r mente nacionaes, pois :não• se . .,~ecebeu ah ·nem a 
p<ll"a que pois. tantos :collegns. pnra>,que ·po1s .tantos dadwa.dc 5 rs.; com os mcios·com que 1.1.Jci auxiliou 
ministrósO!. Qumido digo.: :· «•Deixem: obrar. a natu 7. o· estabelecimento, elle· tem murchado•. e eu digo,·que 
reza.»: .. quero. dizer. que .·quando elles .. :vi\0 mal,. elles muito bein ;·mas o facto é que uma reserva que exis
mesnioi; se destroei:n; não ,c) a opposição .. , E'· muito tia. elo imposto accumulado;. que tinha constituidcila 
uilllcil haver accordo entre homens que muitas vezes do tacão da caixa, tem-se ido· consumindo- (t .. me
nrmi se conhecem. Recordo-me de que sendo Fox didn" que. progridem ns transacções, e por esse con
encorregado de orgnnisar oministerio, os ministros, sumo o fnndo tende a esgotar-se, o l{Ue para mim 
'l uuuúu ;;c. rcuuirã~, ulh;írlíu IIIJS Jl,aru os uutrus c é u tuaiut· mal. . 
pergunf.tu'ttO·~B l'Ct:lpro~.:amcnLe: «Como ~u chuma Quuudu lú uilo rito peuhuJ'C~: ili{Uellcs hvmcus do 
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cçHnmcrcio dizem: « Nlío se faz nada >>; mas cu/ Por que rnzão não podemos nós cmHtir ~ 10 .ou 
dtgo: cc Se não vêm penhores, é signal d,c que'não 12,000:••00H, espalhar esta instituição por.todas ao;. 
l1a necessidades; >> este estabelecimento não ó pnrn províncias e admittir.as.hypothecas de prcd10s urbn
renda public<~, nem para pagar empregados, até o nos'? Não sei mesmo se para diante' não poderiamo::; 
presidente c ~s directores sã'! .gratuitos; portnnto é udrnitt~r a l1jrpotheca de'.px:edios :ru~ticos. . · . · . . 
•!m estnbelec~ento para auxthur .o governo no sen-. Reptto, senhores, a c!ll"a e.conom!·ca tem.march<l<:lo 
ttdo de moruhsar ~"!pouco e eVItar as fraudes que optimamente; temos tunda· 30:0008~ .~m .. moeda no::;· 
porv.entura se pratJCao nessas transacç.oes. lUas, .ú seus cofres c aa,o_oogde.sua dota~~o.;:Jú.ar~ecac:lado::; 
mcd1da que concorrem os penhores, o fundo. de re- no thcsouro pubhco nnc1orial. rem proc~dtdo. com_ a 
serva tem de. csgotnr-se, e, esgotando-se, tenho. de maior cautela em suas :transaccões;.: e ate )l.OJC: .. nuo 
cnxotat· os freguezes; por isso eu· disse ao Sr. minis- tem .sido nece'ssario communicár.â policia . cousa. al..: 
tro da fazenda: O fundo ·de reserva tem. de esgo-. guma. . · · · .: , .. . · .· .. · . ... · .: .. 
tar-se, m<ls isto n~o oll'erece nenhuma diillculdade, Sen~ore~, ainda hapoúcó e~ ~epeti q,ue não .?os, 
porque com o C!edtto de 10 ou 12,000:0008 podem.,.se falta dmhetro, ~ que nos [alta c JUIZO~ Com ·.~ffeito,. 
crear estabelecimentos desta ordem em todas <ls as nossas theortas financetras, que ·têm · dommado, .. 
capitaes das pz:ovincias e ampliar as operações além são muito prejudiciaes; .te: nos .ei:rad<! muit_o .. · · ··. · 
de pedras preciosas, ouro e prata, porcrue nem todas Quem assim falia, senhores;tem sido.,mtmstr,o da 
as càpitaes de províncias são o Rio de Janeiro, onde fazenda, e então não teve idéas .differéntes · das·que. 
lt.a J?Uita gen~e que possue joias; ha al!?umas pro- h~jc manifestn; mas ha ce'rtasidéas que· o execu.t~r 
VlDClllS sue_ SUO pobres, e a.q~cllesq~e tem all;l'!lma ll!l-0 deve propalar:e .O .. Wl ;COngreSSO. dos_. S~te. f!ll~.· 
cous.a ~ao vuo empenhar: dtzt'!-eu, po1s, que pocua-sc. mstros faz qu~, em se m_nntfest~d~.:uma-tdea,:,'et-la · 
!idmttttr a l1ypotheca dos predtos urbanos, m.as _para na rua. As 1dcas financeira~.prcclSao,de~bo~.fe;· cal-:
lsso era · nccessario primeiro que tudo aquellu lei culo e segredo, quando não, . o. pobre, nomem que· 
q~e.o~ ~rs. juri~ .. ~- ju_risco~su~tos, juri~peritos, ;:n- quer fazer as suasne~ociaç9~s ó vicJima dos~e~per-
1'tspohttcos achao mutto ·diillcil e por esse motivo· talhões. Eu não podta,. pots,, propalar :as· mmhas 
têm .andado uns ·poucos de ~~:nnos sem prover de re- idéas. e até chegarei_ a diz~r aos meus .collegas. q~c 
med1o contra uma fonte de fraudes, quando a cousa a esse respeito quer1auma confianca· plena; li. corua 
é a mais' simples possível : é. necessario acabar com que decidisse, mas não houve tem:pe~ · . · ·· . ' . · 
as h:rpothecas tactt~s; q':le.m tiver direito á. e~las que Senhores, nús faliam os mui~o e!D .capitalistas, t?do. 
as va escrever. Assim, dtZla eu ao nobre mmtstro t:la o mundo está arvorv.do cm.caintnltstn.,;em b<lnquetro, 
Juzenda que,com o.credito d.e dez a doze _mi_lcontos, etc.: quantos são os c~pit(ilistas e:n n_ossa ·,terra:'! 
creando~~e ·em· todas ~s cap1taes de provmct<lS esses Meus senhores, sou nas_cido no)3rasd ;;OI> m~us PlllS 
e~tabelectmentos, podtamos mpprestar sobr~ os pre- erão nascidos. no ·Brastl, os meus-:avl!s · erao.;:nas~ 
dws urbanos a nunca mais de 9 °/o· Não set, porém, cidos no Brasil; os meus bisavós., àlguns. erão nas
por que artes s<lhiu no relatorio.:- a nunca menos de· cidos no Brasil, todos.·. proprietarios;. · todos::·com · 
9 "fo; isto faz muita di1rerença, eu não disse tal, ahi ~onsideração no commerc!ó; guem erão .os·;:capita~ 
esta o autographo; 9 °/o sobre penhores dessa natu- hstas ?· Os homens respettavets do m.eu;~patz •sem~ · 
reza ó jú uma usura, quanto mais 1 o, n ou 12 °/o. pre forão os proprietarios,.os senhores,de fazendas; 

A cilstl' · sabe 'que · 0 g~v~rr~o n~meou.-me P"ra. m<ls ag'!ra v~jo. an:orare,rn.:se C!!-?italist?s, to.do · o. 
aquelle logat·, e que ao prmciplO nao qu1z acettar, Jl:!Undo e capttahsta, e queref!lOS ,que o·nos~o. cre, 
não por falta de confianca no governo. Lembrando- ditO ·repouse sobre esse· capttal sem bt;tse· :nstv~L. 
me, porém, de que tal éstabelecimento fõm por mim Ql!em e que, tendo ce.m o~I·dnzentos ·.r;ml réts;· J'!aO 
proposto desde os primeiros dias que tive· assento na vm compr~r um<l· terrmh<l ? U m.a terrtnha faz !.1-lD- · 
camara dos deputados isto é, em 1827, e posíade- dependencta do. homem .. ·o que.e queha nopa.rz de 
lado a idéa, ató que reappareceu depois de 33 annos; melhor valor do que !ts terras? Em que s~ pode cm
e que talempi;ego não traria para mim senão onus, pre~ar meJhor o capita~ do qu~ em terras?: Os usu
e nenhuma comparacão tinha com o de presidente rar1os a lei. não consentta, e hOJe, com~ os. consente, 
do banco do Brasil: âécidi-rile a aceita-lo e upplicar é_uecessa~w • que o. governo te!lha mCIOS dt:_ contra-. 
alrrum esfcirco ú~oà execui:iío da lei. · r1ar esse Inconvemen~c; para tss~ é que suo, os es-

~,0· · cJte,-to' - · ·. t · • 
0 

t 
10 

,, d' d tabelecimentos das cUJxas economJCaS" e.'dos·montes 
• ..,. ~ 1 , . 9:u"n o poss en 1 -me ue 1ca. o de soccorro. : .· ,... . "·· · · •· 
aquclle estabclccJmento, e presumo que os negocios · . • . :.• • · .. .. .··-,: . < ·' . · ? 
mnrchiío muito bem. Tenho apenas :uma observa cão O Sll. D. ,l\IANOEL :-Y 111 ;bem a, ca.r:ta eco!lOmica:·. 
a íuzer. A lei mandou que o governo marcasse o jÚro O SR. VISCONDE DE .AimiQ.UEilQUE: ..,.... .Excéde.,n: 
so~re penllÇ~res; ~ regulamento5ommett~u essa.attri- · minha .. expectação.;· sabe, o nobr~ ·senador.:que._não 
bUJção â _dtr~ctona. Nn execu~ao assumiU o governo se dá a mais:. de 6.":/n, .e:hll .dias:que.não.en.tra:menos· 
a suaattributcào, e fixou essc.Juro na razão de i2°/o·, t:le liOOS; note, que não l1a ali .entrada.:-mroor de.!!i08, .. 
juro que apé;mr. do reconhecer eu excessivo, não na semana. Não sei conio, dando-esses· banqueiros . 

. reclamei, e ntú solicitei um credito do governo pnrn a 7: c. 8 "/o,' .c não. se dando ·ali'n·mais de 6 °/o, ha 
garantia das operaP-ucs: c o governo cJl'cctivnmcnte concorrcncia etrccl.iv:a .... , ·";- . . .. . · .. · . · 
acreditou o cslabelccimcnto com i!OO:OOOII. Nilo tem Deus nos li1•re que.l1ajaalgum estremeCimento 
havido necessidade desse credito, e nem mesmo é elle desses. banqueiros; . então. a ,influencia ú caixa eco
muito vanl.aJnso: porqnantoprovúm clle.de cmprcsti- nomiclt seria muito grande .. As nossas . apolices 
mos lfiH' f.'l)( o l.hnsoui'O ua J•a:âin cJo1 R "f.,. Or:1, noís c~omo. ·l'~t.lto.'! A' ll, nuJWII tom p:1~~ndn cln 7 "/n, n 
t em<1s as no~~m1npolicPs culi'P ti I' 7 o;.,; r>••rl.·lll to, c'm- essa~• pNfllnnn;• quanllaH a~r.nmuladas yfw RI' r ro~d u
prP.~~nolo a 9, t.cmos 2 °/o do~ lucro, o. esses 2 "/o são zidas á apoliccs, c nem se admi~te ncr;!mul~!;ÜO; 
suf!Jctentns par11 pagar on thcsourctro. a gnarda- Jogo qun chcgi10 r. ~:000$, o dcposJtr.ntc o ohngado 
liYr•)~ c ma i~ emprê';:;ado~. · a rc1i.r·,1r, porque íllfHÍllo ú sú para pcrpwnns rp.ranl.ins. 
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Senhores, temos credito na ;I;:uropa, .a 5 °/o po- . Suppon?o que já tenho dito bastante, ainda que, 
demos ter muito dinhdro. O que diz o Times a res- . tenha rnu~to a d1zer ;. mas, co~o. não se acaba. o 
peir.o do nosso .comportamento? Temos mosLr<~do a tempo,: como -tenho· sempre o d1re1to defallar;:con
nossalealdarle, temos mostrado que somos pontuacs ClUÍl"f3i dizcnc:l~ ,que nã~.ten]io "ne.nhum: n;Hltivo,para 
nos nossos. pagamentos\ c: como·· é. que, •havendo des~onfuir do ·governo.":.Nao:-approvarcl· em tud~>, 
Jl!_l.Europa "dmheiro a .2 .e 3, 0 /o, e. mesmo !t.,0 /o,nã_o. mm~os"de _seus.açto~,·maspóde ser" que o ~ngano s~ja: 
luto de querer dar~ nos· a ·4.e·5, .quando. podemos·'pa- meu.; . cm occasi;à_o opportuna .mostrarei- as· razoes 
gar. :? ,Vemos que;os nOssos "f~ndo.s rui." E1,1ropá 'estão · Pm que me'furido para desapprovar es~es actos; e faço 
a ;; . ~ 6.0/o.:~Po_x:tanto nós ·temos ~ml1e~ro n}l.Europa ao ;go~erno,·a just_1ça de jue,; desde que se .. convença· 
Cf!l'almnd1J.~cm· a 5 ;0/o,:~e quem: tem~ dmhe.tro a 5 ."/o de, que com. effe1to' ho~ve erro; __ proqurará : e~er.1-: . 
nao,':pórlc nem:deve·pôr-sc ·na;depenpenc1a: dos pe- da~los. Quant() a resposta'á falia do throno, voto·como. 
queninos: 'càpitalistas do" Jinperio que dão a 6' e a 7, os ,Srs. ministros :v:otarem., ,Não sei se· elles. esperão. 
e;_sabe ·D~us com que peÍlhC?res~' .. ,-,__ · :· . · isto_,de' mim;: mas· espera~sem .ou não;- .nã~ ,'tenho 

.Eu _pod1a. esten.der-me1l}al5, _porquP. destas.qucs- o~ng<~ção de obrar senão segundo as ~m_!las-~or.
tõcs,tenho·traqueJ01 tenho prat1ca; presumo que as viccões. Peco bem a !!S. EExs. que .refhctao !:'Obre' 
!!On~e(oo_Fui mimstro d~ faze~ua, 'IDil;S não.q_u~r •!J ~stado do: paiz, que n{fo qucirão;' sp,b pr~texto'.de. 
Is.to d1z~~ que s.e dê un:r btll de., wdemn1dade a mi- Ideas falsas; ~omp:ometter a paz e 1?- ()rdem da Il.ossa 
:t;JlStros,dlSSlpad,ores-:·Eu acompnnho a falia do throno terra; que na o veJO· nenhum rece10 por ora de· ser 
ace~ca:·~-:da:s: economias : ella nos recommenda eco- éompromettida. · · ... ·: . · · . · ' ' · ·'. ',. , 
nomia~.n.ão.é mal recommendado_; porque·nós taro- o· sá D lli.VoEL-; .:...ApoÍ~do·· ·iss~·é.que é·vcii--
bem;;dlSSlpa.~pl). um,pouco; e_rec1r.r~~amente c_u,re- dade. ,, • ·,, • . . ·. ·· ' .. . . · .. : · , 
commendana:.:ta,mbem á.cor.ôaque.haJa,economla da · ·. '. ' · ·.. · · · , .: ·· .: · 
parte·:ao governO.'.. . . .: _· . , . : ·0 Sn, VISCONDE· DE·ALBUQUEJlQl!E:,-:-Tenho dito 

·Eu tinlia .. muito que dizer, senhores.:A cása deve bastante. · . . . . ·. . ' ,. ' , . 
lcmorar::se 1de' que um' dia"".e parece,riJe' que na ses-.. · ;rendo··~ado _a ·hora; o ;Sr;: presidente; ~ecfurou, 
são pas~ada,:rep~,ti,:muita~ vezes, eu· disse que !lo· ad~ada·a d1s~ussao; e' deu pa~a·.or,dem-dp_?ll;'-:·~a~~ 
meu· pa1z a· peste· era o governo. Assustou-se mmta _gumte .sessa~: . · · . :_ - :· · •. · .::· · "· : >·• • ~. · 
gente; mas senhores , é necessario estar muito in- Contmuaçao da-d1scussao adiada e .as mat.ermS:Ja 
disposto-e d~ má fé pa'ra.presumir que na palavra- design<Jdas. · . . . . , · · ;. · · . 
gov:erno:....eu.coi::tsidere alguma cousa desa"rado de Levantou-se a sessão ás duas'·horas- e_ 55.mmutos 
inviolavel:;_ referi-me .só.reente ao governo"resp~n- da· tarde. · · · · 
savel.~.n.:, !:.'\' ~.:: ~ .. ; ........ ~··:: -.'.:·l, . ._, .l->t' ••.. . • ··-·.. , ·· 

; Falla-,se, das ·.asQembléas. provinciaes, •diz-se que· Acta · ' · •" .. · 
precisãoc:de\reforma; Que ma) fazem as assembléas· , ··· '·· 
provínciaes?: Fâzem,Aêm feito;·.isto· é, arranjão os Ell 22 DE nAJo DE 1862. 
seus afilhados, já ·ninguem que .tem seu filho de1xa de 
o mándar:pitra .a: Europa á: custa das rendas da pro- . Presidencia do Sr. ~isé~nde de Abaeté. · 
vinCia~; ós empregados de qualquer categoria que- . .. . . · ·· . 
rem . ser aposentaâos para serem empregados. em A's 11 hOl'aS da manhã, feita: 'n chamada, achárão-
outros;.logares; as 'assembléns· provinciaes fazem -se presentes. 25 Srs .. senadores, faltando com causa 
css_ as, .. cousa_ s. ~l.as, per~nto eu,_ a ass_ embléa ·pro- participada os Srs. ~Ioniz, Ferraz, barão de Anto
vinCial é culpada disso:'? vigo que não ; .. não é neces- nina; barão ·de Cotegipe, C<~ndido ·norges,',Vascon- · 
sario reforma:nenhúma ; . o. culpado .disto é o prcsi- cellos; 'P~!-ula · ~lbuguerque: Men~es .... dos · Santos,_~. 
dente da.provincia. O presidente de província, ainda Pe~na, · S1mmbu~ P1menta Bue~o;: Sguza .Ramos;. 
quiuido. a;'lei: é sanccionadapor um terco da assem- Job1m; :Nabuco; f:iouza e ·1\-Iello,·.fetxelra de :Souza,·. 
bléa. provincial, tem obriga~ãC? de não" .a e·~ecutar, marquez de Ca.~ms, ·marquez de Abrantes, marquez · 
porque, .se ,elle'exccuta uma leL em m<~mfcsta oppo- de Itfi!lhaem, visc~nde de ltabol'rihy;· visconde de 
si~ão··rt.leD:geral, .ínfrin "C· a· lei :geral;'e'ricste ·caso· o J eqllltmhonha e VISconde do Urugu~y; e· sem ella 
govcrno"tem· .. o direito·. ·de ·o fazer :nccusar;perante o os Srs. C!.!nha,Vasconcellos, barão; de S. Lourenço,. 
tribunaL supremo. , , ; · . , . · : , . · , . ·, . · _Souza Queu·oz, Paula Pessoa, !\!merda Albuque!"que, 

Lo"o· que :.as ·assembléas provinciaes vejão o •di-• F.ern<~ndes Tot:res, Fonseca;·y1sconde da Boa-VIsta e 
reito"qu·e:tem o:poder .nacional de ·obrigai-as a n:iar- vrsconde de S!iassuna. 1

' : • • • _ • ·:.·· ·::·: ,-.·' 

char . del)tro· de· suas,nttribuições ; :logo. q·ue as. as- ·o Sr.· presidente declarou que nao · pod1a hav~r 
sembléas .. :provincines 'vejão que o executor' de· suas· s~ssão por falta de numero para formar casa, ·e con
leis~é•um preposto ,do· "Overno .geral· lo"o que ·esse -V1dou os Srs. senadores presentes para trabalharem 
pr'ep!>sto cumprir·· os· s~~s'd.everes, não )ln receio·.de nas commissõ~s~ ·, · ·· . . · · · · · · " · 
que. as;;:assenibléas· provmc1aes ·abusem~' Não· veJo, Ordem do dm a mesma. 
pois,' motjvo .para todo este. escarc~ó ; , este receio e 
esta declamaMo. contra as assembleas; ~os responsa
Yeis são os .. nünistros, .. os r.esponsaveis são os ·presi..: 
dentes ·de -província:; ·o.··governo geraliaca com que 
os .seus· funccionarios cumprão· os··sens ·deveres, ,c 
as. camaras .accusem· ·os· ministros· quando não mar
r~hmn tlnnl:ro d:is ntl~r·ilmir.t)ns C[IHl lhns sllo m:u·r.n
d:~s; qno o~ prnsidf'nii'S d(• fll'<WÍIIf'ia sl'if~n m:~nd:~
dos ali ao supremo tribunal do jusLirla, alúm de que 
o governo tom o direito" de os dt:=mittír qnnndo nchnr 
convcnicnt0. 

.. 

'·,.,. 

.. '.~ •': ., -·. ~ . ' 
·Acta· 

,, . 

E~l 23 IJE · ~1.\10 DE !8(,;2. 

A'~ ll hoi·:i!': nl•'no!'i :r; minnf.nR 1ln m:mhii,"' r.~Ha ·a 
chamndu;· achilrào-sc presentes iG Srs. senadores, 
lhltundo com cnm:n participlidn os Sr~._l\foniz, nun
t<~~, bnrào de Antonin<~, burilo de Qtwndlim1 bnnio 
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'!c C?tegipc, Souza Fr!lnco, Baptista de Oliveira; 
Cand1do Borges, Euzebw pe Quetroz, Vasconcelloi'\, 
P<!-u_la Al~~'Juer~ue .. 1\'I~ndes dos. Santos, ~~nn~;~; J?ias 
V1c1ra, Stmmbu,. Pimenta Bueno, AraUJO Riocu;o, 
Silveira da Mottn, J obim, Dias de Carvalho,· Nabuco, 
Vieira da· Silva, .~eixei-ra de Souza, Yallasques,, 
marq';JCZ de Abrn~tes, n1arquez de C~;~xias, marquez 
de .Olinda,. marquezde Itanhaem, v1s.conde. deIta
horahy, VlSCOnde de.. J'equitinhonha,. visconde .de 
1\Iarangu'ilpe e visconde de Uru·guay ;· e sem ella ;_os 
Srs. Cunlia Vasc·oncellos,· barão. de S. Lourenço, 
Souza ·Queiroz,· Páula Pessoa, 'Fernandes. Torres, 
Fon·seca, visconde de Suassuna e visconde da Boa 
.Vista" .. . . . . · . , ~. ,, . · 

O: Sr. présidente declarou que n5oj>Odia. haver 
sessão', por falta de n'umcroJ para formar casa, e 
depois de.convidar. os Srs. senadores pr:esentes para 
tmbalharcm· nils comúJissües, disse ·que ia-se sortear. 
uma· deputação para ir por parte do senado ao cortejo 
de pczames á Sua Magestade o Imperador pelo {alie
cimento de seu augusto cunhado Sua Alteza Real o 
príncipe de Capua.c ficou: composta a .dita deputação 
dos Srs. Candido Bor"'es, Souza Franco, D. 1\Ianoel,; 
Carneiro.de ·.campos, barão .de 1\Iaroim, ,Dias .Vieira, 
barão de 1\'Iuritiba; .Pimenta, Bueno, .·visconde ·,de 
J oquitinhonha, visconde . de Uruguay, . visconde· de 
Sapucahy,. Dantas, barão de Antonina e Cansansão 
de Sinimbú. 
. O Sr~ presidente.·. declarou que· se ia officiar ao 

governo, pedindo dia, hora c logar em que Sual\'Ia
gestade o Imperador se dignará ilc.receber a referida 
deputação. 

Ordem do dia para.ainan'iiã a mesma. 

ACTA. 
E)l 2-i DE , ~UIO DE :1.86Í. 

P.residencia do S1·. visconde de Abaete. 

9• sessão 
E~l 27 .DE lir.\ÍO~ 

. Pres·idencia do Sr. visconde de Abaeté. . 

SlJ}ThiAlliO :....::. Expediente:-,- .CorrwnunicaÇaés dos 
novos ministros.~.peptttaçaq, de;peiames .~senado 
a Suá llfage..~tade.o lmperador.-Reclamaçao doS.r. 
Danta8 . .;_ P'rogra/mma do.'riovo. m'inisierio; .;..,-Dis-

·. curs~ do .~r.: Sil~e~Tf!; da lllptta~ . -· ExJ'.ZiéjjÇõês, iio 
mintslml!. que !e re~tro'!~-:-Questao. :âe ~9rde.m:f!(lbre 
a d·isi;-ussao da resposta'afall;., do·throno. 'Dtscursos 
dos Srs •. visco:n,dc d,e .JeqP,,itinlu;n..~f!,,Di~ de.(Jarya-

.. lho~ vis~o'!ide.g.e U,·rytg!l'!fY. eF,f!.rra.::;,-;-:;(jRDEM;no, »!.\· 
- Contmu.acao da. i",dt&cussao. do:voto de graças. -

· Discursos. d.às .Srs. vis,c,ónrJ.e:.a~ .Marafi:gitap~;; G_af:
neiro de, Campos,. P,imenta Bueno, ,N abuco_; vtsco.n!le 
.de Un.tguay,J? .. llla'[tOel, marque~/le .. o~~nda~vts~ 
conde de JeqiHlmlu:mluJ:~ . . ; . : : ::. · ... , ... · . ·. 
A's 11 horàs men·os um quarto;di( marihã;·'áchàri:-

do-se presentes 31 'Srs. senadores~:: o·::Sr: presidente 
abriu a sessão. ·· . . · · . · · ·. . ., ':>· ·.: · ·., · • 

Lidasas actas de 2:1.) 22i23 'e2~ 'dÓ' corrente mez, 
forão ·approvadas: ' . . .· . : · .' :· ·' ··: . ':' :: · ... : "· · ... · 
· O Sr. :1. o secretario 'deu conta do' seguinte.· .: ·· · ~ .. . 

. ... ~ •, ':.' .. ' '-.: . ': 

• EXPEDIENTE·:·-,-
' 'j • •.• 

Cinco officios dos respecÍivos mini~tros nomeados 
communicando que houve . por beni Sua ·rnagestade 
o Imperador nomear ,por. decreto de. 24,do corrente· 
mez os seguintes·mimstros· ·e.secretarios decestil.déi: 
dos negocios .estrangeiros:•o .Sr~.·sena.dor·Carlos 
Carneiro . de Campos; · •da fazenda o Si. senãdor José 
Pedro Dias de Carvalho.: .da justica·o Sr. Francisco 
José. Furtado; da marinha o.Sr:·~osé;Bonifació de 
Andrada e Silnt e da guerra o Sr. barão· de .Pórto-
Ale"'rc. · . ' · · .. · . · · 

Flcon o senado inteirado. · . · · -

· A's 11 horas da manhã,feita achamada, achárão-se 
presentes 29 Srs. senadores, faltando com causa par
ticipada os Srs. Moniz, barão de Antonina,. barão de 
Muritiba, barão de Cotegipe, .EuzP.bio de Queiroz, 
Vasconcellos, Paula Albuquerque, 11-Ien~es dos San
tos, Penna,·lJias Vieira, Souza Humos. Dias de C..:ar-. 
valho,· Nabuco,. Teixeira de Souza,. 'mat·quez de 
Abrantes,· marquez de Caxias, .rnarquez de Olinda, 
viscondt! de Itaborahy,. visconde de Jequitinhonha, 
visconde .de Maranguape ; e sem ella os St·s .. ba
rito de S. Lourenço, Souza Queiroz,. Paula Pessoa, 
Fernandes Torres,. Fonseca, visconde de Suassuna 
e visconde da Boa-Vista. . , 

·O Sr: Candido Borges ·participa ter ii depútai!ão 
nomeada para dar pezames a Sua· .Magestade oJm
peradlilr pelo fallecimentode .StJa Alteza Beal'ci prin~ 
cipc de Càpun comprido .a suá 'missito~.;,;,.Inteiritdo; 

Cornparecêrão no decurso da' sessão lnais·novc 

O Sr. 1~ secretario leu um officio do Sr. ministro 
dos n•lgocios do imperio, communicando ao senado 
que Sua l\Iagestndo} o Imperador se dignaréeebcr no 
paço de S. Christovão, no dia 26 do correnl~, pela 
uma hora da tarde, a deputacão que deve 1r dar 
os pczamcs ao mesmo augusto Senhor, pelo fltlleci
mento de Sua Alteza Real o príncipe de Capua. -
Inteirado. .. · .. 

O Sr. presidente declarou que não podia l1aver 
sessão por !hlta de numero para formar casa, e bem 
assim segunda-feira, por ter de ir a deputncuo no
mnnda cnmprit· a !'lia missito; convidou os Sr~. sena
dores presentes pam lt·abillharcm nas com missões; c 
deu paraurde111 du dia 2ü: Lrulmlhos de coHmlÍ::~üc:; 
u paru o dia ~~7: aB uutLcl'las j{t <.h:::iguêldu::. 

Srs. senadores. · · · · · 
''' . 

• • -' • ~ ' 'o - • ' • ' • • 1 ; 

O Sr~ Dati.tas: (pela. ordem).:7 Sr: presi"
dcinte, · p~d~ a palavra J?Ul·a dar :;uma explicação. • 9 
Sr. ex-mm1stro da agricultura, quando· O•OUtro-dta 
ii.tllnva nesta casa, ·na. sessão· de, 20; · disse que no· 
Imperio a segurança: individual ·.tinha .. • melhorado, 
que grandes · cl"imes linhão·• ·desappareeidõ ;·· depois 
S. Ex disse que a~ac~ão·.:ua:justir.aitinlla·em ·ge'-· 
ral melhorado, l:l abaixo. disto· ·vem Üm;meu :aparte:· 
cc Isto é verda.de. " ·O aparte. ·é verdadeiro, :Sr; pre:. 
sidcnte; · masj·. riu ,me referia' llos .. :assassinatos, aos 
grandes'.crimes; nãa. quiz dizerr.que:nas,:Alagons 
tinha melhorado a accão da 'justir.a;·que:ellatinha ve~:~ 
dadeira reguláridadé. ·Far.o está declarar.ão;·Sr.·pre
sidente, para que me fiquê:sempre salvo·o:direito .de 
em .occasiüo opportuna fazer as obse!\vacões com·e
nientes ácerca da administração da just1r.a da. pre-
vincia das Alagoas. · · · • 

O S1t. · l'nESillF.XTE: -1\fas o nobre senador ·neste 
caso nllo podia f.ner a reclamnç1'to. Fazem-se recla
lllll(;Ücs qu;utdu lm iucorrccc;ücs t~us aparte> que U!J: 
purccc:w; l!la~ onubre ~cntulur d1~~e que o ap<u·te o 
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exacto, portan.to deve deixar para outra ocCDsiàu ex- O Sn. MINISTRO nos N:EGOCIOS ESTRANGEIROS:-
pliéa-lo. • .· · . · · . . . .· . D_igoque estas sã,o as .J?t:i~cipiJ.es nêce.ssidadcs,· c 

V E h · d solir~ as.· qu!les todas ~s. op~~tões ~stan.clo d~.acc~rd.o, 
O. Sn: .Di.N;rAs: ·::- · ~X;· a c .<:t qll:e, eu não e.v~ são aquellas ·portanto· mais faceis 'de realizar e· de 

explicar a:mmha mtenção? · . . maiàimmedinta:acéitill'.ão:·Não·qtiér:isto dizenfue'·a 
' o Sn. PREsn)ÉN'Tr::':1-· -Perdôe-rrié;Y./ Ex·:·;· p6de administracão 'não iicéité oil''não provoque· outrás 

explicar,· mas·aoccasião· não é esta; porque·pnrece- proriden:ciás ·concei:ne'ntês' ao bém publicá\ iriils.é 
ria· uma reclamação contra· o que•foi. publicado: sól_l,ré:_:a:q:uellas.· que: tod.as ru( opiriiõ,cs; já>/~s~o:,é~n~ 

.·o· ·sn: DÀ.Íiii·A's ::.:.;_;·E' 'para não'ser'·t!i,'Cado _dê c~p-: formes.; c_ s,en~o. urgen~e at~.nd~r a tD;~sn.e~~sl(l~d.es, 
tradictorio:·~:· ·.· · .. ~. ·:,': ::,· :· '· .. ·· ... ,· .... ·• parece~me que de~em:se~ as.,<I!l~·~.~reç~~ .. p~e.re._:

:.ó s~:;l'MSIDENTE: ....:.:Em:'otitrà'oécasião 'c): nobre r~J.I~i~. ' : : . '. :.:· I: . ; :·· ... :;:· ·' ·. ;· ·;;· : .. ; ·. ::- ~.·:~· .· 
sÉm~dor, expliCará: o se:u pensamento... : : ~.. . .• . . J;léstil:-~e ~ltima!llen te pé~ir ·~o : sen,ado 9 "seu .. ·:Y.ll:-

"" · · · · ·. · · · · · ho_so a.pol(). er,n fayor, po,g~In~te.,., ·, , ~- .::,. ,·: .... ·· o Sr . .'êarn~iro de Ca:mpos:( ~winist.ro .. o.sn:: SJLVEJU,\:·D,\ MOTTA:-Peço .á.'palàvr;t .. · ..... 
dps~neif.oJ;iQ~· ~t~d~fiefr.os)> ·.·· .. '!?X:: .Pr:~síd~~lté, te.n,do .. ·o-sn~ PRÉSÍDE~"TR: •.:...:.:.n~vo prevenir' ao senado, ~o 
o,giil)~f!~.te;AI:l:sAc:març(l obtidoasua.'~XOI,leFaçãÇ~_, e se"'uinte:'''" .. ,.,,,, :· , •. .- ·. , .. ,,, ·-. •" ·- ·,• ·,; 
luivendo-se.·orgamsado o'de 24'deste mez; estou .m- "' . · . . . ·· . · · · · .. b · 
êuiribido 'de 'otrercce·r· 'ao·'seriâao as vistas do· n'ovo .... Pelô:reg!ln~J;~t? 'rii(o''$'e . J>erm.itt~. 'drscus.~ão }o. r~ 
n-aoi.D.e.t. é.''e'ril.'#l.âÇã.O.~ ú'ài.re.'cÇão.· .. 4~snégoc. Ios.pu,b_ lif!ÇIS; uma· matena 1gual áqucllade que se· tratn; ·.os· p~;e~ 
o ·o b . ,, s d t t d twa cedentes, porém, têin•tóléradó umit péqJJ,eria discu·s~ 
:• ·gamete,. r.presi ene; encn ,eque,a JUS.: sii..O '·um.a-'o .. 'ü.·.·.óü.tr,'à. ob .... ·.s.·erv. a.'cão ... · .. · .. ·.·•·.·'' ·.·.-.· .,;,····.· .. ;.'. ''·.'.···· e.e~ónon:lia:dos_di;ri~éiro!(pu,b~iços ~ão' d~veres ~et:aes ' ;;..; . • . . , . .. . , · é .. 

de qu.alqu·er • adm~~tral)ào ~ a: JUStl,Ça. a ~odos, mel~~ · · · ó'~s~; 'sR VÉiiiA: .DAlf.LÓ~~·;·~,.~E':· (:, · .q~é ;,éu ;'111~-~q 
siie~·~pplicaÇãlrde:seus dic::tames e dassuas pre~c~7 eze~; .. ,, . · ··' ...... ~l ": .,,:. : :::; .. . .-·/• .. . 
pcões·_aQS' membros •de qualquer', ort}t:)m ·da. admm.IS:- .. o SR. •!'RESIDENTE: - .Jsto-~se 'praticou'. guando ·.se 
trncão:publiea ~na razão da responsabilidade que lhes dissolveu ·•. ().gabinete· a .. ::que !:Cll•;tiVeflfil<:hOD!"a.~ de ' 
cpmP.ete.·.~, .... :c,,•;::.·.··: .. ;:,:; ' .. ··:: ;:_, :.:: ·. •· · ·· · . · ·· presidir, .e seformou:c·O"·gabinetefa·:que'pres.ldtu:o 
. , i~· .pélo .. ffii~ respeitá,. á, distribuição dos dinheiros nosso:iltustre:collegao::Sr;c.Fe,rraz;<e:omesmo:aco;n-

public9.s, entende.queos,prçamentos devem.sersem- teceu em sessão de•:S :de maiO· de· :1.861;• -quando, o 
pre -~m.a. y~,J:d!!-de,., , . , ...:• .: , : .. ·. . .. · · ...... : · . ~ gabinete de:. a de·mnrÇo•·apresentou ·no• sen~do:o seu 

.·,E! .. ~b.e:n:P.en~l!me.n~o d~ r:tabmete procurar.com prograinma.- .. : . · , .. · · .. '-:: . ·. · ~. ::··::: ., ,_ ::• 
o éoncurso'~e .tpdas.;a~:.:~pmwes. que sa.tomem .as _,· o:sr~ Silvêira:dal1Iotta:·::.:..:Eu·:agradeçoa 
medidas. altamente reclamatl.as .pelo e!;.tado. do paiz, v. Ex~· n prevencão', ápê:iar:de:que eti' estava'cei:tO 'de 
e,:;'sól)re:'~s .. cl.u~~s)odilS)is .~piniõ~s, ·se achão con- que tinha ~e .liÍltitar~rrie':~:·iima·pergunta':;q~e:;tem 
cordes- 1Assim e,_.por. exemplo, entr~. outras, Sr. por fim umcame.nte esclnre!=er o senl\do·e. o pa!z:~a 
prc$ident.e; ·.a (r.u~ ;se,. re(ére, na .. .justi!J~ !=t:imP1al, .. á oécasião solemne ·em que· sê inaugura e se. r:namfesta 
prisão .. '..p,rey,~ntiva ; ~,no_ql,le ~e .refer.e. a guarda ,~a- nas'. cainÍlras UlÍl' gabinete'''ri'ovo; isto 'Ji; pe'dir'ap 
ciorii~I, ·. ~llivia~la11 ,qua,ntp s.eJ!l. poss1veL do .serVI~O gabinete q11e·sc r~ti!"a al~~m~ .~uz qu~ ;,me falta p~ra . 
ordinario; melhorar as· c~nd1çoes ~de sua quahfl.caçao comprehe?der 11;.· s.1~':1açao · á vista d~s: lllamfes.~_çoes 
par,a q!le. v~r~adeiram~n.t~ . !!O~r~spoDda aos,: gran~ feitns' pelo 'nobre mimstro 'dos negocms estrangeiros, 
des· princípios . de sua .lDstitwçuo, . pô-,la. · for:a. d_9s que acabou de apresentar o programma, ou, !!Omo 
embates,·do rect:Utam.entq, :e ~f!Ibem,,fóra da: a~çao elle disse; psprinc:ipaes e~p.en .. hos .. d.o.n.oy_o. ·g.abinete. 
ou da pres.são·.que; SQl!re ella see~e~ce nas occaswes , Sr. presidente, v: Ex. e ·a m.~l,hor. te~ter,nun~a: d~; 
em que·s~tomha .de proc~d.er á.eletçocs. , ... ·. · · que, quando se. t:etirou ·o ga!JI!le\e de~,que.V::Jj:x . 
. ·Assim tambem, Sr~ presidente, quanto i alteração fazia parte, e se retirou :dep,o1s de· um e~p~en~ü:Io e 

de algumas: disposições:· d.il; lei de: · s·: de ~~zem br<:J, esforcado · triumpho ·na · camara. temporar1a · em·umn 
sobretúdo no que se· refere.a.separar a pohc1a ad_mi- quesÚto .de grande:'transcendeil:cia,· jul~ei::do·~eu 
niStrativit.:da j pf:!lic.i!l judiciaria,,, .é. tamp~.l!l em,p~nl~o · dever. perguntara~ V: Ex;'logo.'aP.ós, otFmesm_o antes 
da.adínirustracão.: procurar .. cercar a l~berd.ade Indl- das declarações que· o,novo pres1dente ;d~.c?nS_!31J.to; 
vidual âaquellas.,garruitias. que são destinadas a nosso illustre, collega'i··s·e111!.<l<ir,"::Pela cpr~Vl'J!Cia::da 
fazê-la respeitar.~· :: :·.', ... : .· , , .. : . ·, · .. -'.: Bama,"apresentou; ~aeserao•as~razõe:;cporque·se 

Estlt tambem>n·as v:istas:e nos .deseJOS do gabmete, tinha· retira!:! o o ~gabmete; ··porque eu ·d1spensava:de 
attendendo ,.ás-dificuldades com que a ·l.avoura e .. o . saber os prO(tram.mas·novos:'C?:ffique·o·~<,Uz,t~,:ffi'Sid~ 
commercio, luctão~,.por·empenbos,•contrahidos, ama:- tantas vezes Illudtdo. . . . ·. ·· ...... ·.· · .• .' ,.. 
!ia r :;~o;m,,.á~epa~: ·~m()~id.a~,. qu~,:: ·c,()n~ultand~. 0 . ·os·Sils. CANDIDo.DoncEs E viscoNI:)Ji n'E·J,ÉOt!iTiNf!o
m~~resse; partic]ll~r,.,des.saSz:~nd~stt;Ia.s! .• par.a.que se NliA:: .:.:..Apoiado ... , . . :. . . ', , ... , . · .. :-'· , ·' .. : 
vejaO,'mais folgada~, !tão ~'I:I.Jao.sallf.Ifi~f~s.dp Es~~1°~ 0 Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA :-Entendia' queéó· :paiz 
a1lfi.1 ~e qu~ _:;e a!li'?e. C?mo me or .r possiyed lucrava mais em ouyir~dos .·ministros que se.retlrilo . 
pressao.qu~ :~JB:·~-~~te .so~re ~~as,,~:: ~i.· p6de. nm..a. as ·razões. de sua r,etirada,:· do•ql!e Sl!ber,.o~ px;ogram
augmentar~ ··:· · ·. ·. · . ·- . · . : · • · ···· ' . ··. · · · .. ' · mns .·daquelles:que· sobem no,poder •. Agora.repete-
. Este; :sr:: ·iJres!dént.e~ ·~ O·pensa~e,nto·do' mimste- se·a mesma necessidade; ·V:: E~··· ·sabe qué o:~minis

no em. relação as p~mclpll:es necess1dades, .~s quaes terio }lassado, ;segundo se dlz,1Julgou 1dc .seu dever 
ac:tualm~:n,te:Pt:ln~a que ~ patz recl.ama que: se.1ao _a~~en~ retirar-se,: por ;tet:-se manifestado', na camara. tempo-: 
c.hdas~ .: . : . . .. · . . . .. . . . rarill un;ut. ma10r111 de .um :voto .• na yot.açilo ~a :res.-

0 .SR. CANDIDO .BoRGEs:- E ·a reforma mum- posta ú.Jalla do .throno. ·.:. , · .. · .. · ·. ··. • .. 
cipal'~ · · Ora Sr. presidente, tendo-se dito, e· sendo preciso 

0 SR. !'RESIDENTE: _ Attenção ! que o 'paiz o ~aiba, porque não é bastante que se · 
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diga v:~gnmcnte n pelos corrédores, é preciso que o poderltõ trazer muiLa luz ao paiz, fts. r.amnrns 1\ 
pniz saiba isso officinlmente, visto que o nobre mi~ mesmo nos nobres ministros, que podem ver n sua 
nistro dos negocios estrangeiros me pareceu ·um posição olhando parll: ·os pre?c~entes, es_t.lbelecidos. 
pouco escasso a respeito das manifestacões. que fez 
sobre a ascensão .do actual gabinete; téndci-sc dito, . O· Sr~: JDal~qucz de: Ca.."''das :.,....; Sr. prcsi
repito, que:o. gabinete se -retirou .por causa dessu d_ente, o meu pnrticular.amis:o, senndor.pelaprovin
derrota. na 'càmara dos Srs. deputados, é tambem c1a de Goyaz, que acaba de.sentar-s.e,:,pensando tal
preciso que o pniz saiba se acaso tendo soffrido o vez que eu me .esquecesse de-cumprir um.dever para 
gabin.ete este échec na votaçã!> da camara, foi, isto com o senado , inte'rpellou~.me sobre as cimsas, que 
suffic1ente pari!. que ell•l se rehrnsse. .. . determinárão a retir!UIIa do gabinete a .. qúe'.:tive 

Diz-se mais, Sr. presidente, e é preciso repetir, a honra depr~sidir.-Eu·ngtadeco•de coral'.ão ao meu 
para que se ·sniba a verdade, que o ministerio ·não nobre amigo mnis• esta prova• de interessé•por ·niim, 
se resignou lis conseqtiencias dessa vota cão adversa, e vou satislilzê-lo. . . . ... ' . . ·· _ . ·· 

. e que propoz ao poder moderador· a dissolucão da . Sr. presidêiúe/' desdê '. ~-s prlm~irõs· !Ílàs'"d~ í:>'re
camara. E conveniente que o pnizsaibn se ô gabi- sente sessão qué o mmisterio,previu·que'não':poderia 
nete que s~ retirou. usou deste meio constitucional, marchar com. a. camiufa actuai; .attentii .a~ pe'quena 
se fez essa proposta.; e, como .elle retirou-se, po- dilferençade ~o~o~;-~Mre'a·mni~~ia e·~·miil~ri~,.b'ém 
demos concluir que se :eti~ou, porque a ccirôa lhe como a·soffregUidao e vehemenc1a-que sc:mamfesta:. 
negou este recurso const1tuc10nal. vão da :earte d~ cippÔsicão 'parlimi'entar: cliamiiélá 

Acho muito importante,. Sr. presidente, que o liga. ~,'~x."viu como sciJi,s·e·c~pera(p~osj~ê~~~~nos 
paiz saiba com toda a solemnidadc a verdade destes dos mm1stros, c )l)CSII?-o.~t~•s.de s~ d_1SCU~lr._~.falla 
tactos, porque n6s vemos qué, depois de tantas ano r- do throno, apparccê~ão .. mterpellâ\:ões sobr~ I!COnte
malidndes, por que passa o nosso systema consti- l'imentos que devêriãci~necéssadamente scr'triltàdos 
tucional, o· ministerio actunl nasc~u de duas minorias, nos mesmos relâtorios;. 'os quacs: em·péruco·s .. dias' se
e eu' não comprehendo que .em um systema rcgulnr rião lidos na ca:ninrn dos -deptitàdôs·. · , __ - ' · .. : :· ';' _ 
parlamentar um ministerio se possa tirar de uma mi- Aqui mesmo nesta casa .um, requerimento': i1Jipn
noria, sem- que implicitamente se subentenda que esse rcceu, em ·que se 'pédia ·ao' goveriúl'informações. que 
ministcriv assim tirado da minoria tem de recorrer com certeza scrião enc·ontrndas :l1os" orcrinientos·. A 
ao pniz para que lhe diga qual. das duas opiniões é prudencia, porém, aconselhava qr1e' agúardassemos 
que tem razão. Se acaso na resposta dos membros do os factos, e os factos ·não· tardárãQ'a appnrecer coo
gabinete que. s~ ret~ra eq ou~r a confirmaçãodo boato firmando-nos em nosso primeiro i juizo: ·· : "'< '· · · 
de que o m1mstc,no· se ret1rou por ter proposto a O encerramento da·discussão do' ·votó' de· graças 
dissolução e. não lhe ter sido concedida pelo .poder requerido pela opposicão com tanta pressa; e quando 
modcrndor, cu. d~vo logicamente entender. que cm por pnrte della apenas. dcius ou tres.dis·cursos. se ii
um governo parlamentar s6 se entrega ,o poder ás nhão proferido, deu"nos a opportunidade qüe;espe'
minorias quando se lhes dá juntamente o direito de ravamos; e a votacão de uma·'cmenda•quc foi· apre
consultar a vontade nacional, para saber se a: minoria sentada, para provocar qm: pronunciamento coritra 
ó maioria; porque n6s não estamos, senhores, no o miriistcrio, deu' em resultado :o·ficar--estc·em'íni
governo .. de minorias, estamos no governo de maio- no ria por um voto! Não hesitámos um s6 momento. 
rins. Dirigimo-nos a S: Christovão, e· ex:póndo a Sua 

o Sn. NAnuco : _ As maiorias mostrão-se nas ~Ia gesta de o Imperador o nosso niodó de encarar a si:.. 
votac •. ões do pa_ r lamento. tuacãa politica· do' paiz, 'propuzemos ·a solução 'que 

julgámos. conveniente - um nppello 'para o 'P.aiz o SR. SotTZ.l RAliOS: ~Apoiado: real. Sua 1\fagestade :o' Imperador'não' houve por 
O SR. SILvEtM DA MoTT,\: -E. é por isso que bem annúir á esta· medida', c· consequentemente se- · 

nn entendo. que os ministerios, quando se organisão, . guiu-sc a ·retirada· do· gabinete. · Consecutivamente 
111m necessidade ou de apoiar~se em uma maioria tive ·ordem· de ·Sua Milgestade para· 'chamar· 'ii· sua 
pequena,. ou de:appcllnrem pára o paiz afim de que presencá' o ·chefe· da·nova··nlaioi'ia· da 'camarn dos 
o. paiz declare .que· a verdade, que a razão, quc·a ileputaaos.''o que· cumpri";·transmittindo~a'.por es
dct'esa dos ··verdadeiros interesses· pu blicos está do cr1pto ao Sr. deputa.do Zachnrias 'de G6és ··c V!Jscon
lndo daquelles que estiverão cm minorin -no par- cellos, êo qual foi logo cncarrcgndtr,dc organisar o 
lamento, c não.·. no dnqucllcs que cstiverão em novo gabinete · :·--· · -:.: :· .: :.- · .· . • ·, · 
maioria. Eis·quanto ·me cumpre .declararao senado.;. 

O Sa .. SouzA RA.uos: - Constituirão-se em•mnio- · Creio q~e ~ahimós qun'rído dcvJaffi.o's; · traz~~d<? a. 
ria ; a votncão mostrou que esta vão em mnioria firme conv1ccao de havermos serVldO com zcJo·c .le.al-
naqucllc dia: . . dadc ao iíripêraàoré 'ao'pniz;"··: :: : ' : :- : ; : .· < . 
. ·O Sa; 1'1\ESIDENTE: -Attcnção! , o- S1·~ ~i.~con·d~.':d~. Je4~itinla()~ba 

O Sa SILVEIR.\ n.L 1\toTT,\: -Sr. _]>residente, eu (pela o1·dem)'.' _:_sr. presidente, acho que a resposta 
não quero nbusnr da prevcncão que V. Ex. me fez. ii falla .do throno ,não .p6de ser vo~dal:iojc,.... • . 
Já fiz esta pergunta quando 1/. Ex. se retirou do mi
nisterio, c então declarei que nchava mnis interesse 
PIO saber a: sorte dos mortos do que a dos vivos. 
Continuo a achar mais interesse em saber ·a razão 
por que o ministerio se retirou c sabê-la com todos 
os esclnrecim.mtos, com todo o criterio lt discreto 
dos nobres ministros; porque todas ns explicações 
que o ministt:'rio pnssndo -pndP.r dnr ao pnrlnmento 

(O Sr. Sou::a Franco· ri:..se.) · ·· · 
0 SR. VISCONDE' DE J~QUITINHONHA :~Fiquei real

mente sorprcndidci com o riso do honrado mem
bro pelo Parii. Poderei eu ser:capaz de provnr ao 
honrado membro que o seu riso foi indiscreto? Po
dcL·ei cu pr~var no honrado membro que ellc é da 
mesma opm1ào ..... 
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O Sn. SouzA FRANCO : .- Então l ri-me porque !{ão pela sua ~odernção, censurou. n :11lministrnção 
gostei. · .. , · . . pOrque ·não. satisfez o-seu:,programma, .censurou;a 

•0 · S · · · •· · - administracão por· muitas outras-razões, que constão 
senado~~s~~E~ID.ENTE.:,:- Peço :auenção nos .nobres do seu discurso: logo; esti't inteiramente. cm dcs

. . ,. · · . · . · · . ·accordo. o, minis_te~io actual çom· .o ministerio pas-
0 · Sa. VISCONDÉ.DE JEQUJTINIIONit.\: - ..• que; pelo sado, e com as .1deas por. elle· professadas, com os 

co~trario, ,S ... :E;x.,.deve recolher 01;1tra vez o·seu ciso princípios .por elle sustentados.~ Assim,., nli.o devo 
[Ruw);.entrar outra•vez em si?· Serei eu. capaz disso, .el:l,·.crer' que. :as necessidades publicas:indicàdqs:no 
Sr; presidente? ·Espcrarít de~inini o senado que cu· dtscurso da corôa· ou não. o·: são .taesno couce1to da 
taliaça-? Creio que não; entrego o riso, do honrado admióistrm:ão. actual, ·OU, sé o são, serão satisfeitas 
memoro. ao.:mesmo honrado.membro; ·ene que o de uma máneira muito diversa? SemduV:idaalguma. 
expli:qu~ ·a si p~;oprio, e o senado terá de ficar saLis- EpoJ,"Ventura o ministerio,- actualjli. nos. disse alguma 
leito ·:-.· · · · · ·· . .· · ·. . . · · . cousa a.._rcspeito dessas.necessidades? V .. Ex. ouviu . 
. . ~; .. ·.ilre~i.d~ÍÍ~,. a ~êsposta á falia d·o tlirono .f~i.re- o • programma. do .lton,rado ,membco .pores .. Paulo, 
d!g'ld_a c_or;úo~~e .o dtscurso. da ·corôa; ·.o discurso da hÓJ.e. ministro dos négocios, dos estran~eiros ;·disse 
corôa·foi·redigido confor·me o. pensamento do minis- elle alguma cousa. sobre essas :necessiçlades reco-· 
te rio, q)le. então existia, porque nem o honrado mem- nhecidas no discurso. da. coroa .. ? .. Disse-:nos alguma 
bro nerri outro· dirá mais na casa que a falia do ·throno cousa· de positivo que podesse indii:ar ao senado,.que 
.não é :uma· peca ministerial : é; então, sem duvida na realidade o intuito, o proposito da'administraciio 
algtima;:'a··flillâ do :throno. não exprimiu senão o. actual é satisfazer tries.necessidades .. de,urn· mÓdo 
.pensamento· da·. administracão entli.o existente. A intei~ament'i' identico, ~u_pelo.mcnosanalógo áquelle . 
résppsta;.: que niio· .é serião ·o transumpto, uma. pa- . que tmha em mente o mmisteno passado? Não_.:Póde, 
raphrase:do discurso .-da corüa, não tem. por 11m portanto, a resposta.á falla.do.throno ser·ap_provada 
senão :·expliear: ó. pensamento: do ministerio passado tal. qual pelo senado nestas:circumstancias? Ninguem · 
(Apoiados);, .isto é,logico, senhores. ~IÍls-o·riso·.do pódedizt~-lo, Sr._presidente; seria um.contrasenso. 

···honrado: membro pelo Pará desvairou-me~· ... Agora · .. E'.nccessario, Sr: presid~nte, .uma, outra.resposta 
. já estou convencido de que o nobre membro recolheu ti fu !la do throno ; é preciso !IUe o ministerio.se. :,ex
seuriso~entrouem si, .. e ha de -concordar commigo. plique. a: respeito do discurs9: da co:~;ôa conveniente-
. ..Nós, ::.r. pr.esidente, nesta casa temos necessidade mente. . .. . . . . · ,,.. . · . .. .. , .. . . 
absoluta.de manter estesestylos pnrlam!;lntares, e por .. Eu, .Sr. presidente, precis~va di~er. nl~uma _cmisa 
isso·;desejam()s, d.evemos desejar qu~ a resposta á sobre .o programmll offerectdo á. constderacao .. do 
fallado tlirono. seJa completa e explique. o pensa- seríaflopelo nobre,miiÍistrp dos:'és.tràngeiros.; ·não;,o 
ménto do·ministerio actual. Já que.a administração fiz porque V .. Ex. preveniu ao .senaçlo çlomodo como 
actualteve a infelicidade de entrar justamente no co- devêrn. ser ouyida .a declaração, do nobre :mini!ltro 
nieço da: ·sessãó; diganios .. alguma .cousa na .rtlsposta dos estrangeiros ;.mas creio que cabe bem aqui,,ve.m 
i'tfálla'do':thí:orio .; expliquemos o pensamento dose- muito aproposito nesta ·occasili.o,. porque o ·meu. fim 
nad(),. à respeito da: aâénini;tracão actual.· E' isto. in- é chamar a nttenção do sen[!do a respeito. da incon,.. 
conveniente '!.Não é este .o methodo de manter, de- veniencia,· da contradiccão, .da .falta de. nccordo que 
senvolvér.e.torn.ir solido o consorcio da assembléa ha entre a resposta {t fafla do throno e'o penslllnénto 
geraL .com o poder executivo'! : Creio eu que esta do ministerio actual. . . · · · .·· . .. . · . , · : · 
proposicão nli.o dá. motivo a reougririncia;. ou coritra-· · E .como fallo neste sentfdo,. ~r. pr:es.ide11te; deçl~:
dicta. alguma.· Envie-se, portanto, a resposta á falia rareia V. Ex. e ao senado com franqueza .. Ini:hVl-' 
do throno .outra :vez á-commisaão; a commissão que dualmente· fallando, não posso .dar· o méu,arl'óio·.á 
con~ulte· com .o; minist~ri() !lctual, e~explique o' seu administracão actual sem; que ella .satisfaç!l·. ás 
pensament9; e nós p·discutiremos .. ·· .·.· .· · .· •. minhas :vistas. politicas. ~r~m~i!7o; .. nece9.sitó : t.l!le 
. :··De 'Se•.não:>fazer'.Oiqlle eu·. açabo de expôr ao se- SS. EExs. declarem. ·se.. reconhecem,. c,omu~uma :n.e
nado; . .Sr. presidente, vai segUir-.se. um grande.em- cessida_4e.palpi~nte a· iutrep'i:et!í~ó;gõ· rictó.!ídi:Iiê~~·
baràÇo para' a admninistracão, e ate para -ó. senado. nal; _se. a, resperto de todos os pontos cque·ambas·as 
Y.. ·E:x; =teu •.. como ·nós, tôdo o discurso da corOa; camaras. ptizerão . em p:ilr~cer. da:. ·commiss~o.::rriixt!l; 
ahi..v:êm. indicád~. ·as· necessidades .. mais urgentes ; SS. E; Exs. c~ncordào e!ll. que.:to,dos, ;eUes dey~m ;~er 
sãci' estas~· necessidades porventura .encaradas pela examinados. Ha no.mmisteno-.actuíil.um· meml.ro, 
me~inaJó~má: pela :aarriinistração açtuaL? 'pergunto .O Sr.~ presidenté do co_riselno; >que .épncordoU::com 
~u.; e_ .. ~.ssa -J~ers'?'?-ta:,.merecerá.().rlSO· do h()n~do. o :pe~sa,mentg qu~ motivou a .nome~~ão da .. col_Il
me~noro ,pel~ ,P~rll ? E._;::se a· admmtstraçli.o nctual.r~· m1ssao · reuntda;: 1sto é. exact?.i S;. Ex::,,em·.um dt!l
cónhece éomo ·necessida'd~s: urgentes:aquellns mam- curso na· camarn temporarta, ·.expoz .,com. ~cl1_1reza 
restadas ;ê iridicàda's no .discurso' da·•coroa;;··ainda. sua opinião. a respeito da urgente necessidade ;da 
perguntarei,: entende oministerio actuB,J solver essas. interpretacilo do acto addicionill:. '.Verdade é que 

· duvid~s, · .sati~taze~ . essas nécessidaa!3s . pelà .. fór~~- S •. E>:~ .n~ssa ,occa~íãg ainda .. nil9 · se.<tinha ::declaz:ado 
como., o. mimster10. passado .. enten~1a e· pretendta• :pr:ot(lg'!~~t~ ·do drrerto de;revoluçàçl, e,póde ser que 
resolver ? . Eu -devo crer com nntec.~pação :que não,, este prtncrp_ro. tenha a}t~rado :·UID~ pQuco seu. pensa
porque vi que o ministerio· actual e ·composto todo .aiento .. relativamente a mterpretacão,.de que.neces-
dosmembros:daOpposiçli.o, dessesque·se oppuzerão' sita9.ilcto adtlicional ..... · · •.. • .. · :.. .·· ... _ 
inteira e. absolutamente ú administração que acabou. ··Os _outros memb~(ls do ~1!-~~~ete Já se. declarárag 

Noto mais,. Sr.:presidente, que estas necessidades contra esse antagontsmo ;·e mdispensavel que· o !DI
nilo seriío satisfeitas com o espil'ito com que o serião nisterio explique-se para porler llaver homogenei
pcla administração passada.J. porque vi <JUe '! ~on- dade de pensam_e~to para pOder haver solidariedade 
rado membro senador por ::;. Paulo, hOJe m1mstro entre os Srs. m1n1stros .• 
dos ncgocios estrangeiros, censurou a administra~ E nesta occasião eu pedirei tambem aos honrados 

9 
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ministros da corôn, que. se achão presentes ·na casa, 
que hajão de dizer-nos se concordão com o Sr, pre
sidente do conselho relativamente ao direito· de l"evo
ln~~ão ou de rcsisLcncia armada. E,. Sr. presidente, 
este principio, csta·maximanào é do numero daquel
lns que pódem ser deixadas de parte quando se fórma 
n programma de um gabinete ; é. indispensnvel. que 
todos os·membros do gabinete· estejão inteiramente 
de-:accordo,· porque o conjuncto dos actos adminis
trativos ha de participar sem duvida alguma de~te 
pensamento.·· · 
· Desejo, Sr. presidente, sa.ber como é.qu'e o'minis

tcrio actual tem 'de solver essa questão da lei de 3 de 
dezembro. A.s vistas da administraçiiQ passada er~o 
bas~a~as ~a ·moderação; a opposição, de onde snlnu 
o mmrster10 ac~ual, oppoz-se á essa moderação. De-

. claro, Sr. presidente, que quero moderacão .. ácerca 
de tudo, e princ~almente no. poder judiciado. Eu 
desejo, modcraçaó, senbores,· até no patriotismo ; 
o patriotismo é umavirtude mas· essa virtude 
exageradll. póde causar'·· grandes ma1es ao paiz. 
Estimei> Sr.· presidente,· apoiei ·a· administração 
passada por. haver a mo~eração por bilse 4e seus 

· netos ; senti' que ella resrgnase . o poder por esse 
motivo; porque a .vi sempre moderada, vi:.a sempre 
jnsta, desempenhando todos os deveres dn. adminis
tracão ·e respeitando ·as maximas constitucionaes; 
nftÓ encontrei um só acto na administração passada 
que entendesse com os princípios sacramentaes da 
constituição do paiz. A -sua moderação parecia fra
queza, mas essa fraqueza era justamente a força da 
prudencia; entretPnto, V.· Ex.leu os discnrsos profe
ridos .na camara temperaria, que accusavão o minis
t.erio de ser extremamente moderado, extremamente 
tímido. · · . · .. 

Todas essas explicacões;pois, Sr. presidente, V. Ex. 
vclque são indispensáveis, e que apoião e provão o 
rrue ·~u acabei de dizer ao seu.1do úcerca da neces
sidad·c de voltar a resposta ft falia do throno outra· 
vez á commissão. Eu, Sr. presidente,. não ofTcreço 
emenda a este respeito, não mando requerimento ; 
offereco a idéa ao senado ; se o senado entender em 
sua sábedoria que deve proceder pór esta fórma, 
regosijo-me .de ter servido. apenas de instrumento 
para . se guardarem e respertarem os· estylos parla
mentares, salvando-me assim 'do ridículo com que o 
honraclo membro. pela. província do Pará acolheu 
as primeiras palavras por mim proferidas a este 
respeito. . · . . 

O Sn.. SouzA'FnANCO:- Isto é prevenção. 
O SR. VISCONDE DE' JEQUITINHONHA :·- Trabalho, 

Sr. presidente, no senado desde que nellc ténho as
sento, e até na minha vida particular trabalho, se
nhores, por nunca obrat· por prevenção, . porque é 
nn l'ealidade o estado que mais sncrlflca, quer o ho
mem particular, quer o homcf!l publico. O honrado 

· Júembro disse-me agora que o que au dis~e era_ íllhf:! 
da prcvcncüo: ora, senhores,· o facto do rrso nuo fo1 
um facto f O honrado memhro, se nós trocassemos 
os papeis, não procederia da. mesma fórma? 

O Sn. SouzA FnANCO; -Não teria licença para 
isso, não teria licença para, pela ordem, fallar cm 
.tudo. 

O Sn.. VJSCONDll DE JEQUJTJNIIO!\'IIA: -Não ó, Sr. 
presidente, bem cabida ~ obscrvar~üo do honrado 
uwrn br·o ; no scn.1do tem-;;c até 11o,le sustentado 

sempre imparcialidade, c a .imp:i.~·c.iulicluclc susten
tada pela mesa' I! principalmente pelo Sr. presidente, 
acabou de receber uma p1·ova, que não pódc ser con
testada. O nobre l'Cnador viü que s: Ex., r) Sr. pre
sidente, preveniu immediatarnente, isto é, disse hoje 
aquillo que drsse quando sitbil;l'aO: ·poder o:gabinetc, 
que acalla de rcsigna:..Jo;:·e nós nos sujeitamos porque 
achamos que na realidade: é assim:· é preciso refor
mar o regimento·paraseproceder.deoutrafórma; se 
s~ P.ro~;mz~r a reforma; ·eu votarei,po~, cl)a. :,: ::; ·. , , 

Eu taller .pela.'ordem; ·sc.o senado nao aceitar n 
proposição para voltar ú comn'iissão ·a respost<'l, á 
tallR do throno, então terei de fallar .sollrc- ello..-':.': . 

,. ' ' •,. ._ .: ·; . .· '·: '···,·1 ,• , .••• ·-{·' "...:;. 

O Sn. PRESIDENTE ;_.:Não havendo 'sobre :a.·,mesn 
requerimento algum;, éontiriúa a primeira diséussão 
da resposta á falla do:throno .. · .· · :· .: ·· ::. ,: ,· :. 

O:Sr; 'Dias d.e._éarvaillo (:.;.iniúiodà'f~ 
:::enda:)- ,Sr .. presir.lentc,-.não. pretendia -to.mar a 
palavr!l no.:v:oto. de;graças,.p~rquejJ.ão:julgayn n~
ccssano drzer cousa alguma: sobre elle ;-.mas depors 
que o nobre. ,senador pela _P.rovincia da :Bnhia ;,J?on
dcrou ao senado a necessrdade de ser .• elle· envrado 
de novo á com missão; .e exigiu cxplicaçõcs,da.·parte 
dos membros do actual ministerio· . .l1cerca·de nlgun;; 
pontos em. que S. Ex.· se .dignon:de,•tocar,···,entenrli 
que era pelo menos um· dever ·de cortezia .não ·dei

. ~~~r ?e e~plicar ao nobre senador .. o··pensamento.clo 
mmrsteno. . . , ·' : . .., :· 

Nada tenho a accrescentar ao pro·gr!l~ina·llprcs_~n
tado pelo meu nobre collega·osr~ .·m1Drstr~·dos··ne
gocios estrangeiros ;·S. Ex.·olfcrcceu á'f)Ónsidcraçlío 
do senado as vistas gerlies dudministriiÇã'o:·'"·'" 
Examinémos;poi~, senhores;'sc sérá iné'óriv~nieiite 

que O senado VO!C. hOje à resj>Osta á, ~àlJá .do ')hrÓ~O 
tal qual fôra redrgrda, quando ao lcm~' do Estado se 
acha vão outros senhores que .não ,os· ·.mémbro·s ·do 
actual ministerio. Entendo. que';não, .e vou· .. dar ... as 
rnzões. . . . . .c.. · . · .. . 

Podem considerar-se· na resposta á.fália.'do thro·no 
dous pontos:. um cm. que se trata de .. julgar alguns 
actos da administração passada;. outro em que .o se
IJarlo promettc attender ás necessidades publicas:jn
dicadas na falia do, thronó. Se 'o .ministerio.ac'tual 
não discorda ·dessas, necessi'dndes, se .ao ,contrario 
entende ,·que algumas de lias são tão palpitantes, são 
tão evidentes que .nüo.ha. •u,ma:só.,opinião _qüc,.não 
rcconheca a :necessidade: de · decreta~las, :. como~ .se 
póde dizer que o .. senado 1Ü>je: não :proéede, ~cm, 
Stl. votar a rt:~sposta, . cm que:capenas. 1 ·se· .consrgna 
o pensamento· geral de que o .senado .attenderá: ít.essas 
necc~sidndes?. Se, ·como o 'nobre· senador se· expri
miu,· o senado. se Cf?tnprométt~se':no voto dtl graças 
·a -approvar .. as:medrdas que· estavão.·na•·mente·dos 
Srs: ex-ministros; · sem:. duvida . poderia. ~revalecer 
a opinião de que .. esta. resposta .. não:·podra: ser. ·ap
provada·; mas . peco .licenca. ·ao :;illustre .senador 
para discordar nesta parte· de\sua. opinião~ ·En
tendo que o scnado·não faz· senão ·uma proiüessn de 
attender á taes c· taes necessidades, mas nlio se com
promette desde já a pr:over.a essas necessidades pelo 
modo por que o gabinete -passado· entendia dever 
provê-las ; c, se. como eu drsse ao principio,· o mi
nisterio actual concorda na necessidade de se satis
fazer ú essas reclamações de todos os matizes de 
opiniões que existem no paiz, o senado vota muito 
convenientemente, npprovanda a resposta á falln do 
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q1rono tal qual foi apresentada pela nobre com- Entre essas está sem duvida aquella que primeir_o fe~ 
missiio. . . o-objecto das reclamar.ões do nobre senador. . 

Senhores, o nobre senador declarou.... .Sobre este ponto, ~r. presidente, eu devo dizer_ 
O Sn: VISCONDE DE JE.QUITINHONUA.: -O voto de a? nobre senador, que o ministerío nãc. tem ainda 

gra~~s e voto de confiança. · . . VIstas fixas. · 
._ O Sn. ~IIN:Ú;J:r.o" D.·t, FAZEN,DA: -Concordo cm que O SR. ~ÍtNÍSTROD~ ESTRANG~mos: ~-Apoiado·. ' 
~voto de graMs SCJa um ·voto' de confianr.a, mas o 6 Sn; vi:si:o:Vn· .DE JEciu'rrâmoNHA: -:Ah f .... 
nobre'senador'sabe melhor do que. eu que na cnmara 0-:Sn. ~.IIN_IST, 'no DA. FAZE~D.t: __ - si_tri~-~-e_<:rib_ ... _._o:~es,·_._d_ c· . 
dos Srs: senadores essé voto não pó'dc ter a extensão 1 • .. que tem•.na outra: cnmara. · - , . - c aro~mmto solemnemente que não•.foi:•objecto de 
-o_sn: .. '·_VISCO:i.DE. DE ··JÉQ .• ui•r',CINHO~.-;·11.\; -.. p'cr. •. ci._per- qucstõto para a· organisaçào,' do ~inísteriÓ· es,tep'onto; . 
~- . " _ . ~orquC?·todos reconhecem perfeitamente ql]e.a:·intel-. · 

dao;p!lra ·cteclarar:,que. essa maxima· ,ó.absurda, é a hgencia de uma· lei constitucional não:~púde:fazer• o 
mesma'.do· Sr. -Nabuco. · · · · · · .· · programma de um ministerio,· quando se não trata· ~e-
. ,:1((Sn. nÍNISTRO: n,(ÚzENÍU : :...._Está _o nobre se- tia r uma soluçp.o prompta _e immediata,."á .questõe·s 
riador' no'seu' diréito,·· assim i:oino eu estou nó meu pendentes. •As • questões relativas··ao neto· addicioilal 
pe!i_s,a)1dÇJ;que~~'senado 'dev_e examinar a_ coiuhíeta são• questões de. administracão,:·qriestões 'de longo's 
dos·mm~stros; deve censura-los; .dev.e mesmo' negar annos; ·algumas dlis· qunes pÔdião. te:c sido já resolvi
o ~C!l'C?!l!!U!'SO,;_,quando as ~edidas propos.~as pelo das pelo meiO OrdinariO que OfTerece •_o;acto addiSiO:
mlDl~t~rlo;náO_ o merecerem; mas o•senada;na. posição nal ; e· como ellas •se. prendem a:um:·pensamento; que. 
~II!-• que. se ·acha'',collo!!ttdo;:-.não pó'de fazer· essa po ~ não póde escapar ao -nobre-senador,· porisso:têm :eit;.: 
li~ca~ ~~rA~ter.m:~nar ·a .conservação ou ·quóda.. dos mi- contra do .tanta difficuldade na sua solução parCial. , 
n,Ist~r_ros,~_por_qu~ .contra o·senado o- poder.'modera..: Será ml!.iS facil.a soll!-ção.-gerál!fcssas :difficuldadcs. 
d~r nao,item recurso algum; Esta•opinião, senhores, por me10. de segunda 1nterpretaçao daquene: acto; .Jn· · 
nao·:é· minha, • muito m'ais illustrados 'senhores ·do· dividualmente ;fallando,.-.senhores; .e-não é: de hóje 

' <JUe_eu:têm:manifestado.a•opinião de que nesta'ca~a que assi!Jl penso, entend(l•queainterpretaçãodoacto· 
o- prec1so;proceder-'se com-muito mais:- prudencia. do addicional, simplesmente, talvez:não baste pará.satis-: 
quecTJ~:outra_:c!lma~a-;· que esta• casa não deve·provo- fazer a~ necessidades publicas; . ,. -~ · · ·. .. ·: •. ·;·,, 
cru·:·cnse&•mipisten~es;,que deve esperar os factos· e O ?n. ·VI~cÓ~E . nÉ. JEQuri:I_NIIOl'inA :. ·..:. Eio: .~~e) 
procedeJ::muLto,,mnisprudentemente·do· que a. ·outra preciSO mais,r ,; .... _ :. : _ ..... : .,._ ·: •,<.:(:: :• ·. 
camara-pelai.p,osicão:em -que se acha colloeada.: · · ·: o Su. ~IINIST!l.O 'DA: FAZEND.\: :. _ Estoufallaxi'do.in-
,.Sr;.preridetite,.~quando- se;organisa· urngabi_nete, div'idua_lmente, nãoquero··q· ue _se tomem as ;.;;.iinha_s_ 

eu;ree_onheçq,que os·seus,membros têm necessidade 1 , ••• 
tlc:_·consultar:entre si•sobre 0 modo de.- resolver· as pa a_vras como -pensamento da. administração; -porque 
qués~~e~ qo Estado;• mas; entre-as questões qu~ podem Já disse qu~ não houve_ sobre ~st~_:ponto. qúestão ,en
'CS~~rS]lJeltn~ á.rcsolução;:hnun~ns que se considerão tre os·•mimstros; a mmha •OPinião é que não basta 
mais urgent(ls·,· _outras que podem ser adiadas para ·só uma interpretação do·acto addicional;•'···: : .•. ~,..=·- · 
melhores,tempos:-• ,._. -.~ .. ··: .· .. ·; ·· · O Sn.''viSCONDE DEJEQUITINHONHA·;..:...E óqueé 

• · · · · · ·· · ... - - · · · · preciso mais ? · · · ': :· . · _ ' . . o minis~é.do :áctú.al; .serih'ores, rião podia,. entriln .,_ 
do .no' cómeco. da sessão,.: não tendo · .. trabalhos pre,- .. o Sn. niil'HSTRO DA ~,\z~NDA: ·.,:;.:._: N ót~.:se' qtic ~ão 
pa~ados;· comproinettér:-;se .a _realizar;· nem mesmo _a .. trato de fazer.esta'proposicão, -liinito.;me:a'diztirque 
P.rop_ôrtodns .. as medidas que se achã<4, indicadas na é talvez precisa uma reforma do aetci;addíCioiiatem 
fil:lla ··do'tlú:ono.; ·o· qiié féz; ·pois;·. senhores '!"Obrou alguns pontos, . para' separar 'ii:tteiràn:iente _'o :.que é 
pr~dt')nte~eii.tc;,cqnsul~ouâs'cil'Cum~tancias a!!tuaes,, geral d.o. que é provincial';pcirqüe; quanto â mim, 
cons,ultou:llJ.efil!l.O o. tc!llpo. Por mais esforços que o to~o o mal_ que ten;r sentido ·a admi~istra.cã~~ p~()V.érri . 
sen~d~Jaça,·é' Ime_oss1vel. 'que 'em _uma ses~~o f:llle da confusa.o .em que se achão as· attnbUicões dos 
reahze_ a: 1lletade' das ,necessidades sobre: que e cha- d'Otl? p~dere_s_.''Yó!ei.' pelei iicto;~ddidórial, sé#h~re~;· 

.. rondo i( pronunCia~::'se; O al}n_o. pass.a~o,,. ~elíhore~, c_orícom para. elle .·;· mas;· se hoJe se tratasse•dé uma 
cm outros annos essas necesstdades t(;)rn · s1d o trazi- .tão ·-importante ·medida.· legislativa; ··eu: não •'votária· 

. ua~~·ao COr!b~Cil!JCOtO das cainaras ·;' e· porventura e~ .um sé~~ido~ t~o ~mplo',·.co.nio.:aq~elle'em::que· el~a 
forno e_llanatisfettas ?. • · .· . . - · fo1 :votada.• Expnmmdo-"me assm:i) :senho~es,,.,crclO' 
·,_;:Na_-ô:_:_o ':.niü~i.~_t_ crio'. actüal, .·pÓi_s_, _quc·conliccé pelu_ rrue fali o ao senado com " franque~a.·,com qucr deve - -- . .. . - - fall_ilr_ -lhe um_ membro · u_esta casa, · . · ·· ·· · ' · ·.:< · · 
pruttca,'-:-como·conhccem todos:os· noores:senadores, . ' . '' ' . ' ' . ' 
quP.nãó 'é possivel:,em uma sessão votarem~se todas ·' O.'S~t. VI'scoNDE' DE JEQUÍTINIIONn.\'.::.~ .Ét:i' tomo 
quan_!-as 'llledidas,i·•as_ ne_c:essidad~!Li-publiçl!-s:. _re7 nota:·-: .. -, · · .. ,· · · : \··>.:; '· - ., .. 
clamao, .. o.que:-fez.?. Indicou· aquellas:mms, 1m~ O Sn.•mNISTRO·D,\. :F.\ZEND.-\'~ -Póde·otibb~J:sim·a
portantes;" e,. fez.: , ri:uii~,. : senhor~st~ -Jndic~u _aq~_el~ dor tomar nota, e accreseentó~ mais :··no dia· ein que 
las, -~o.br~, 1!-S:~q)l~es,toda~ ns ,OPlll;~oes., QStao. ,de, ac:-:- se propilzer-uma reformn. ·em que se ·sepnrem'perfei
cortlo ._: :N n. ·.ma.ncira. , de.' renllzar ·. ·~Ste\ pep~~ml?,nt~ .. tamentc as attribuições do' goYe~no .geraldas àttribui
pnden~,.h_!ly~r.d~s~9t;da~cias,; 9s~a_s di:?q()r~!!nCins ,ap~ ções··do governo provincial/ pn~a"que 1lqueln. ·.com
p:trecerii? na di~cussli.o,. e. cntao · :v~r~sc"ha .de que pMamente 'defimclns ·e .perfeitamente ··extremadas, 
~~~o c~~ a ra.zao,: qttcm otrerece -Ide~s -rna~s-~P!'~o- nesse dia~u estnrei _com: os qu~ _fiietem•semell~li.Jite 
\ m.ta~ms, qunm:as·,~f!ernc:c monos adnnsstvcJs_ .. N.m proposta-; · · _ . .. .. '• · 
f{UJZ, portanlil, omJmslcrw em:um·progrnmmanp1·e- · ·.() ,·s· ·. · · .. _. · · · · · : · · '' · .. E.. 11~- .. ·• 
sentado'·-ncsta occasião eolligir todas as necessidades · .. 1\. _us~~:ll'~D~: ~E .T&QUITINI~.?~•!'\,=':-7.' ns estuo 
puhlicns, co~ligir--todns as idén11 que tum estado cm dcfimdlls. - · .. · ·- - . · · 
úiscu~sâu: fJlW úo!pt:UÚCIII JIICSIIIO t.lc pruvitl.e.ucias. . O SI\. ~UNISTJ\0 D.\ 1•".\ZEXIJ.\:- 'Inutu uitu estilo 



68 SESSÁO El\1 27 DE. IIIAIO DE 1862 .. 
definidas, que nós muitas vezes sentimos as difficul- -Se pois, senhores, é este o pensamento do rninis'
dades dessa confusão,· e O-rn~smo nobre senador pro-· terio, -se a eonducta de cada um de seus membros· 
pu~tia pelas interpretações. O nobre senador mtúto púde ser para o senado um garante de que s6 a mo
melhor do que eu sabe que não; é possível que a di~· de ração. será o guia. de .todos os seus actos, o nobre 
visão judiciaria! do lmperio. complta ás assembléas senádor póde sem duv1da por .esse· lado -dar o seu 
provinciaes, e que o provimento dos logares dos meni- apoio á administração , ·i .porque, declaro .solemne
bros do poder judidario, as suas attriDuições, o .. seu mente, no p1omento em quefõr necessario empregar 
pagamento· pertenção ao governo. geral. O mesmo meios violentos, -medidas extremas, para .::onservrir 
digo a respeito das paroclúas:: aqui estão, pois,_ dous o poder em circumstancia~ ordinar,ias; eu o•·remm
pontos em que rec_?nh

1
iQO qlefgão~·basta a.interpre- ciarei. · · .. ,_ ._, · .. · , · . _ . .. . . _ 

ta!.:àO i -porque; seja e a qua .r, um~ vez que res- 0 Sn.. BUNISTRO DE ESTRANGEIROS,: ::7; A_ po_ ia_d_ 0_.: 
pe1temos a sua .letra; não poderemos tirar~ ás ·assem- · 
bl~as provinciaes• as attribuições que o acto addi- O Sn. MI:'i"ISTRO .D,\: YAZENDA :.~Senhores, .quando 
ci.onallhes deu, e então continuará esse estado em tive a honra de ser chamado .para fazer:,_parte ... d.os 
que nos achamos. · ' · - . - . _ . conselhos; da corôa, obedeciaum deverque.teril~todo 

Portanto, não foi isso objecto de qtiestão, quando o homem publico de. não recusar,.o concurso, de;seus 
se tratou de organisar· o gabinete. . . . servi~os quando clle é. reClamado, e muito· pririci- · 

lUuito menos, senhores, poderia ser objecto. de palménte quando. merece a confian'=.a:dó'primeiro' 
questão_ •uma p:c.posição_ que porventura escapasse representante da' 'nação. Mas, senhores, recorihe~o 
no correr ua dtscussão a algum· de seus membros. tambem que ao p~,~-r d_essahonra~·.qu~ recebemos, J1a 
O ministerio actual, senhores, compõe-se de cara- para ·nós outro dever não menos imperioso, que .. é 'o 
ctcres moderados, e,- quando o ministerio deolara de proéurar pelos nossos actos, pela nossà, c()ndudn, 
perante o . senado que a ju;;;tiça e economia, são merecer tambem a confia'n!iit dos· réj>resenta.rites da 
deveres de que não púde prescindir nenhum mi- naçã_o,~po'rqne sem .~lia nã~·~ ~óss,íve~~que_:mlfr_ch~ a 
nisterio, ·o -gabinete t~m mostrado a sua politica admrmstraçã,o pubhca. '. , . r.__ : ... : · __ •· ·· .; _,,_ ·: 
de modera(;àO. · . · . . . Se.na direcção dosnegocios que: nos .es~ confiada; 
· O sn:. VISCONDE :De JEQUITI~HOXHA: -Não;· senhor. tivermos a fortuna de mere~er esse apo_io· do ·poder . c . . legislativo, conservaremos o:posto:C[lie nós:fcii con~ 
. O Sa. ~uNISTno o,\ FAZENDA: - o mo parece que findo; se, porém; nos faltares_ se:apoio, .entãó, s_enh, _o:. __ 

Se ·dtlvfd,a das inten~ões do miril's'terio actual, eu d •. res, cumpriremos. o. ev:er,que. nos.estú,lmposto~-c. 
direiqu~ o meu nobre êollega o Sr. ministro dos ne- aquelle que vela sobre .os. destinos do;.paiz examinarít 
gocios estrangeiros, quando delarou que a iustiça era 0 estado_ delle e resol~erá como enteiider;.em;süa sa:. 
um dever .. de todos os gabinetes, e que o ininisterio bcdoria. A nós não pe~tence · essà -~()lúçii,o,, ,e:nestii 
se propunha a observar esse principio, declarou. ao parte, .. senhores, p~rmtt~a~~c-me. que. eu-,faça\un'i~,~-. 
senado, se não. expressa, ao ruenos implicitamente, obscrvaeiio a respelto do_.dlscurso do,nobre:senador 
que o ministerio pretendia respeitar os direitos de por Goy·az, que pe_diu explica~ões ·ao .Sr. :pr_ ~s_ idénte_· 
todos; e nem.elle podia proceder de outra maneira i · - · - · • · · 
Por_ que, oro"'an_ isa_ndo-se_- . um rrab_ inéte com membros do ministerlO. que se retll'O)l. - '- . .- .... :.:;: _· __ '-·•- .. •._., 

o O nobre senador creio:que. foi ·mriis lcinge_''do:qúe 
moderados de uma e de outl'a.opinião, esse minis- devêra ir. o nobre senador disseque não se.entregava 
terio não púde, senhores, proceder senão com muita d • · · - · d · d' · d' · · .• 
moderacào_: o ministerio_ não scpropoz, entrando o po er a mmorln, .senao nrman o-a o~ u·elto __ uc 

Para ô ·podet·, a fazer __ inno_vac •. ões, não se propoz a recorrer no pniz para' examinai se ·e lia -é maioria~ 
Senhores, quando se di't um facto tão commum, cumo_ 

lazer uma inversão completa.... 0 que se deu efltí:e nós, de retirar-se um.ministerio,• 
O Sn. ·VISCONDE DE J:EQurriNHONUA: ~ Tambem entendo que aquelles que.· são-chamados..á direccão_ 

tomo. nota. . dos negocios publicas. não podem ~igir .. condicóes 
O Sn. mNIS'J:RO D.\ FAZENDA:- .... completa no futuras, nà~ têm.mesmo_ o qiJ?eito defazerprop:o~tns 

funccionalismo; pelo contrario, pretende respeitar em _um senhdo~. _que revela na _de_ sua: part~ fa~ta.:_de. 
os direitos de todos e fazê-los respeitar, ,esperando delicadeza para com.o poder.supremo,;qu~ resolv:e.as 
tambem que aquelles que tilm deveres a cumprir grandes· questões do Estad():' · ·· , __ · _ .,~ · _
]JUra.' com o ministerio, respeitem e cumprão os seus 0 .SR. SILVEIUA .n.'l. Mo.TTA": ,....., Nem_.eu .dis_ sé.-qUe as 
deveres, e procedão os funccionarios como os mem-
bros do ntinistP.l'ÍO têm dado pl'O\':IS no E'XCl'Cicio flzerão. •. · . o, ' 

de di;•e••sas t'unc~ões. e como Lleve proceder o h o- • -o Sn. mNJs•rno Í>.\. F.\ZENDA:-·-.1\Ias. ·então ·quem 
mem ho11esto- c bem 'itlLencionado; a ninguem con- . ha de, responde1·: ·ao.nobre· senador? Se -não somos 
testamos o direito do discordar de nossas opiniües nós. então bem. · : . ··- · ..... · 
nm politica, comt.nnto qnP.Jcada um respeite os acto~ · · O SR. •su.v-Em\ n.\··1\ro·á.\.,: -Nem nÚ'iliss<1·f}ric'n~ 
da ad miui~t.l·a.-,i•o n cump1·a fiP.Imrmtn os s•ms •llwe- J1zrwf1o. :: · '.- -· -- . • · .-. _ _--- ·' :.- ·.. .,,.. -
Wl.~. Em1]n:111Í.n, poi~. sf'nhm·cs, o~ l'nnr,ciuiWl'io~ .- 1,-. ... · -.. - , . •· .. 'l\1·-·. . li '- · 
l)Llbll.n)" Pl'lCniJnJ·~rll "1)1110 1~'-"nlll ]lill']nl'l) nctot• S"' (_ :':>ll: Ml:-:'/S1:1\0 H.\ 1'.\ZR;>;D.\:- ;JS _()no I'C SI'· ·--'"·''"·'·'"' ... ,.., ,, ••. , ·''~" ·-·- .. .. . 'd guros de que não serão tirados da po\3iÇ1io que occu- nador disse-que não se entregava o:_po · er senão com 
Pa·o salvos su'mer1te os empre"'~dos âe i~Jn•cdia'" essa c'ondi~f10:: · -· ·- - · ·.- ,,. · · · · -- ·:' · 

'.. o" . . ... .... ·~ . o Sn .. Sii:.vEJI\.\'D~\.'l\'1_ O'rTA:- lmpli_citiune.llte;; confiança. . '. . . . _ . . . . . . . . _ .. , _ 
Está, pois, senhores, dellnida a moderacão. . ·O Sn. ~UNISl'RO n.\· 1<'.\ZEND.\: -Bern. --- impliciuí-
No que o ministorio, porém, não seritmÕderado ·Ó mente;· mas quem ha de propôr {I condição ?•Serão 

na s!'lv:ern· execução das leis, para qtte a j11stiçn sejn os ministros'? Entendo que não ora ·delic:ulo de sun 
admuustr·nda a todos, p:~ra que se esforcem todos os parte, Os ruinisLt'OS, que nctualmcntn se a chão encar~ 
p•Jdcres e111 puuit· os crirn·~s 'l'-'1! run·n• eoumtcltitlo:; n:g-ados di! gcslf•u d•.•s ucgucios publicos, coutãu com 
cuatn•. <t :;ucit:ti<Jdc· c cuulru os intli,·itluu~. o;•puio tltts dwt> frac~~õcs da camam tlos :3rs. d•~pu-
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tados, que, separadas, erilo. na verdade minoria, mas,.realizar esse bem,.sustentaráõ o seu pos!-0, negará~ 
que unindo-se constituiráõ maioria. Quanto áquelles o. seu voto,. poderáõ ·.mesmo fazer~. calur. o. actuai 
que' votárão cbntra a. emenda, .. que foi considerada . ministerio. por;. essa ~u~a; n.ms, reptto,.nem ~o dos, os 
questão de .gabinetd, .. não sei,.. senhores,. que elles .qu!'l yotárão c~;u1_1•0 ~1mster10 ,passadoli'estarao:nessa: 
cstejão de ta!sorte compromettidos cm sua honra. opi_m_ão. _O,mtn~steno I}Ppelln para-os.!lcto~,.nguarda. 
quc .. não possao dar· apou~ ao governo actual. Nem, o ]Utzo.unparctal, -o .JUIZO d~. co_nsctencta d~,cada. 
:senhores, .. será para isso necessario, como se tem um dos.membros .df? ;corpo;legtslatlvo; e;~ue so, esse· 
ditei nesta casa,.· creio . que .menos. convenientemente,· juizo., c . _l!ãO . as. patxões do: momento, deCld~o da s~, 
empregar em larga escrua: a corrupcão; ·. · causa; .. nao,. pretend~recorrer,,a,outros.J_DeJos _.sen.ao, 
_,. •. : · · ·. ·· · · · : . • · ·· : .. aoslicitos-e:parlamentares'; aprescntu-:-se·na.,tcibuna 

O Sn: · Souz~A RAMOs .: ,-.Se V. · Ex. chamar-me e. ha de marchar como; temos. eilunciado;:;esperando. 
para~· dtscussao, eu p~diret a palavra. . . que ojúlguP.ni:pelos actos~qu~,praticar.:·~ ... _.,. ,;~,.·; .•· 
. : O$n; .MINtsTii.o :.n,\. •FAZENDA: -: -Eu. não provoco · Se. o, contrario fizer :dnqup.~o \que, eu ;te.aho,_.de-:·· 
a" ninguem, mas entendo -que as proposições enun- .clara do ;.se .a. sua.. marcha politica· se desYiar.do. pro:-. 
cindas •no -senado podem ser consideradas, e essa ."ramma.que apresentámos,.o_.senado,e:;a:camara dos 
proposição foi, ao menos para mim;- muito g~ave. dep'!ltados terã?:~obej? motivo.para negar . .:.lbe,o,·.seu 
. ·o Sn. SouzA RA)IOS: ...'--" Foi n ri "orosn.verdade.. apolO.;, .se. o mm15~e:to,.,. porém,: .fõr f,:ic:I.a.esse,pro-
·. ··:.•· :· •. · · '·· ·'.·· ·.:· .. . "· .· •· . "~ · • ~· · .. · · · · .. · · gramma ~.se as medt_das que. propuz.er.~v~rem.a·f()r:: 
. O,.Sn. MINIST~o D~ FAZENDA:-:- Então .. eu. entendo· tuna.de obter,o concurso das duas. camaras, não.:-vejo 

p9r honra:. dall}mOria,,que:~()tou contrn .n: emendl_!, · razão alguma para que aquelles.,qu~ ,votárão,h()~~m 
dizer q1,1e ella na~ .~stá adstncta. a9. carro dos vcnc~-: com 0 ministerio passado, -:votem hoJe contra o, mtms-:. 
~os:·nessa Ofcasiao ;. p_elo contrario, ella te~ .toda a. terio actual; que não contrariaas.me~i~as,P.rinciplies, 
h~erdadc.de. pr_oceder, po~;qu~. s~nho!es,·nus sab~- reclamndas pelo seu, antecessor. O.mt~~~rio, scmh~: 
mo.s .. co111o ~ _q!Je nas camaras legtslat~vas se cons~1- rcs, eu: o repito,não.selpropõeafu.zer:dtvtsão:d~.pm:tt~. 
tu em ~s: mator1as. E~ tendem un~r que devem• apotar dos ; não .se propõe a··proteger antes:um Jl!-do,, do:qu.e 
o :gab~!lete;: .e p,re~tat::-lhe o seu, voto com~ um e)e- outro;. ,pelo contrariq, pretende _attender.a_olmer~.ct-.. 
!l!~~l() ;de._or.dem _mdtspensavel, embora n~o esteJãO mento de: tod~s ~s. bra!!ileiros, .sE3m, dis~ncçã_o; ~ · 
tntetra._!DentE3, .d~:11ccord'!.em to,das as suas.vtstas; ·ou-- côres .politicas, ~xtgindo só mente:, ,com~: ao,pnnci-:, 
tr:?s ,da_o-:lh,C?." o.· ~eu ~pot<?, ,porgu~.p~nsão dç cpnfo!- pio• declarei~ da parte daquelles. !l~e.torem,c~~unados 
mtdade __ erp,polit~ca_: ..... D:B~tm, POI~. se. ;t _um m~ms_te:10. 110 exerci cio .. das fun~ões pubhcas,, ou., que nellas. 
P!C~c!!_e :.'O!!tro ;q'!lc ._na~. contrat;ta o,s.·seus~ prmc1pws estiverem. empregados, o exacto .e.fiel·:.ctimpriinento:. 
P.t;~stá:lh~.';a;?malOrta_ o_. s~u.voto e adhesao, porque. de seus deveres: · · : . . .. · : · ·. .. . ··_: ,. ; · ; ~/ . · 
a~~ 'pnmeno_s .~e-.r~u,n~n,t outro!>' que_' D;ntes:t•ensavão , . Qtie·o .ministerio. Sflnhores, .só por·'tcr:n'ascido'de. · 
dtverszunente: .Se; pots, O· actual f!Umsteno · J?ãO se· dúas.fcacÇões da· camara.dos deputados.não:;.possa: 
r.ropõer.a fazer passar outras· medidas· que na o_ se-· ter nella· .maioria, parece-me: que· é uma ·_.prop9sição, 
Jàoaq)lel~aseJ?,que:.todo.s.esl!iodeaccordo ;se a JUS- insusteritavel. . ···. : .· · ·<:·c;.:-.) : .. :v~:.H· 
tiçn :e economta:não:são exclUid~s, ante~~ fazem p:trte .Em todos os govern~s ~epresentatiyos'dãa-:-se.façtos~ 
de.~~u ,~yst~~a. d,e goye!Do, yor que raz.ao devell.l :V,Ç~- semelhantes : uma opmiao .. sobe. ao: po_derJe m}Utas 
ta r; co~tl;'a, o..:açtual m.uuster~o todos 9s q11e npoiavao. vezes· .. quasi . ·com • :~nailimida~e.; .. dentro.; ;~e': po~co· 
aquell~.C[ue. d~l~I?~.-~,J?Ocier ?_ . . · . · : . , tempo os seu~· ~mtgos_.sep_arao~s~, ;fr8CCIO~!iO:"SE);_. 

, O .. s~ .. :VISCONDE DE.· J EQUlTJNHONIIA: - .Isto e bom nascem. a_s postçoes q~e mmtas: _yez.~s '~~.conlerte!!l 
de, ouvir.,. .:.>.·;. •: . . ... . . .. .. . 1 em mn1ona; e fazem ~ntão cahtr; O;.mtmst~no :q~e 

.:o··.s · ·•S ····.·R•. . --0 s · ·.-d d _ havia achndo.o seu apoiO.' Outras vezes·a mmona_s_e 
. . . ~- ouz,\. ,mos.. r •. pres\ ente f! ~on- divide em fracçpes.;-.,e lUma._dellas:.co.ns~a._em>Slll. 
s~lho d1Sse que,, das medidas proposta~ .pelo mmtste balanca c faz pender os destmos .publicas P.a·ra·oJado 
n~· p~~sado,·nenhuma prestava~. ·. . a qJie~se encosta,· e éritão começiio as difficuldades 
:. ·.O ::Sn .• n~lNISTRÓ'DA F.\Ztj:N~,\ :. -'Eu :t;tã_o me ~z. cn- na organisnção dos gabinetes; Os ·.nob~es;,;seriadore5 

tender, pelo nob~e ~epador .;•: o _que eu ,d1sse fo1 : q?e que. são. mais .antigoS::,~o._..quc . e11;no parlamen~o:,. 
todos os._que votárao contra· a emef!d~, n~o esta':ao lião de·. recordar-se , p~rfettamente:•dq -que•.~ acon~e~. 
hf,lj~ obrtga~os ~ v?tar co.ntra o mmtsteno;: · pod1ào ceil, creio e11. qU.e, em-1836: ou·lS37 ;)1ão., _de:lem7. 

apota"'lO •de .. ,_mm. to .. bo~,. fo; cspe~ando .os actos. par. a brar-se das frncçõ.es. da•camara.temporana,.-a.;qu.e:s. e 
então profertrem·.o ,seu JIUZC? c na o, se n presentarem· deu~ 0 nome. de t 'naro-mba, a,; quat.:.~ons~v:ando~se 
immediatamente;em :~pposição, .s_o.-porq:ue- estes .ou entre a opposição extremD; e, os govermstD;s, ~pezar_dc 
aquelles.nomes entriíra?i para.~o mmtster10~ .. Est~ c;:.e pequena em numero,. de~1d1a, Ao~ _n~g9.c~.os •,d!),pmz, 
meu pensamento, e repito: nao será .o. actual mmis- porqlle·ora se·l~ricostava a·up~; ora a..outro.:lado; con
tc.rio ;aq~e~le ~lu~ .• : par~ ,se . suste.nl!lt'::se,,um .-,!.ia no torme entendia q1Ie os:ri~gocios AeYi~o: ~~r; ·~esol~~ 
podnr, empregue-os motos;de.c:onupçuo ...... ·. '• ,, .··.,. dos; o.o sen.voto· era o PFOp.onder<~~!c; !l~e ,quc .. ~epou; 
. • O Sn.' ]); .1\hNoEr.: -Muito· hcni! · muito.·.boni I de algumtcmpo;se CC!nvcrteu c~~matorta·e ~s·mt~nsl~-
.0 ·s' . 'niNJHaó' DA F~ZENn.d•--'.J.'·e'ne está con..:. rios.~eformãrão c_diSS91Vêrào C!>nfor~e a·m_flJ?-eDC!a 

·· · · . R. ·. · ·· ·· · · · · · ' ·- . · · -.. d · " desse elemento·parlam_entnr. E~ ~SISS, no rptmsterto 
yen~tdo de quetaes m.e~os.~en~ e~pre'?~ os. se!Dpr~ de urri'nobre senador.pe!!iP.rO':JnCia,da Baln~~gue:tão_ 
u:~uttlmente,. pot:~lle sao ,.mdionos, do.s 5ue os pro. eloquentemente se G!g)rtmiU s~bre a s~tua_!(ao;: ,deu-: 
poc~, e,. drtqu~!~es a. q~JJD. são ~rop_~st~~· , .. ;-- . · .. . se outro facto quasi senielha!lte;::A;~camarà tmhn sid:o 

O ,Sn~:.S.~u~A 'JlAlltos: -::-.Isso, ell Já t~nh~ dt.to. , :eleita', r•ódc-se; dizer,. quns1 unnn~me:;.ap,enas·havia 
O Sn. · DÜNJSTRO ·DA, .FAZENDA: ,..... Os:homons. que. ·entro os seus tnP.mbros nmn voz:dts.cordante) e '!:!5~

têm priucipios · que cstão·iutimamcute convencidos· .-piírlto~ntt-e os supplct;~tes alguns ~ombros da· op1mão 
de que só a aàrninistradi.o passada podia fazru· .o contraria, que por ctrcumstaucms fataes P!>dcrào se1• 
L·~m d•.> puiz, e que a q'uelh·~ succdt!u é iucup.1Z de chnmndos ao recinto nadonal; e owda ho~eas dcno· 
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mino fataes, porque foi devida ú uma epidemia que 
C('.i~ou tantas vidas o abrirem-se algumas brechas nas 
filerras cerradas dessa maioria, pelDs quaes poderão 
passar esses poucos membros da- minoria. Chamados 
a fazer parte da camnra, elles .concorrêrão com seus 
vc;o~2 e até com seu!) discursos para o triumpho. da 
opmtuo que govern~va o ·pajz,· a.l?ez~r. de não· esta-: 
rem de .accordo em·todos os pnnctptos., em toda a 
marcha. da _ÍI.dn:iinistração ; desde que:· conhecê.rão 
quehavianella:o··pensamerito de tolernncia -para 
C!>.m ·seuS' adversa rios· politicos;·e·o'desejo de trndu
~lr em actos legislntivosa·proínessa de:realizaridéas 
Importantes,·· pelas• quaes havião pugnado os que 
apoiúrão ·esse. pens~cnto de justiça; que· ·co~Jsi.stia 
em dotllr·o parz·delets que·assegnrassem os ·dtrettos 
c· a liberdade· de todos. Esse apoio foi sincero; ·foi 
sem· condições, e o Jlaiz dirá se elle ·:foi -valioso,:·ao 
me?OS· moralmente.·O:. que eu ·P!lSSO recordnr'com 
satisfação é. que o parz consegum então -·a -grande· 
me.dida que troux1~ ém· resultlldo destruir as· camarns 
mianimes,. dar. cxpnnsão .. a todos .os·: matizes de 
opiniões, emque o ·paiz se ache 'dividido. Taes exem
plos;· Sr.: presidente; confirmão · a .verdade das pro
P!>siçõ_es que · sobre este assumpto eu tenho enun-
Clado.·; : ·' · ... · ···· ·. · · - • · · ' . . · · · · · 
· J~lg!lh~versatisfeito, tanto quanto em_m~m cabi~, 

ao pedtdo do nobre. senador. ·-Já mostre1 que o mt·· 
nisterio pretende marchar com toda a moderação ; já 
mostrei que. um ponto scrbre o qual o nobre senador 
péqia explicações, não podia ser objecto de ~q_!lestão, 
c amda;~enos de prflgramma; porque proposlCoes que 
c_s_çapão no. calo! da, d~scussii_p, e' que poden ser i~
me~ratamente combat\das, nuo· se_ elevão· á categorra 
d:e princípios politicos para dar-lhes lognr em um 
programnia; ·mostrei; finalmente; . que as questões 
reli,tti:"~·as ao acto addicional são questões ·que pela sua 
mesm~ '·importnncia exigem muito estudo, muito 
ten:ij>ó.' para·. serem ·convenie'ntemente resolvidas, e 
por isso não podião fazer ria actualidade o program
mad~:III:inisterio, qu_1~ndo este não julga que•seja re
clamada com urgencra a sua solucão. Se; dadas estas 
explicações, o ministerio. não tiver a fortuna de obter 
o apoio·· do nobre senador, serei eu o primeiro a 
senti.:.lo, porque desdé muito' tributo no nobre sena
dor o respeito .e consideracão que merece, e porque 
em questões importantes, · daquellas .que 18m estado 
sujeitas ú porfiada'coritroversia, me achei em nccordo 
com :o o nobre· senador. S~nti-lo.,;hei, emfim, porque 
conhe'çil quii.o vâlioso é· o concurso dó nobre sena-· 
dor nesta-casa~ lUas~ 'uma vez collocndos no posto:a 
quefomos chamados pela confiança da corOa, acei
taremos, Sr. ·presidente, as consequencias· .da ·nossa 
posiçã(). · · .... -.-.. · _· • · _ _ · _ . · . :· · · . · . • 

O Sn. PRESIDENTE:- V. Ex; pediu a palavra pela 
ordem, ou sobre o voto do graças? · · 

·O Sti-. VISCONDE-DE URUGUAY :-Não é sobre o voto 
de graças, é pela ordem ·· . _ . . .·. · 

o Sll PBESIDENTE ':~ Agraci~ç'o ao ·:nóbr~ senadO}\ 
esta declaracão, porque desejo l'reve.nir.ao senado da 
minha opinià~ a este respe~to. Ente'í;ldiciu.e .não P.o.sso 
propOrao apoJamento o ad.ramento.•do,voto.de gracas 
para ser remettido}á comró.issii.o, porque; neste caso, 
tambem ·teria de voltar a. ella o discurso··da corOa. 

Ó ,Sn. visco:-."nE :ôz UauGtJAY :,-Eiitão op-~ojccto 
de. resposta á falia- do thron·o· não póde voltar a com-
mrssii.o ...• · · · · ...• ,_.:· .. ·~o:. ·~· 

·o Sn. PnÉsiDENTE:·.:_ :Não', 'senlior';.é.··minha 
opinião:· · . •.· · ·: ..... · · .,_ .. ···-·•'···.:··· _.,_. ... , 

o Si\; visco iDE DE. U~udUAY. :~o s~nn'do'~ãd púclc 
resolvcr·isso? ... · · · •· .. ·. ::· , ...... -:· · < ·· ;: •,;.,·,, • ·: 

Q ·s'it,~: PilESÍD~NTE ;..:;:.os nobres sen~dores:.podem. 
offerecer as emendas' que _qui.zerem: . . . .... ; .. ~ . 

o Sll;.:vísêo:-<nE úE:. Unucu~w: .:,...E)! queria. môs:.:. 
trar que, tendo havido. mu'danca,de ·ministerio; .devia; 
modificar. a .resposta á· falla do· . thronó ; convenien:.. 
'temente. 1 . - . : : · ·, · · ·:-;. · , · .· : •. ; , • :.,c:c; . 

0 9n. PRESIDENTE: -Há direitO cÍe e~enda-;-la; quâl
querdos nóbres senadores póde·offereceiemendas.-

. O .S~.:visco;.-DE.nÉ. Uii.ucu.~Y.! :..,:: .. E~;·.por~m;·:lllo~s: 
convemente que .vá u. comDllssao.: · .. ; : .'·, :· .·, ·;•·.: .. ' .. · 

o Sn. PREsiDENTE :·- Eujâ ·disse~qÚe nestc'~cáso, 
terá ·também· de·. voltará. coinmissúo·o·.di·curso da 
corôn,. c isto eu não posso, admittir;-:por,qu~ :Oiió·ba 
precedente que. o ~utorise.,. . ,-, .: . ·.;:< ... ':.. :_, ::J :. _ 

O Sn.. SILVEmA nA: 1\Io'i:·r.v: - Niio é o discurso; ó 
é a .resposta·. - · · · .' • '. 1 ... • • ':·. ' ': __ .. .. _, .,., ~:·: .•.:· 

o sn.~. Ptl.ESIDEN'rE: . .,...-'-E' ·um'faêtô. 'ri:ovo;·>nao 'hn 
nenhum precedente; c ris razões 'que 'se' allegão -sú 
podem autorisar ·emendas, as quaes:pode·m ser'offe-· 
recidas por qualquer dos·nobres senadores. -''" ·• • · 

o ·sn. VISCONDE DE UnuGUAY:'- Então a resposta' 
para·un:i !Jilbinete- deve ser app'rovà.da·taF'qulll para 
outro gabmete; ··que•não·se ache no mesmo'caso "?·.•· .· 

0 Sll. PRESIDENTE: -'-_ Q; disêurso 'da·. COt'Ôa :será 
sempre o me~mo." e, quanto •ú resposta, .. eujú-'declu
reirque os nobres senadores· têm o direito de- mandar 
as e~en~as .que quizerem, até·mesmo•ouma-resposta 
substrtut1va; . , .. :., -... , ··· ·, ·-···!'.'· · .:':'··- .· 

·o· Sn.' viscoNDE' DE Un:ucÜw:·~ 0 ·nffi· Cio ínéu dis-
curso era este;· o 'nobre senador pela'Bahia aventou 
esta idéa, c eu· desejaria- q\ür:ellá:jii:evàlécesse:Mas; 
niio querendo ·Iuctar· com·v~··Ex'; ···sento-mo;·· ·'·' ···:' 1 
.•*• ,_, •• .- ... -.i,.;.' .... ' ' .... :·:;: :;,,.1 ~ ·:·· '.;.~~-~ .. ':.~;·.:·.:•.:;: ·.·;~.~·:<-.\·.-· ... :_-: ... _:.'··-· O !!ir.·. visconde :·de,.Ut•u;;~à:y (pela o(-· 

dem): ...:.. As obset:va~ões ha po!lco feitas pelo nobre 
senador. pela.provlncia da Balua lcvantúr!io no meu 
espírito alguma perplexidade sobre a significação: c 
<~lcance:do voto,qU:e. ,vou dar. e que todos nós te!llOS 
ile dar,sobre.o projecto-de reforma apresen!aclo pela 
commissão. As .falias. do throno e. as respostas são 
entre nós consideradas como pécas meramente mi.,; 
nisteriacs; cllas · sigriificão o modo I)or que.· •• · · · 

0 .Sil. l'llliSIDEN'rE: ,...... 0 nobre senador vai fallar 
sQbrc o :voto. do' graças? 

O Sn. VI~CoNnE DE URUGUAY:_;Nilo, sonlior; per
~·iP.;-me V. E;c.; estes principio:; que cztabclc!:O são 
llltli~!JCil::iili'ClS, •. . 

· -o~s~·. visconde'· de Jequitinllonlla·: 
(pela ordem)..!.:Entre ·o'intuito qtieth:e· qtlatido' falleie 
o exemplo qu_c Y; ·Ex.· acaba :de 'lembrar;dlll grande 
·ditrerença .. ;v: .. Ex. disse que não adaiitteum.xequc
riri:Jento, que, tenha por.fim· ~emditO.Z.-,se ii, êonimissão 
o projecto,de: re:sposta.Jl,falla do,thono. PF,undei.,-ri:le 
om um acontecimcr1to inteiraà)ente iri1p'revisto: V Ex. 
sabe melhor do que eU que as emendas:feitas-aqul. mt 
casa 'Podem ter o ncha·q:nod.np•·nCipitnção, podr'in estar 
em:dcsnccm·dn• ~om· nil-idéas:oncl.'rrndn~ rw rl'!spo~ln 
n fl1lln do throno. · no.·cmtnnto que indo· a resposta· í1 
~.ommis~iio, V. Ex·. vi! qnc a com missão que a rc
tligiu (Hm~u c cuurtlcun: ·reflecte, om·e a utlmiuis-
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lracão nclnal, .o que cu rc:ilmento não posso fazer, .se suscitar a rcspeiLo dclla qualquer questão . de 
o que. nenh~m. d9s membros da casa .. póde realizar. ordem, .e não· houver na caS!l o. numero necessario 
V. Ex. sabe multo bem que, em geral. taes discursos para votar ...• ·» ·:. . ·'· ..... 
nunca se fazem 'sem o concurso do ministcrio: cn- .o Sn.;::a.\n.io.DK QU.\Il.Uim: """-E' o art. D:Í (JUC diz 
tende-se a commissã.o com o miilistcrio, c então rc- assim: (Lendo) ·«.Durante·qualquer tliscussão, .se um 
dige a resposta. · · · senador propuzer adia·mento, ·ou· reclamar a questão 

A ·talla do throno ó uma peça· solemne, ·que deve princ'ip~l; e for apoiado, ·esta propO$ta:inci~e~te será 
ser muito meditada, e .. de till fórma que satisfaÇ!l in- submett!daá votação·daicamara, sem ,o que nao con-. 
teira e·absolutamentc ao fim que tem o senado quando .tinuará a discussão."· , . : ·· ·.. ·· ·.. · ... ·. 

~ v:r~ V.::E~;· o ~y~o~i~~. de rc~posta .á falia do· • Ó. Sn .. ~REsinÊN'IE: --·Ê~já disse;'<ilte tratá se de 
1,hrono ·dada em nosso paiz-voto de graças .. Ha. de uma questão muito és'pecial i se _o parccer·v!lltar á 
se reiligir uma emenda, c esta ha de passar na commissão terá :de voltar a clla tarnbem o discurso 

"cnsa'sem o concurso; sem· o· estudo· da commissão·; ·da ·corua·. '· · . · . · · · ... · · · · . . .. · · : .. · .. · - · 
que a,. maioria da casa norneo.u para redigir essa · Senhores;: ~~c~rdo-~e de um• p~ecedcnie:' da ca
peçá,, .~ssa iJ?porta~tissi!Da oração levadl1 p~lo .se- mara dos Srs. ·deputados, .não sei. se:. no. anno. de 
nado'ao·throno ?'Digo .lSto para mostrar a com·e- 1~37·ou 183S,.em que uma' resposta; dada á_!D:~nsa
ni~ncía-de ser o voto 'de graças remettido á com- gem da· camara pelo· lo regente, do acto addiclOnal: 
missão. . . . : . .. . · . · · foi remettida a uma com missão, mas eu não adopte1 

: .. Agoril,.· .. a. rêspeito do ·e .. sc.rup. 'u.lo .. de Y. Ex .. , h. a. de me esse· preceaente;-'regeitei-o 'c; conde!IInei-o;. Q•.d~s
. :P.e~mittir que: diga quê' tanibem teriho' estudàdo o re- curso.da corôa: é uma -peça.official ~e· natureza m~Ito 
'gii:riénto ·coni muito cuida.:io~ :e hôuvé.tempo em gue esp~~:ial, e della;. não ~ata o p~glll!ento_: .. e.s.ta,:..e :a 
'o. eshidef ex~raordil!ària~ent.é, ·e muito por mciiór. razao em que •me funderpara · dl;ter·que ,nãq.P~~Ia 
Ao _depois en~.rcgucl;:-n;te m~ei~am~nte a :Y> Ex. i. mas aceitar o adiamento no•sentido ·em·que ·me ·parec_cu 
desse ... estudú. que . tenho feitO . resulta nao acliar no que ia ser. proposto, ~pórcfue ~não: dev,o .·l!lterar;·os ~re
regimento artigo algum·,que· se opponha a este reqne- c~dentes da .cas·n;. Se,/poróm;. o ·rE;qucn_ment~ ?·fo!
rimento,'porque _não é verdadeiro adiamento, V.. Ex. mula do ·em· outro sentido,·púde· 'Vlr ·~á mesa,· e cnt~o 
perdlie; Y.,·EX: •. entende que é adinmento, c como direi·se posso .. ou· não aceitado~ : . · :·~ ~:-:•::·: .. :: .. -;::. 

· tnlsupnõe. que não deve ser adirida uma peca tal, o"s· ' · ·· · · · J · · · · ..... · ·· .. - ·. ··v· E··· ·fid 
nem afnda cousa digna de. espanto, para refleétir-se · R .... Yisco:snE DE. EQUI'IINJio:vLI.:.~· .· :x. ~~ .11. 
n. e .. l.l.a ... ~" · .. · .... · ha .. de ter. ·a. bondade .de me,ou.vir. uma. C()nf!t~er_açãc;>. 

,,: .·( · · · .. · V. Ex.:.achou:·pa~~dade,entr~ .. o_,que ocçot:re~.·~.tt;.c~-
·. O SR. PRESIDE~TE:- Já pedi .aos nobres sena- marn .dos Srs. dcpU:tádos. e o_que·Y.Ex .• nã_(),qucr 

. dores. que mandassem formulado o. seu. pensamento acaitar porque .não quer, ,isto é, apezar de se~ .so lus, 
para eu poder dizer se aceito. ou .não : do. contrario, totus et 1tnUS.i embicou, e não'hn .meio' d~ _dcsYi:a-~0 ••.• 

. mep_arêce,que ~ uma· disl!ussiio inteiramente v:aga, mas; · emfim, .peço :_que·;refl.icta ·que'a'me~sagem do 
_que apenas se~e para perder-se o tempo. r~gente não era pe!Jn.' · official ·da. cam~~;ra ,_tempora-; 

. O sn: ·SILVJÚRA n..\.MonA:- V. Ex. consulta ao na, ·entretanto que a resposta .á' falla.,do throno·e 
senado ? .. , . ·' . . · . . . . peca· de uma .commissão do·.senado·; o .senadQ p6de 

· nãó satisfazer-se com aquel!a rêdacção e .remetter 
. O ~Si\. PRESIDENTÉ : - Não, senhor i o regimento de nov.o a resposta áfalla;do throno ,pnrase,r-.rl}çon-

não estabelece. que em casos taes o presidente con- siderada;. onde está o inconveniente ,disto? ~orven
. suite o, senado, nem que haja recurso da sua decisão· tura, a, discrição e .pr,udehcia:do senádci 11ao .. acàn_§e;. 

.O sn.. VISCON))E DE JEQUi'IINHO~IlÀ : - Se v:- Ex. lhão,que nào. sendoptém emendas. que. jiOOÇID preJ~
me déss.e dóus IllinutOS de SUa benevolencia, eu .dir- ,dica r a gravidade da resposta fi falia do ~hrono.>; ~}JUC 

.lhe:-hia que,_ não Jiaveo.do ·no regimeri to artigo a:lgum pó. ~e- ter l.o~r._, a,~opta~o .. o ,J;ri~ .. l:iJliO q. !le .. Y,.E····· x. n. çaba 
que defira esta. ,questãoJ sendo, um caso inteiramente .de. expu r? .. .r.ste prm.clplO_, e:. -::VI}~~-a.o .eme,ndas.:-;-; 
novo,,e CIJ.VO~vendo elle a dignidade dosenàdo, Y,,Ex. ma~ ,~estas. emerid.as po,d~~ nãd:~~r o,cpnho ·da:p:ru
ni\o pqde dclXI!r. de. co.nsul tar . o I?.ensam~n to do. se- dencia, s~n~o fe!tas aqu1.·; 'J;an~o .!st~. ,c,,~e:rdad~, · qHe 
nado. . . . .. · •.... ~ . . , . . . ;é Ao .es~n:tl) do,seJ1ado. yofta~tudÇ~ ,ás 9'!~!Dl~~~.es 
·:O Sn •.. l'RESIDENTE:~Onobre s!mador póde mandar pura redigirem llemi: VCJa' V., Ex: qual e ,11- pr~tlca 

· qualqueriindicaçiio ;.cella há .. ~i . • mesa "pa!"a • esl!'-.dar geral. e commun:i des._ta c11sa: .·é. que t.odas:as emen,das 
·seu parecer,' mas ha .de cont~n'\lar, a,<d1scussno·~o feitás a um projecto voltem .. com.cUe·.outravez.AcQm
·voto .de-graçns •. O,que eu• faret ... e,estu~ar a ... questaQ 'missão para que ·clla o redija'de·novo.::.Isto. que" se 
. com.meus .collegas. da·mesa .. para . que, demos .nosso ·está •fazendo todos·' os.· dias;: por ~que; não lse· hn, de 
.. parecer. amanhã. ,, : ., . . .. , · · . ~ _ adoptar para'a :respos~.â·falln~do thron:o;' attendc.n-
...... ·· ·. · ·'T • · • .....;. ·N·.~ t do.::se áscircumstancias·em'que.n~saçha~os,,cir-

. · O SR. ,VISCO~Dl!= llE_ . .-•1\QUITINII.O:'l,IIA • · ão . .:vc cumstancias·.·inteiramentc 'cxtraordmar1as I t O:caso 
Y. E.x, que assim e~pur o sen~do·~:p~oceder taly~~· 'é novo,:·eqmirri snbe'se deste caso··nov~ nã<? ó~V;,Ex. 
di}. mod(),. que .. não entra em suns?.v1~ta~. a reJe.I 0 culpndoc"!Perdôc-'ine a:expressão,. nao dire1'-:'cul
tar a rcsp~sta ._a falia do throno . V. Ex.- será. o pado-, mas sim -causador'-. V,. Ex •. tem ·~emprc 
causado~ ~Isso •..... · . . . . . . .tanta bondade comigo que.en.iís vezes_.u,t:rapasso os 

O Sn .. l'llRSIDENTE : - Tomare1 neste. caso .a r,es- limites da sua · benevolencia .. Interpr_ete, porém, 
. ponsàbilidade, que 'aliás me. parece ser do.senado. y. Ex. minhas proposições'pclas mi~hasinEençéle.s. 

O Sn. BARÃO DR ·Qu,m.umt:-V. Ex. faz .o favor Se V.· Ex. tivesse dado para· ordem do- dia. esta 
de mandar lêr o art. 92 do regimento ? · · resposta á falia 'do throno logo que ella apparec.eu, 

O SR. I•RESIDENTE (Lendo): << Arl. !12 A. Quando se não a tivesse deJ?o:ado por tres ou guatro d1as, 
S(' requerer o adiamento dn rnnterin em discuss1lo, 0\1 l:)e certo que e lia term ;lá passado e estaria prompta, 
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como está prompta a da cnmara dos Srs. deputados, de ir clle á com missão? Da ln l• 2~ discussão nlto 
que se achava' já remettida á commissão de redacf:ão haverá tempo sufficiente para. os nobres senadores 
quando o ministerio actual subiu aonoder .. · • apresentarem sunsidéas, modificando o projecto no 

Ora, estando nós ainda na 1n discussão, não é sentido de confiança ou·desconfiançn no actual mi-
possi~el chamar outr!:'- ':CZ .a a,t.tenção .da camara .a nisterio? . · · . · 
respeito. de, um Jacto tão Imp,ortante como é n queda L b · · 
de uni ministcrio e .a subida de outro, e de outro. O SR .. PRESIDENTE: ..,.. em ro ao nobre. senador ... 
que venceu, dizem que parlamentarmente, com uma o sn.. FER!t.\Z: .;_.'Vou sentar-me, s:r:·presidentc, 
màioria de um voto! E' nllstas circumsLaucias cm ponderando sómen~c no 'sei:i!ldo que. os p~~cedcntcs, 
que nos achamos· que V. Ex. nos quer manietar'! contra os quaes nus em d1versas occaswes .temos 
Nossas intenções não são senão fazer que o miilis- reclàmado,. são precedentes estabelecidos·· por ·nós 
terio se entenda com.n commissão, diga o que quer. mesmos. · · : 
Isto, senhores, não é opposição, po.rque, segundo 0 . Sn .. ~nÚim::s.fE: ~ ContinÍia.a. tlis~ussão 'il.o 
a opinião do hQnrado membro pela Bahia, o senado é voto de graças. , ·.. . . .~ .. 
a rabo-leva. da camara temporaria, não·tem voto na - . 
politica do pniz, niio a póde fazer... · o Sa•. visconde de J.tlarã'nguápe: .:... 

_O Sn. NAnuco : --:- E' um principio de ordem pu- Sr. presidente, voto hoje pela respostaátidln do.,thro-
bhca. · .. . ·· · nu, como votãria se o·ministerio transacto'ainda'sub-

O SR. VISCONDE DE JEQUITINuoNn.~:- Ha de acei- sistisse,e não sou contradictorio dando este voto: A 
1 falia do throno consigna. a necessidade de' diversas 

·ta- a de braços crusndos. · medidas que considerarurgentes; e no •projecto de 
O Sr. visconde . de ·Uru;;-uay:- (pela. resposta á falia. do throno o que é que se diz?.: O.se

ordem.).Peço. aos Srs. ministros !J:IÍe ·declarem se nado não se compromette a ·aceitar essas· medidas 
entendem que·a ::dhesiio a p~opostas e idéas :mani- formuladas dest.a ou daquella maneira: · ·. · 
restadas nesta resposta á falia do thronó rercrd-se ac ó Sn. SouzA Fn.-i.Nco:- Ápoia'do; · ·. · ... · · 
ministerio actual ou ao minisferio passado; porque, o SR. VISCONDE . DE . MAnANGUAPE ; . ....:. Nes~ res-
se SS. EExs. entendem que a.adheslío do projecto se ta d' 6 t d · h · refere ao ministerio pa->sado,' eu não tenno à menor pos . Iz-se s men e que o sena o. reeon ece essas 

medidas como muito importantes, reconhece . que 
du~da em votar por ella, ma:; se entendem que se siio urgentes, e promette occupar-se dellns; . . ,._. 
refere ao ministerio actual, não posso dar meu voto, · · 
porqu..: não sei ainrla o .que. quer 0 ministerio. . O SR. D. 1\IANOEL: -Apoiado.; não.ha umapa-
(Apoia.dos. ·ll[uit~ bem/) Levantei-me sómente para lavra de confiança. ·· : · ·. ' · : .· · ·' · 

. dar esta exphcaçao de meu '1'9.to. O. Sn: v1scoN~E . nE '1\IARANGUAP~ :'~ O ·que ·acaba 
F 

· / .. · de d1zer o Sr. mmistro dos negoCios ·estrangeiros'! 
O Sr. erraz r Pela. 01•dem):- Creio que não Que reconhece ·a ·necessidade e importaricia dessas 

vamos na ordem, Sr.· presidCÍlte. Só depois de en- mesmas medidas~ e pensa que o ·senado·deve=occu
cetada a disc~ssão de uma m~teria, é que qualquer par-se de lias .. No que· pó de; haver divergencia: é' no 
Sr. senador pude,. entranJo ;nella, propor o .adia- mod 0 de encarar essas medidas e de desenvolvê-las: 
mento, . ; . · ora, votando eu então como. al?ora péla.resposta á 

O Sn. PRESn>ENTE:-Acabo de dizerissoinesmo. falia do throno, salvava o du~elto que.sempte con-
0 nobre senador sabe que,; muitas vezes não se servei de examinar essas propostas .... como sempre 
póde conservar a discussão }inteiramente nos res- tenho feito aqui no senado em outras océasiões. Se 
trictos l!mites da ordem, ape4rde todos os esforços o ministerio décahido subsistisse, euhavia'de exa
do pres1dente. · . · -'J : , . ·. , . minar estas propostas, de algumas das qunes tenho 

o· Su. FERRAZ:- O regim'ento·sú nos.deu ó'pi- conhecimento;earespeitodestaséstava;dispoSto·aniío 
.reito de faltar .. pela ordem~ e· nunca mais de .uma votar. contra,: porque reconheço·asunutilidade;·acei
vez, quando· entendemos que'é preciso encaminhar tando algumas de·suas dispo~ições e oppondo-m~'.ú 
melhor a discussão~ .Pedir!}. 'palavra pela ordem outras. ·E' o m.esmo que ·lle_l~e·fa~er :agora, se na 
mais. de umá vez, quando n~o ·se tem isso em Tis ta, proposta que apresentar o·.mm1ster10 actunLhouver 
quando apenas se quer, como no cnso ·de que se alguma dispos1çiio. que •. me desagrade:.- por,·conse
trata, .propor o n_diamento dJl discussão, é abusar queneia, Sr. presidente; :não seL.onde .p6de.haver 
das reg~as do reg1mento~ ': · . aqui essa grande duvida que :se tein suscitado ... Eu 
· ·· · · · · entendo que a· resposta que,se, acha. em discussão 

O Síi. PRESIDENTE:.- Pedsso peço desde o .Priri- quadra perleitamente .. ruqualquerministerio ; .. não hn 
cipio d~ta ~iscussão ··que os \Srs. senadores forrou- nella nenhu~a. expressão pela qilal:o .senado se .. com-
lem um :requerimento. Algun,a'vez o nob•:e senador tt evl3IDente a da Ulll oto d fi ha desentar-senesta·cadeira, elreconhecerá que, ape- prome. 8 pr · · · · .· -r,- ,v_ . - . e cqn lança, . não veJO nenhuma expressll.o•n'este.sentido .. Quando 
zar da meUtor vontade e :dos maiores esforços, niio se li .a resposta, 0 .que v.i só mente foi a.. promessa. de 
pó de manter as .discussões sempre ·nos limites da coadjuvar .o goverp~~ e de se .tomar .. em c~iisideraçilo 
ordem. : · · ··• ·. .· . · .. · · essas med1das que Iao ser propostas .• Eu :entendo 

O· Sn. FERRAZ : - Agora q!}anto á necessidade que a remessa da resposta á. com missão. importa a 
de ser reenviada 6. commissão·o voto de graças,· nllo · ·sua rejeição ; se. o senado. remettesse á coinmissllo 
sei se poderei dizer duns palayras. esta respósta na im discussão,. quereria· ·dizer com 

o SR. rnESIDENTE: _ Não ha nada sobre a mesa. isso que .ella não quadrava, e que elle esperava ·uma 
emenda ou cousa melhor; seria uma votacllo preci-

. O Su, FEllRAZ .: - Se os nobres senadores querem pitada. • 
fazer alguma modificação no V:oto de graças: porque 0 Sn. VISCONDE DE JEQUl'IlNIIONliA: _v. Ex. illz 
não apresentão su<J,s emenda~? Que ncccss1dade ha 

' l' 
( 



• 
SF.SS;\0 Ei\1 27 DE i\fA 10 DE 18~2 73, 

o favor de ver quem e~ tá assrgnado com rcstricçües O Sn. D. 1\IANOEr. :- i\Iuito bem. 
na: resposta? , . .. . · O Sa. vrsco:s-DE ·nE i\lAl\,\NGUAPE : . .,-- No tempo elo 

O Sn. 'VISCONDE' DE lUARANGU,\PE:-- Seria com re- ,Sr. marquez-de Olindà, o mir.iii;terio não fez as cle'i
fercncia á.l:lOUC!). C()ri.~ll;!liJa ~que' esse honr11do J}lCDl- ,ções, achou uma cnmara já. installada; mas .o. que 
bro depositava no mrmster1o. . . ·aconteceu?· .· . 

O Sn. vrscoNDE DE JEQ;nTrNnoN.Iu: ....,.Não sei. ' .'o-s~.-~ARÃo nE· QuARAm :-Não fez· nada. · .. ·. o s~;;.VlSCOJl!IP~ DE. M~RANGU.~PE: -~ E~. cousa em 'O Sn. VISCONDE. DE MÁRA'NGUÁPE :-:-Porque :iqüi 
qjie ,ri~~ ~entro; .n~o~.olho . s~~r-o. par!l ,a. ma.i9ria' da não o deixárão. fàzer i O 're'"'imento i:tão 'est:iva· cOmo 
c~m?-mrss~o ~. ella ap~es_e~~ou es~a respos~, que eu ~hoje; qri~J?doqu~:r;~ão, n.ão ~aVia sess~o' r v: Ex. sá).:le 
ac_~1to hOJe como acertava então. . _ . ,qu() · quani:lq_sou. prov~cado~_:_apezar · de :ser; mmt? · 
· ~r: J?ri!si9,~nte, · consid~ro ~má a. ~ituação: ~o 'meu ,P.J:~d~nFe,)lao P()7~,o derx..~r.·d~ ;r~~p~nq:~. : . :: ·. . · 

patz i' e precrso confessar que o patz reclama ·mstan-· ·Mas, como. ia. c:hzendo, a .ver:dad,e. é .que ,achamos 
té~ente providenc~as, algumas das quaes _não ad- uma camara installáda; etodÍivin·o·_qu~fcii qucai:ón:-, 
·mrtt~m.demor~. -.()povo, que ~sper~va:~mto. de.~ta teceu"? Tivemos até a!' fim,uma :n:uorra composta de 
se?SilO.,,. e~ tá al1_~~ ve.ndo uma .drscussão to_da .estenl, Uberaes e conservadores,-:.mas.!lno daqq.Qlles-~c_onser
sómente .no .. sentrdo de saber quem ha de governar e vadores· · que· talvez . por ·.mottvos de ::,;reseotrmento · 
queni)íiip,;,:P9.rciiie: '.!:ahirão , táes c úies ,~~nistros .e iodl.vidual tratúrào de agg:edir o ministerio, não digo 
en.trárão:estes •. e~a·rue,lles; assi.m !J-Caba_r~se~ha,a ses- logo, mas .um pouco. de-eors, ~fundados ~rp umara~!io 
são. samtomarmo~ a ll!en_or Pt:OV1denc1a,. , . . . que talvez podes~e JUstrfica-los: haVIa certo~_.prm-
.. Umtl .das P.rO~rdencras, que eu ·julga-y:a e JUlgo cipios que-elles tmhão' sustentado, os:quaes•Vlao que' 
ainçla' ínuitó Ílecessaria, .. é·: a .réforma eleitora~. ·se ião ser. destruidos pelo gabinete 'de.então;··:.eiesta•: 
acaso ·:Sua':I\Iagestade .. tivesse dissolvido· -a camara, foi a razão do .seu procedimento. : .. : .. · · ·' : · 
vejá: r :v;.· Ex;.·.·. o . que. <?;ontec:ria · com mna -lei . que, · .Fizerão sen dê,ve~ i _mas :nós.· .có~se:ryamoJ .s~.il:J!úe . · 
P!>Sta em execução, .Ja deu em resultado pens?· que a maioria: Ora, se rsto póde .ac~ntec~ri<en.tf?.?!q~aro 
C1nc.oenta e. taD:ti'J.s. mor.tes! Acaso ,qu~lquer .gt~,b.nete, m'otivo por que não h a de acontecer o mesmo.,a n-ora.·? 
que fõr reclamar da corõa essa medid,a t,er~ o poder · · . · · • · · · : ·:· • ·.· "·· . \· · .:· . .. ? . •. 
d.e· evi~r e.~e,iç~es }nu i to s11n~uinolentas', se subsistir Depors, s~nhore.s, . o· s.enado na~?, ,tem·,ç~;lJ1r~s.o, , 
o: ~ystema eleitoral da rnilllelra por que .e:stú. esta.be- que, é negociO .?a.ra a calDara. dos ~eQUtad.os ~ . ÇO!l'J.O, 
lecrdo? · v· · · ••• _,. • • ·:· · .. · · mmto ,bem d1s~e o ,Sr. sen.~~;dC?r.p~Ja p~oVIncla.da. 

· · · · Bahia, o senado deve ser murto mehndroso quando 
Não' basta Uma. reforma eleitoral, •senhórés i é pre- se trata· de'stà matena: ;' é : úm.:co.rt>?· Yi~a11cio;·- não 

ciso>que leis· collateraes auxiliem essa· reforma·. Que póde ·ser augmentado, e se 'lDStiturr~s.e··nelle ·-uma' 
importa: que se- faça• uma: boa lei de ·eleições. se na maioria; que nã_o: queira·· que subüo ao pod~r ·senão. 
sua execucão hão de.haver grandes embaracos? Como certas e determmadas ·pessoas, tornar-se-ha :um go-
hli: dde. sber~eicecut;a.da úma

1
1ei eleitoradl, aoiag meSJ!l!) verno pessoal. , . .. _ . . ..• . . . . .. ,,: .. , 

sen o· oa;,.com: 0 actua' syste~a · agua: a.ll:ncto- .O Sa .. v.xs. coN.·D_E. D_ E JEQ_ uJ_T. _i_N_~H .. o. NHA.:._E_• n. tão p··_ara .. qi.t_c · 
nal;,:com essés•homens,subordmados:· a 1nd1v~duos serve.o senado'? . :_ · . ·: .. · _.,_>.,. , ,. , . . . 
PQMrosos que. 4mpõem a _sua chapa'? Que~ quer . o·. s'n.· F. ER. R,\''· •. ~ :i~ q'u' ai' 'o' 'corr''e' c'tl•,;o"_q····ue't'e"nl.·.'o' . governar-.o Estado· não se .deve contentar so com .. ~ ,... ·' 
um.ir.lei i: quasi s~mpre ·~s.le~s imP.or~iltes depen- senado'? · · · · ·· · · · · -' 
dem -de·· ,outras,:lers -subsidranas que aJUdem a sua •O Sn.• v1scoNoE·. DE .JEQUITINHONIIA:· ..,..:Para que 

.execução.· '.·. . . . . . . . serve'? . " :.:;, .. ,-:.. ·.· · .... 
As fina;nças, o .co~_m.erCio e ~n agricúltura, tudo · o' !?n. v 1.scom:E· _DE 'M~~RÁN~U,\PE i :.,_ ~e!:f'e j,ar~' • 

J.:eclama tambe.m · algum ··melhoramento; e. ent.re~ quando vier d_a ca;nara:. do!. i:lep~tau~s, :uml:l. ~~
tanto· O· .que é:~e se faz"? _Está 'o 'J>()der legrslattvo dida inconvementc, elle reJerta-la; "d1go medidas 
cie~úp"ánd~.:.s~ Aom ~ resposta {t falia do ·.throno ! E administrativas . Senhores, adn:iiro que 'airída\'sullsis
em outros parzes a.re~posta á falia: d_o throno .reduz-" ·tão no pai~·.essasde#íomii1ações de'conservâdór~s e· li-· 
se· a· um comprimento; ·mas "entre. nós, dli logar a ,beraes·, !lJle _é cousa,que ~ãop_osso ~nteJ!deri ··aspa.:. 
ques.tões'inter~htaveis;e.que,nãoimportão em )llti~~ó lavras conservadores· .e. haeraes constituem 11ma 
cnsci''beneficio nenhum _para o Esta,do .. q pa1z nao diiTerença d~ p~liti.ca i e q~al:·é a'idéa::po!íti_ca;que 
pó de ficar con~ente ;com .esta~ ~iSC\ISsão i. t~do ·q~anto divide os brasllerros? Tudo sao rdéas admmrstrativas·. 
se.'estú.' fazendo- aqin; .não'tem•lmportan~ra reatpa,r~_t o . : osn:.· Sti\.Enu .. 'u_. i 'M_,· OTTÂ :';~:_,.~~,rglin,Í_f,_a_· o ..• ·_s .. r, .• N .. -~~. 
paiz i .. cumpre que attendafl\I?S · e.· reflictamos _mm to 
no estado ·em·que'nos-achamos;~·e en :penso .que não .buco. · · · -· · ·· •' :. · • '· : . . · · 
é. precisci·set'·muito :perspiCjlz,.não. é,pt;('l~O .ter uma . : o:sn. N~ÍJUCO: - )\:ndd á proc'ura;:'; . ·.> .. : . . 
grande ·mustração .para .apreciar. P~':lrJ.amen~e .. as ·. o s'n .. VÍSCONDE . Di 1\ún,Í.NGU.\.i>E : •.... ,_..o firiánceirõ. 
nossas, ,circumstancias . actuaes.,. Cumpre, ·.senh~~, liberal pód~ pensar. c~mo·:o fipanceirô chamaao, con" 
que faÇamo_s quanto pudermos para._. de_ ~~tirm_ ()Sd .. esses. servador,. porque.a.sciencla•.é.a:m:esma,'elles.estudão 
caprichos, e se ~u podesse u~a,r. c:le.nma,ou,~a e~~ljlS· e formão 0 seu juizo á vista das-·circumstancias do 
são; 'diria: mesmo;· para ver o modo· de ~!)~Ú:~ar- paiz.; podem encontr11r.-,se, ~a. maioria .o . s~n~dorcli·· 
mo-n_os. · . . . .. . iberal com o.:senac!C?r cçmserx~doJ,": Nl,l aclmiru_s~raç_ã_o 

O Sn. n,\nXo .!>E QuAn.mt· :-Isto já.se .ro.i. ;da..justiça, ,pot: .,ex~plo, .. P.m:a. qu_e,~~n~l;lltar-:se. ~.e 
o' Sn. VIS.CONDE .:ÓÉ MARANGUAPE: . ..:....aim, já.sé foi, ,um homem é -!~~eral ~~ C!),n~e~acjqr;,.~;I>ql!;, QS, p~l[_l:· 

porque a.conciliaçào .fiJZ com que 0 poder .nãO es- .cipiOS da !!dlX!lJ!lStras!l? da,.)USt~çn estaO /\l~O!dr.na• 
teja constantemente nas mãos de certos homens, que d~s_ aos prmcr~10s po ttrcos . Lo0 0, qual e a .rdea qu~ 
querem governar 0 paiz sempre e a todo o transe. . d1V1de o Brp.stl entre essas duas denomma!;i}es . 

·l.ú 
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Senhores, parece-me que ha um empenho de con-
servar esses nomes para dividir o paiz. · , 

qu~ um dos membros do. gabinete assignou a res
posta com rcstricr;ões. Devo dizer,. Sr. pr~:sideote, 
que com .. effeito uma· .dissideocia na commisslío 
havia, mns não era a .resp~ito, dos ;pontos ,a qué o 
nobre senador se referm ••• ; : • · ·.· · · · · 

O SR. Sbu;;:.;: Ftl.\NC~: ~ Apoiado. . ' 
0 Sn. VISCONDE DE 1\-LmANGVAl'E: - Vá ver-se . 

aprofundar-se cm que consiste esta divisão . não se 
acha nada, porque vem_os qt.ie ~ui tos homens, que 
são conset;vadores. pensao como libcraes em materias 
~dminis~rativas. De maneira que fico absorto, e e:> ta 
e ~ razao por que estou calado; é porque indo isLo 
a~sm1 ha de ricabar mal, e eu des~e já protesto que 
nao tomo, nem tomarei parte em discussão al!l"llma 
que possa fazer com que continue .esse estado de 
cousas. 

o Sn. VISCO:l!DE' DE" JEQUITiNHONIIÁ :.:.:..Eu não sei. 
O Sn. )IIr.-1sTRo' Dos ri!:àociós EsTnÁNG'Ení.os :- ~ .. 

referiu-se ás minhas. restricr;ões : .·devo· explicar isto: 
o sn.. viscoNDE DE.JEQ~E+n~;ríorinA: .-sim';' senhor. 
O . .sn. nt!NISTRO Dos NEGOCIOS ESTRANGEIROs.: _.::Eu 

não pensava inteiramente comó a commis;ão .. ~ · 
O Sn.' v1s~~NDE DE· JEQÚITINHONII,\: .:._: Eín 'que'? 
O Sn. llliNISTRO ·DOS NEGOCIOS 'ESTRAN'r.Emos : ;__~ 

Tenha. a bondade de esperar; Eu. não pensava· do 
mesmo modo que a maioria da commissão ·sobre·.os 
effeitos ~a coloÍlisaç~o, que tem· sido, tentada; e:sobre 
a_s ~eluçoes estrang01ras; Pensava -que se devía·in-' 

· O Sr~ Call•nei':"o 'le Ca.Jn:vo;;_ (ministro 
dos ncgoctos cstran.getros) : ...... Sr. presidente, consinta 
V. Ex. · que cu dG algumas explica cães ao nobre 
senador, o Sr. visconde de Uruguay. • , 

Pediu o nobre senador que o gabinete declarasse 
se tomava a resposta á falia do throno como um voto 
de confiança a si ou ao ·ministerio· passado, e nos 
disse qnc, no primeiro cnso, c;:lle votaria contra, c no 
segundo a favor. . Om, constderando eu bem a reE
posta. que foi o:tTerecida, não nosso descobrir a. razão 
por que o .nobre senador faz tâl pergunta; pois nessa 
resposta não encontro voto algum de confianca ou 
de' desconfiança ; porque o que ahi se diz é que Cll 
s~nado tómar~ em consideração diversas providen
Cias,· que o dtscurso da corOa.recommendára. · 

O Sn. SILVEIRA .. D,\ MoTTA:- Para que .sejão 
devidamente adoptadas. 

0 Sn. li!INISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : -
Nessa resposta não se diz que o senado ha.de appro
var quanto o. ministerio propuzer; não, senhor; não 
se diz. isto, nem se devia dizê-lo quando e5sa res
posta foi offerecida, ignorando-se ainda as propostas 
tio ministerio concernentes a taes providencias, e 
nem se tendo publicado os relato rios rlos ministros. 
O senado, pois, promette adoptar providencias sobre 
os pontos lembrados no discurso da corüa, mas nãe> 
se compromette a aceitar o que o ministerio quizer. 
O actual ministerio faz do seu programma a conve
niencia de providenciar-se 'sobre essns necessidades 
publicas. Por. que é, p·ois, que· aqualla mesma res
posta ha. de ser. inconveniente. em relacão ao mini:>
terio actual.? Por que ha de ser improprio dizer o 
senado ao ministerio actual o que diria ao outro, 
isto é, que reconhece .a necessidade de providenciar 
sobre diversos pontos, e .l<ta de concorrer para isso 
como melhor entender'? 

Em . conclusrw, penso que o nobre visconde não 
tem razão ; e se votar contra a resposta, deve-se en
tender que hoje S. Ex: julga, por exemplo, que os 
sotrrimentos.da gua1•da nacional não prectsão de alli
vio ; que a liberdade individual nilo precisa ser cer-
cada de melhores garantiaS:. . _ · · 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUl'rtNllONII.\ :-Não se en
tende isso, estlt enganado. 

·o S!l. ~llNIS'rRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:- Se 
S. Ex. não vota para que .se diga ú corün. que o se
nado está prompto para concorrer afim de cessarem 
taes soffrimentos, e .dar as providei~cias · rr.clama
das,. é porque o nobre visconde julgará que tnes 
providencias podem ser adiadas,. ou não são pre
cisns, sú porque se mudou o mint~tcrio. 

O nobre senlldor pela província da Bahia observou 

stsltr um pouco mais. · · ·· ·: · '" 
O Sn. vlscoNnE'DE ·JÉQUITINHONÍtA':·- Em' qu.e''? 
O. Sn .. nnxtsmo. nà5'N:Ecocws EsmÀNGEméii : . .:;Em. 

fazc;:r c!lm que o nosso paiz apparecesse com· mais 
ace1tnçao. . . . ·. . . . .•· . · ·:- ·-' .. 

O· Sn: VISCONDE DE JEQUITINIIONTT.\ : ;_ Com ·mais 
aceitação ; tome-se ·nota.· · · ·. ·: · : .. : · · '·•. · , ' 
. 0 Sn. MINISTRO DOS rmêociOS -ES~RMi'GEIRÓs ·;:_Eis 

o que I10uve quanto ás discOrdanêias. · ··,: · .· ·. 

O S1•. Pimenta Buenc:~ Sr. preside~tc;~~a~ 
poucas reflexões que. vou offerecer ú consideração .do 
sennd?,_ não .veja ell~ '!lm ':oto. de adhesão, nem ,de 
opgostçao ao novo mm1ster10 ... ' · . . :-. . .· . _ _. 

Entendo que a ob:servação do nobre Tisc.onde. de 
~ru~uay, ~n~erx~ muita importancia, e. por isso.pe
dlret..ao m1msterto que considere em. todo .o seu al7 
cance e transcendencin. . , _ . · .. ·.· , 

Com effeito,ninguem pó de desconhecer qué a falia 
do throno dirigida ao senàdo é.uma.peca• ministerial 
e~ que a administração que acaba dc·retirar-se in~ 
o1 wn";l suas id~as e apreciações sobre as necess~dades 
publicas que JUlgou predominantes. . . . _. . . · 

Ningucm púde também desconhecer · que uina 
com:n~ssão do senf!-d? em sua maioria.,. ?miga dessa 
~dnnmstração, red1g1U ,a resposta que. dtscutimos na 
wlen_ção de dar-lhe seu.apoio.." Essa commissiio co:..· 
nhcctabem osp.rincipios qué es:>e ministerio seguia, 
e tarnbem os 1~e1os ou mo~ os por que.pretendia resol
ver as necessulades pubhcas; . Consequentemente a 
p l'omessa feita de qoadjuva-lo eru suas vistas ericer
.ntvn não so. um voto de appt;i:ivnçiio;· como de· êon,. 
lianca. · . · · "· · · · · · 

,. • I ' . • '. • • ·r ,",.,- • • 

.O Sn. VISCONDE Do Unucu.\Y:- Apoiado. 
O Sn. ··PI!IIENTX · BuENO : -~ •Certamente ·isto • C$tá 

fóra ~e questão, estava' na me~te.·deto'dos·; e'tnnto 
~~ ass1m que n·opposicii.o,·de entãtl m:mifestaria·suas 
1déas em contrario. ·• · · . - . 
. Ó Sn. Souz,\. FRANCo': -:-Ninguem pediu. a pala~ " 
na contra. · · - ·· · 

O Sn. PmENTA BuENO: - O nobre ministr~ dos 
nego cios estrangeiros por isso mesmo assign6u o 
projecto de resposta com rcstricções. • . ·• · -. 

O Sn. ~o~z.\ FRANco: -0 Sr. Nabuco, que estnva 
em oppostçao, declarou que votava por clla. 

O Sn. PnmNT,\ lluF.NO : - M11s cn cston me rrf'e-
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rindo no actual illustre ministro- dos negocios cs
trangeirost que~ além de ser da opposição, era de 
mais memoro daquelln com missão.. : . · · 
. · . S. ·Ex, declarou:. nos -que .. divergia da administra
ção, não só quanto á colonisaciio, corrio a respeito a e 
nossas relacões exteriores ou internacionaes. São 
nada. ·menos de duns entidades importantíssimas : 
a.l• é.um nsstimpto vitaLparn ,o. pniz, e a2•·afiecta 
sua.segurançn; honra. e rriesmo sua gloria . 

.'O Sn~ :vÚ;cciNnE 'nE UituGuAY :-'- O ·sr. ministro 
disse quP. estavmnos desacreditados.' 

.· b' :sn.:· ·PintENi,\ BÍiENo :;...:: Vê:..se pois que,· se 
s:· ·Ex. ····ti:vcissc maioria·. na ·com missão, 'ccrta
meritê que a: resposta: que discutimos 'não ·seria 

·concebida como cst-1 1 c sim em outros ·termos que 
cxpressãsscm':a~ idcns ·que -se contt\m nas restric
·côes -e •opiniõés:do nobre ministro. · · · · ., . 
~ .. Pois·· bem : .. em taes termos, e devendo suppor-se 
quc.S; Ex:~ obtenha· maioria no seo.ado,.· como púde 
aceitar a· resposta· tal qual impugnou? Seria acei
tar. um. voto -de adhesão no. ministerio passado, a: que 
S .. Ex.• f.<tzin opposição, ou prescindir ele restricçõcs 

.· si~n~ficat.Iyns,,_de _q_ u __ e,_ po_r.cert ___ o_, ~ão_ ~eve pre __ sei_ nd~r_. 
· x..'. por •. l~so.que .Julgo, como Já ~1sse, de,mmto 

alcance· as ·observncões do nobre v1sconde lie Uru
guay: ;Reflicta bem· ·o ministerio que· a votriÇão ·do 
sen·ado. nãó·affecte'sua• forca moral,que não se pense 
que tem rima votação contra si, por não attender lis 
rest~ic~ões CxÍqidas; ou;qu~ lla f~lta dc'pcrsistencin 
nas '1doas que etlas contm~ao. . · 

· Parece,: pois, necessar1o algum exr,ed1cnte, ·que 
facavdesupparecêr essa .. anomalin, aliasteremos um 
faêto:anormal;.'que'na·opinião de alguns poderá ·nfie
ctar n dignidnde do ministerio. Ou alguma emenda,. 
· o.u; no menos algum·a explicaci'io .satisfactoria, ccimo 
pediu o :qobre .vn;;ç()nde :de tJr!lgJlay, q~e.colloque 
S-.' .Ex:.·em.harmoD1a com suas 1deas. anter1ores .. Eu 
nii.o terei duvida .em. dnr-lhe meu voto, uma vez q\le 
rião. encerre. ~:ensura, a~ ministerio que retirou-se. 
· :cumprcmesmo prever que niio.succeda que, por 
falta · de. convenientes modificações, ou explicações, 
cnin: o projecto de respósta; seria isso. muito incon
venien~_e, e ,poria ·o.senado na imJ?ediata c doloro~a 
necess1clade ,de: adoptar uma med1da que desde logo 
demonstrasse. ({uc. nesse resultado nem de longe 
entrou.il menor idéa de. esquecer a.cortezia, o rcs
p~ito ê a; alta' c·onsideraçã() .'que riós to_dós sabemos 
tr1buta1," _a .·corun. 

... 0. .SR.'!•VISCONDE DE J~Qtli;;NHONtiA.: -- Que' vá 
outra 'vez á éommissão. · 

•'0 'Sn.': PmEÍ\~.\. 'pUENO: """'"'E' de' necessidade pôr 
'arespostil em: harmonia com a situn'çlio; ó'timaneces-
sidadc lo !rica. ·.; · '· . · .. · · · · · · · ~ 
• .. ;:~;.·>'':.·•OJ·>.' .. '·,1.: ~ ;··:·'• . .. , .. :.~ '. '. ···:' :~,.• ···." . ,_ ,:·(•·, 
. O. Sr.· Nalluco·: ""7' Sr .. :.·.presidente, eu •. direi 

poucas palavras.:sobi,'G. a questão incidente •. ; · . ., -;." 
·' O'Sn':'PnEsiDENTE: --o que está 'cm discussão· é o·. 

. voto de graças ... · . . . . • . :·· . • '. 
O.SÍI. •. N,unico :.- Sou fieLàoi principio que 'já 

tcri[1o êxpe'ndiilo·' crri ·outras occasiõe.s, isto é,, q\Íe o 
sc'nndo .)Jii.O púdo doferh· vo~o~ d~ cqnfia~ç_a o.u dcs: 
confiança. que o senado nao pude consL1tu1r .uma 
parcialidade s.cm provocar grandes, perigos. . · .' : .. 

Q Sn. VISCONDE DE ~Al\,\NGUAI'K:- Apoiado. 
O SR. v1sco~oE m; JEQurnNuO:>ll,\: - As duD.s 

COlll;tl~ uií.u são synouyma~. 

O Sn. · NAnuco:- Se o senado se ostentar como 
uma· parcialidade, quem póde deixnr de vôr o perigo 
da_ situação que elle crea ~ · . . 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINJIONH.\ :-;-Nem um. 
O Su. NAnuco:- Querei~ ~abc~ qual é_o perigo, 

senhores ?. ·E! que n·ão ha m101stcnos poss1veis, que 
não sejão da parcialidade do senado.:. · · 

'O Sil'. D~ l.VIAN.OEL :,-Apoiado.,, .. : . 
. :o sn:~· Eerrnz: -:Isto 'ó.yerdadc.· . . _ . 
· · •O ·sn~· NÁ.nuco: ;_V ús 'sabàis, senhores; que os 
ministros ·.nào.careceni. sómente.da' nutoridade para 
executar ·as leis, mas .. tambem da·•necessaria:,a5ceri.
dencia. para fazê-lns ; mas,. desde que. :o senado 'se 
oppõe ' systematicamente a · qualquer niinisterio: que 
não ·for· de sua parcialidade, ó ·evidentemente impos- . 
obrel·'que· esse ·ministcrio possa' desempenhar ·sua. 
missão. ·... · 
· O Sn: vtscoimE DE JEQUITINUONll,\: _:_ Péço·:a.i.pn~ 
lavra. · · · · · · , ·· • · · , · ·' . 
.. o sn: Di M.uiOEL :-E' verdade, c então o pO,ro .•. 
trcs pontinhos .. · · ' . · ' .. . · . ' .. · · '' :' · 

o sn.,. N,\BUCO : - 1\fas: considcrài, :senhores;, que 
n instituição do _senado. brasileiro 'não teni corr~c~i v o, 
e que -eor cons,eque_!lc~a, para n~o t,orn~_r.:;-se ód~osn, 
par'!: nao tornar-.se 1mpqpular_,. par~ . nao t()rnD;r-se 
frac? · elle, . que não tem por s1 ? eleme.nto <Lrl.S~C!'
cratico; . porque . não _:.temos , nnstocrama, :nl) pa1z 
( apôiaâos ), teni necessidade de pautar sua,conductn. 
para acarear a. opinião public.a·e.vh·er:.<:on;t ella~··. · 

0 Su. VISCONDE DE JEQUITINUONUA !-Jsto'fazemos 
nós. 

O Sn.' N,(nuco : - Estou· ad~trado ·do'. q~~- ~ejo ; 
tnlvez coubes~em bem aqui as palavras do poeta man-
tuano.... · · . "''· · 

0 .. Sn •. ,VJSCONDE. DE .JEQUITINHONJIA;_;_QÜos~eg~;·.~. 
ó .sn: N.o~.nuco :: ;_ :~ .. ti:uúw 'IIC. anim:is •êwicstib~s 

ú·m I Não· sei, senhores, o gue significa este .. ardi
mento da parte. dos. nobres,senadores quc .. se .. têm 
pronunciado. 'Entrúrão 'porventura os.:. pitraguayos 
no nosso territorio armados,· e .sahiriio. incolumes, ·e 
impunemente? Será este o .facto 'que·-i:tsjjirn. 'este 
ardimento·? Não; este facto, senhores; 'riãi:i foi' capaz 
de despertar-nos da inercia; c· ficou procln:mado o 
principio de que' o estr11ngeir'o:: pó de .entrar armado 
no nosso pniz para averiguar os nosso!;- recurso·s~·" 
.- ' ':.: • ' . • .:_· .. ', '.,, •• · '; ·:J·· __ ._', '>. ' -:.· 
· O S1t. FEnllAi: ..;.;. E' verdade. .: · ·.; 'i·· •, '· 

. o Sn. N.\BUCO :-0 que ó;pois,?; E' amudanên..do 
ministerio,- é a nomeacão de outro ministerio~ 1\ias, 
que neto do ministorio· púde· já inspil;a.r .essa. animnd
:vcrsno da parto do~ nobres ~e~udo:res ?, Ainda não hn. 
acto nenhum, porque.o. m1rustcno ·apenas .c~m~çou 
hontem sua existencia, · . · · · ~: :, · · :··.· ·. · . , · . 

d -SR. 'FEni\Áz,: ...:. AiiÍdà: não crimecou~ :::. :· . 
·, •, , ':. ',, .. ' ' ·.··:, I ~ 

. O S1t •. ·n~ MANOEL.: :.-.E já fez· .·um .bello pro-
g'ralmna. · ·. · .:. , ·· ... '··:· · · . ::·:.', ·<' · ... 
· O S1t> NAnuco·:·::...... Porventú~a o programma do 
ministedo ··contêm ·algum ·11onsamento sinistro, · al
gum. pensamento. de reaccão· que ,autorise ··esta· op
posicilo i'li. liminc?. Não; ~· .porque :cntrllrii.o para o 
min (stcrio -tres liberaes ? · · 

O Sn. VISCONDE nE JEQU!l"l~IIONIIA: - São só
mente tru~ '! V. Ex. já o:; contou '! 
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O Sn. N.\Buco: - Senhol.·cs, é preciso tér toda a 
coragc_rn cívica desta posi~ão para dizer a verdade, c 
cu a d1go .... 

O Sn. D .. l\!ANOEL: - A p.oiado. 
O Sn. NABuco: ... esta rejei~ão de nomes, sem 

~inda haverem ac~os~ !JSia rêjeÍção de pessoas sem 
1mportarem os pnnc1p10s, me parece. um attentndo 
contra os direitos da corüa, ·a quem compete escollier 
livremente os seus ministros (apoia.dos):: nús não 
podemos repellir p1'ima (acie, in. limine, um ministe
~·io. sem att~ntarmos contra os dirP.itos da corôa. · .. 
_O Sn. D.'l\l.\NOEL:-E' a oligarchia. 

O Sn: N.\nuco :-Devemos, senl10re~, ter toda. a 
prudencia, esperar os actos, observar as tendencias, 
para entli.o julgarmos de. um modo digno do se-
nndo. . · . 

O _811. D; l\'IANOEJ. :-Isto é que ó prudente, isto é 
que e acertado. · - . . 
.. O Sn.. NABcco : - Entendendo el~, pois, S1·. pre
Sldcnte, que o senado não púde defenr votos de con~ 
fiança ou .. desconfian~a, entendo que a mudau~a 
ministerial súpcrveniente nadil.influe crn rela~ào ao 
voto de gracas que o senado . deve enviar á corôri, 
porque o vóto de gra~as não púde ter uma significa
(;ão politicá. Entre a éonfiança e a hostilidade ha urn 
meio termo. Os n~b~es sena,dorcs, que não apprpv~o 
as pessoas · dos mmtstros, podem estar nesse mew 
termo. se1n prejuízo da causa publica,.· sem infideli
dade ás· suas'' doutrinas. Esta é a minha opinião. 
(Mu-ito bem, muito bern). .· . 

O S1•. Pi~nenta Bueno : - Pedi a palavra 
súmente pará ofrerecer nlgum:ts ~onsidcraçõés sobre 
o discurso que acaba de pronunctar o nobre .senador 
pela Bahia. · 

Parece'-me que o discut~so de S; Ex. ó por demais 
vigoros'o, a qrial discussão havida, por certo, nã.o 
demanda. 

O Sn.~ N.Uluco:- Estamos a discutir, e não sa-
bemos ainda o que. . · 

O Sa. PliiiENT,\ BuENo: -Por isso mesmo. é que 
pareceu.;. me .que o discurso do nobre senador, a quem 
aliás prézo muito, foi v:igoroso demais. . . _ 

Estabe1eceu . o nobre senador que o senado . na o 
iàz p-oliticn'nem ministerios: é uma theoria, cuja ex
tensão ii.íiúla cum·pre averiguar, mas que, ainda dada 
por averiguada, não tem cabimento algum nil. pre-
~ente questão. , ' 

O SR~ I<Enn,tz:- Isto é difllcil de demonstrar. 
o· Sit. Pi:u&N'l'.\ 'B'uEN-6 : - A demonstração será 

Iuci!, c o Í"Jobre senador terá a bondade d~ impu-
gna-la, se ellzi niiopro·ceder. · · 

A discussão em que estamos, DllO é de confianÇa 
ou não ao novo miriistcrio,·é sim de sc"r-lhe ou rião 
applicavel n.rcsposta :que so dirigin.ilo gabinete que 
se retiróu,. resposta de accordo com seus princípios, 
com.suns vistas e idéas; .t\ uma discussão de. cohe
rrmcin. 011 cÓnsistcncin' nns idt\ns.do IÍOVO: gabinl'ltO. 

· Con~nq ncn tl'lmCIII.I'l jú !lf' "'' qno, ainÍln ·qn:llldo o 
f'~nado não Jaça politica, ou ni'i':l clcsfnçn ruinisteriüs, 
.11nda quando proceda a theol'la do nobre senado,·, 
IJiiid indo? . 

O Sn. YtscoxnE nE UnGGU.IY:- ,\poindo. 

O Sn. NABuco: -Referi-me no discurso do nobre. 
visconde de Uruguay;_ , . . .. 

O Sn. PxMENT,\ BuENo i-'- O -discurso do' 'nobre 
visconde de Uruguay, 'cóni que estou de accordó,, 
dirigiu-se a significar ao novo. ministerio que a res
posta que discutimos .encerra., c~nfia:ilça _ao gabinete 
passado, sem que encerre. ou nno·aÇ~·gabmete·nctual, 
que é um acto que só tem refP-renc1a áquelle·e.não n 
este, que s~:ÇI, novo m~nisterio concor~.a nU;~o, vota 
por ella, e altas contra. . , ... ; .. 

o SI\. N.Uluco: -PitreCia-me que o Sr. visconde 
de Uruguay havia estabelecidci uma· questão 'de con~ 
finJ?ça em rela~ão ao actual gabinete ; se rião fofisto, 
retuo o que disse. . · . , . . : 

O SR. Pnm~TA· BUENO :-Já vê, pois, o nobre se
nador pela Uahia que estavão··em pólos· oppostos.; 
e, que convém que fixemos bem nossas idéas· pil.ra 
bem nos entendermos. · · · · 

Por consequcncia, a theoria da missão·do senado; 
ainda quando ·exacta, não tem cabimento. algum 
actual. .. ' .· " · .. , ~ •. ~ 

o SR. Souz.\ Fn.\N"co :-Já sé disse qu~se tejéi
tava a resposta, porque· se rcjeitav.a O.mi~istcrio~· ;~ , : 

o SR. Pnm~TA BÜENõ': ·,.. o que se d~~ :é q;uc. 9 
voto de confian~a, .qu~ a re~posta ~ont~m,. ref~re~s~ 
ao passado rnimsterio e não .ao !J.Clual, ,e que, ,se ,clf.e 
_niio !3D tendesse asstm; se vota~1a contra; .mns.tsso 
não m1pC?rta confian!:a nem desconfian~a !JUan,to ao 
novo gabmete. · , . 

o Sn. NABuco:- Era preciso que o.dis~urso :da 
corôa fosse outro; mas não mudou; é o mesmo. · ... 

o Sn. PmENTA BUEXO:;.;... Mas a resposta é inap- . 
plicavel ao nl?vo min~s!erio, 'porq~~ cerll;lriJe!lte.~u-: 
dárão-se as v1stas pohttcas e adm1mstra:uvas. . · · . 

Senhores, se dependesse de mim,a respos·ta á falia 
do throno serià substituída por outra, em q'?-e o se
mido expressasse ii corôa o _seu . constg.nte .a!D.o!.e 
profundo respeito, e em que, ':'sta. a m':ld·;mç~ D?mis
terial, assegurasse que tomanana devtda COI1Slderu-. 
cão as medidas que lhe fbssern apresentadas-pela re-
éente adniinisLrar.ão .. Por certo g:úemi não in'cluirin 
voto algum de cÓnfiun~a, J)em _de fa!tadélla; só sim 
expectativa. Se a re~posta se r~fer1sseao:noyo gl!-
binete, attQp.tas as ctrcumstanctas-actuaes, .haver1a 
nisso prudencia e circumspecção. · . · · · . · 

Toda a exactidão, senhores, em nossos princípios · 
tanto'fúra do pod'er, como no•exercicio:delle,·émais 
·que conveniente. · . . : -· · . · · · . 

· E' sem duvida um dogma, ,que não admitte ,dis
cussão; que a ~o~ua, tem. o pleno· e_ l_ivre dire~to .. do 
nomem· e dem1tt1r hv1·emente os, mmtstros; Nuo ·.ha 
senador algum que não esteja de perl'eito uccordo a 
este·respeito (apoiad~s;) ·• , .. · .'>'"';··, ~··.: · 

Ainda crunndo, porem;oactual mtmsteno.nao me
recesse nossa conlinnça, a que vinha a citação· desse 
dogma ou n idéa de que n{io atacassemos essa nlt{l 
prerog~tiva da corôn '? _ • . · • • • 

Compete ft . corôa nao so nomear c denutt1•. h\'l'e
mente:os numstros, mas tambem _c semelhante!Dente 
r.on~crva-los, omqnan t.o nwrer.crl'!m snn conllança. 
E' o ml'lsm" dogma, e ent1·etnnto n opposiriio. q1w o 
nobrn senador pela llahitt tez ao gnbmctl'l qnc acl!ha 
tle retit·ar-se, alaêou porventura essa alta prerogatJva 
da cori!n '! Ccrtaruentc, .nflo, 

Disse o nobre senador que é um dever dizer a ver-

o 
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dade ao _paiz. E' sem duvida, mas a verdade que provinda: da Bahia formou uma nuvem para depois 
cumpre dizcr'ó que a situaciio actual apresenta desfaze-la. . : · . . .. ·. , 
u!lla face _bastante grav~ :. é quê as .dilferentes. opi- .o ·Sn. ·NABUCO: - Bem; retiro as minhas- pala;.. 
mões que têm-assento no senado devem ter o patrw-. - · · · . 
tismo e a prud~ncia nccessaria 'para· discutir suas vras. · - · · . , . 
idéas .s.em véíiemencia demasiada, sem tleclamacões .. o. s~. VISCON!)E 'J)E U_Íl.ucu.w.:··...:., Repito: ~ _qúc 
~ s_em _.que .arrisquem princípios· ou inexactos,· ou d1sse fo1. que .nào: me obngava . a to~ar em _cons1de-
1napphcave1s ás quest ~es verte tes -raciio c .nadoptar o. que não conheco; e muito inerios . 

- - -. ·- .··.. •· . 
0 

-- n · a tomar .. parte·. na discussão .de 'palavras_; ó'preciso 
· :q:.ministe~io -actual; onde · tef!lÍo ~m nob_re· cava- que. s~ m!lri~es~m,id~as.p~sitivas e, deüni.dàs, e, não 

lbeuo• qu __ e fo1··meu lcntef e um am1go ·part1cular. o 6 te ._, 1 õ 
S ... n· d c lh h d h . . ' . s men_._,_u_co_s_,_·pa_a_v_.r __ e_s, .•. · ... · ..... , .... " ... ' ,. 
~~· 1ns· e. arva o, a ea·c ar·sempreem.ffilm •····· ... •··· ·· ··.:·'· 

uma.Uinguagem:re~p'eitosa~ Se; porém, divergir em O Sr: D. ·Itlanô'el: ':!.::Niiif riié ·eaüsa'ildmi'râ:;. 
alguma- idé~ de: momento, elles me, farão n justiça de ção ·o espectaculo ~e 'éstoifpresenCiandb ;: eU:·. cs'
crer·que em•mcuproceder entendo cumprir os meus perava o q~e..t~m l!_conteciii!l>' e·o que'_provayelm~nt~ 
deveres. :·; ·. · · · · ·· - · ' terá occorndo na outracamara;"mas·acreilltava·que 

Quando:houver opportunitladc:tle manifestar •mi- se· -teria da~o·outra'direcçãó''á' dis·cussão' do·pt:ojéctó _ 
nhus·.-idéas sobre• os parti•1os, eu· o farei com toda .a de resposta á falia do throno. Note-se·_ desdC'"Já~quc 
Candur:J,' Cc-direi O; que. me Se(larn · do •partido con- nãO fa!lo pela ordeni; . fallo sobre' n ma teria, e sigo 
servador,ao menos a-persistir elle ainda em algumas nesta parte o exémplo ~prudente 'do nobre· senado·r 
tlc•·suas:opiniõês de outr'ora, hoje 'inadmissi:veis.·, pelo Rio· de Janeiro o Sr~ .visconde de':l\larangua.(le' 

'Concluuei, como·já•conclui anteriormente: vejà o Não_ quero tomar tempo ao senado ·com questões de 
Ininisterio como- harmonisa sc:u voto actual com seu ordem;· questões de 'laita 'caprin:a., que se'tem deba": 
voto.:anteriór' quanto .lt -resposta· que. se discute~ H a tido· ha duas ·horas.; 'tcri,hó .flm níai~ 'elevn~ci _do_ qüe 
nisso., questão -de:: princípios de· coherencia, de al- tomar. tempo .ao senado; '·Tambem ·desde:·Já' decláro 
cance,;· e· deJ!>r~.a·:morai-: ~que não pareça q~e o se- que apoio o ministerio sem condiÇões; _,., ~: ... _. :·.: '-
nad_o l:llenospreza·as 'restru::,ç'!cs com que· ass1gnou· o -·O SR.: SouzA: FRANCO~' -.-Apoiado. ; .:~ . , ·.' _ 
~~~~1~l~n~::;~~-~.,n.~?~~~- mm1stros,_ ?u _que h:~ja in-. ' 0 ·Sn:·'D. '1\!ANOEL: :.:_:·:.:'Qriê o'hcl de stisteritiir:: 

PÔr m_·_ i_ii __ ha_:_:p' al-t_ c votaria por qua_ (quer emenda q· ue co.:rn. tod!tS. as ini?has .friu:âs ·forçà's~: •é apciitindô o . 
mm1ster1ÇI ~ão ~c1 d~ ·_tomat:' tempo ao· s_emtdo; l?<!.r.

o -ministerio offerecess.e, úfua vez, como já observei, que ·o, m1msteno nao p6de~ querer·.que!_sel~S .~1;;0~ 
que não incluísse censura· aó ministerio ·'dissolvido. st 0 te n c q t e 'tã ·· d 

·.Na·-"alta_ ·d-_e"em'en· da·,ao·.meno~_.·cstabelcA.·a·.o·m1·n1·s- ga em ...... m.<:o om ues_o s .~P,E>que~t;t~,,e 1~1 
•• - •· mesmo ms1gmficantes. " · ·" ' · ·:· ·.·.·-- · ···'. _ · 

~i~~i~~gd~~~:~~licil;~.ã~ satisfactoria, que_"resalve sua ha;fdff.~~t~~s~? que,, se . 1.~~ ,t?C>lli}~?' ~!':.,di~,c~:u~.~~o 11! 

. Em süiii!Ilá,' q'ú~rérá 'O mirÍisterio que suba á prc:. NÕ.o . vê;:.V.: Ex·. . qÚe .. não se· éspefa\:~. s'cllíió i;tri~ 
senca da éorôa' uma' resposta· a qué elle i:J.iió adheria, occnsião para -im'mediatamente a ,opposiciio reéeber 
que" não 'ápprova !!CÍlãO mediante restrícÇões j iÍ indi- OS ministros actunes. nas, pontas 'dtis ~ ÍlDyOnetast! 
caiias '?;Haveria nisto lógica, ou ficaria elle ér:Íl minO'- Ao menos já ouvimos vozes, que .estàvão )Íl)ldas !,Já 
ria no ·seri'aao?·:- . ; .. - .. . •. . ' .. pr_in_c_ i piou_ a fallar o Sr._ Vl.·sco __ n_dé .. de Ur_ug_ ,ilay~.e ô 

O' nobré.visconde:de. Uruguny of!erecia,pois;bem sr. Pimenta Bueno, .que raro· tomãrão. pai:te'nàs 
o expediente de con'siderar elle .isso como um facto disc_ussõcs, e dCíxárão de ,c'omparécex: dias; ·se_man_ · ãs, 
consummadci; ou'·hávido como tal, e sem referenciá t t 
a si: Talvez _sej~ .o unico meio, a. nã~ qucr~r-se. al- c aOe ·;s;~~s ~ec.s cri~b:Íe foi resulta'do .da.~etiriÚ{ô que 
guma. emenda;. o que porventura. sena ma1s log1co. hom'll arite-hontem. _ -._. , . . · .~· , · -·. ", ~ .. · • 

., I \ , o' '.,, , ;. , '"'.' •. ,,, •• ,, ·, -, i , , o I ' 
0 

' •. ' • :'!, ' 0 ; ' ' - '•'~ • • '· ·'!' ! : \j: 
O Sr~· .-wiseonde .de ·UJ."Up;-ua-y. · (pwra uma; Senhores, quer-se mandar de novo •(foi~a idéa que·-· 

explicação.) :"- Sr.· :presidente,: levantei-me para appareceu) o voto ·de graças a:resp~cti va- com O}ÍSsito ; 
cxplicnr os termos' de.·_que me·servi.coEu não, disse, mas V. Ex:.lembrou; elembrou muito•bem,:que•ha
nem podia dizer; porque era inteiramente con~rnr~o via u~ meio muito· obvio;·"muito :fll:,cil,.; que __era o 
ao meu modo de pensar,- 'que, com•.1 senador, ·de1xar1a, offcrec1mcnto· de uma emenda;. para cuJa -redac1:ao_ de 
de -votar;: pela ·resposta; . simplesmente· pot· falta . de certo aos talentos que compõem a. illustradá opposi
confiariça-.no ministerio : nctual~, Eis as· palavras tex-. cão não era preciso mnis ·do,que umiquarto· dc.hora 
tuaes· de· que. me ·servi. ;u .·Se a ·resposta se refere ao ôu meia hora,. quando ;.muito ; . porém .suppondo que 
minist_erio passado, voto' pó r ella Ó, .. .Votava .por ·ella, .. não ·:era -facil apresentar já essa-:emenda,- a.di~cussão 
porque:? Porqu~ -tinha ump. ~déa.·:das. tend':ncias,. ~rogredia-hoje, e nm~nhã os.riob~-:es:' senadores,· que .. 
actos-. -e propostas desse :•ffilmsterJo, .-·tinha. h do :os tao .. empenhados. estao .. no ·combate com.o, governo; 
seus ~elatoríos,.·sabia o. que ellc queria,_J~u-,1~~cres-:- pcdifto·of!e.rece-la,-.e as~im\ma.rêhav,!i·S~ en:i regra:~, 
cente1. :·:u Se• -a .resposta·. se •refere. ao mm1steno nc:- · Nao-.se procede'll•asstm,:Sr, prestdcnte, o •.que se 
tt.'tal, não v.oto .por clla, como e:;tâ; porque nãolhe_ quer ó·aproveitar-este.ens.cjopata":mostrar no,gnbi.-.. 
diz respeito,::porque não ·sei airtdn. o.:que ó que clle. nete que os Srs.: do .. ~'.ti. possidetis cstiio-~ispostos:a 
quer.>, -Com, et1é1to; senhores, como iria eu tomar.·o: envitlar tuqo, ;n .mandar. ·ii. tribi:uia:os sei.'ts afamados 
compromiss_o. _de tomar em consil~e~a~'iio ·c. ndoptar i orm:lorcs; .Pnr~;~-.todos: juntos, ·a.tacD;,rqm, e -a.tacarc~n 
propostas o.1dens, ·que os nobr·es mrmstt'Of. nwdn nllo: ~om n .mnwr.lortnloza ·os·--novos·m1ntsu·os"qtto. hOJA 
3prescnt.ftrão, :e que nito. sei quncs serllo ?·Portanto,' ·compnrccem pela· vez-lwimcira:.nns·::amaras ·.para 
não era questllo de confiaucn ou não--confianca, até. olfcrcccrem ·O. program-ma ·do .ga-binete; progrnmma 
porf(uc tnmbern cntcntlo que a missão do scnaoo não, qu11 niio póde dcbmr de merccl:lr -n geral .nceitn!)iío .. 
ú fuzet• c tlc~fttzcr rniúislcrios ; o nobt'll scnnllor pela E ufto ~crú cllt: sullicicutc pam trauquillit«u· u~ 
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nobres senadores, c aconselhar-lhes que esperem 
mais algum tempo, que deixem por ora suas armas 
bem preparadas para em occasião opportuna empre
ga-las contra o ministerio? Para que tanta sofregui
dão em uma casa de velhos ... Tenhão paciencia, que 
estou no numero delle~.,.! soffreguidão 'da ·.rmrle de 
oradores que passüo-se mezes, nonos inteiros que 
não. se fazem ouvir no senado!· Que· quer dizer isto ? 

Senhores, eq ni\o ouvi. uma• idéa da pnrtí::dps no
bres 'senadores da opposição a que possa dar o· meu 
assenso. Pois, senhores, ha um voto· de' graças redi
gido. com mais ax:te.do que o· que. V. Ex poz .em dis
cussii_o? Eu .estava acostumndp. a .c~nsurar. em geral 
os v:otos de gracns, porque me parecia que continhão 
expressões, que não deviãopartir do senado.; mas 
quando I~ o· voto de _graças que se discute, disse nos 
meus amigos, e aqm está presente:um delles ('refe
rindo-se ao Sr. Sou::aFr:anco): cc Não ha que dizer .a 
respeito do VOtO de graça~ do SÇlDado .. » ~tt, que em 
geral voto contra os prOJectos de rcsJ>osta ao dis.,. 
curso da corôa. pela razão já indicada, hoje lhe dou 
a. minha. acquiescencia, porque não ha .uma palavra 
que .indique mos~rns de. confian~!ll ou desconfiiuiça, 

dignas da capacidade do nobre visconde do Urugtiay; 
vê-se bem que o nobre senador· estava. sofrego. em 
correr á tribuna, já ·e já; para; dizer: " Estou em 
opposição a'? Ipinistei:í9: » A sofregu~dão em: h!)mens 
de tal pos1çao. não c por certo· digna· de louvor. 

.Deixe ó. nobre· senador .que appareça o. minis~(;!riO 
com seus actos, c alguns hão· de aimarecer, e. :.então 
venhn. S .. Ex. njudar.:.no·s, :venhií 'fazer:·•:no paiz o 
bem poseivel; estamos cerfosde que.o nobré:senador 
não ha :de gastar,·o tempo com pàlavrões,":não ha' de 
entreter.o.senado com discussões: semelhnntes:'á que 
temos· assistido·. por.··. espaço·; de. duas horas.;:> estou 
persuadido · çue · S. ·.·.Ex. ha ·'.de. apresentar·qíro
jectos seus, ou emendas .a qualquer ·trabalho .:,q.ue.o 

'de approvação. ou desapprovn()ão. · 
O Sn. Souz.i. FnANco: -.Apoiado. 
O Sn. D. 1\bNOEL: -Então, se .é uma simples pa · 

raphrnse do discurso ,da corOa, redigido com muita 
h'abilidade, p6de ser votadq sem cscrupulo. . . 

O. que Justifica tamanl1a celeuma '!Em que.se funda 
essa. intttulada questão de ordem, cm quci.o regi-
mento. tem sido viOlado? : . . . . . . . . · 

E! verdade que se disse que. o voto de gracas taro
bem é .voto de adhesão ao minis~erio i mas .·o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, que assim se exprimiu, 
modificou a sua•opiniM, talvez em corisequencia do 
bello discurso do horirado'senador pela Bahia; 

·o Sr; visconde de Ut·ugay havia dito : · cc Se o voto 
de·. graças se ·referi:r ao min;sterio passado, voto a 
favor, · sé.·.ao actual, voto contra.- n · · 

Senhores, eu não sei como se faz esta pergunta; 
não sei· como .~stadistas da ordem do nobre senador 
pelo' Rio de Janeiro perguntão .se o voto de gracas 
se refere ao actual ministerio r _!lois, senhores; a 
falia. do throno não foi ·dirigida á assembln geral 
quando ainda vivia o ministerio de 2 de niarco '? A· 
resposta.á falindo throno, formulàdn pela cominissão 
especiaL: não foi apresentada muito antes da retirada 
desse gabinete ? ' · · · 
. Como, pois pôr-~e .duv~da, se o voto de graças _se 

refere nQ actual mtmsteno ou ao passado '? A respos
ta a esta· pergunta 6 obvia i o voto de gra~ns refere-
se no ministerio •transacto. ' · • · 
· lUas disse-se,' e disse-se de um modo cathegorico ·: 
" :Não sei o que quer o actunl ministerió, ·-nãó sei 
de ~uns propo~tas ; por . isso nito posso. vot..1.r.· P..elo 
prOJecto. » Po1s, senhores,: se conressats ·na tnbu;;. 
na que este. voto não era de· confiança,: nem·,· de 
desconlian~a, como CO?iilssou O"'· s~. visc_ond~- de 
Uruguay; se reconhece1s que este voto nao o • de 
approvação ·nem. de reprovação, que du1•~da- ha em 
votar· por elle; mnda mesmo· ·que•niio haJa propos
tas do· governo'! ·Pois · um ministerio ., que . tem 
tres dias de cxistencia púde ser obrigado . n apre
sentar propostas· immedintamcnte '?Entretanto hn de 
ficar adiada uma resposta, que tem de ser dada á 
corün, ·~ que cumpre que o seja com a rrinior brc
yitlmlc possível·~ Bem se vê que sito razões munos 

ministcrio ou seus atnigos offereção á consideração 
da ,,ssemb,léa $'eral.• · .· . · ... · ··. ,.;;,,.::,.:·;.···· .-:: .. ·. 

_E,· Sr: prcstdcnte, é com.p.rriz~r que· ey,~ycjo•:na 
tnbuna o. nobre senador:geio Rio. de·.Janefro·•,c.o 
honrado·· membro por g, .I aulo; .ha' .pouco .. lilmen
tavn a ausencia, de SS. EExs;;. ha pouco::dizix'cu·: 
cc Porque; homens ... tão distincLOS':nbandonão:~o(se
nado,. deixão passa)' sem~nas, mezes, .. ~ até an,nos; 
sein empenharem-se 1 na discussão·. dos:Importantes 
objectos de que:.se.occupa.,o·senndo.? »•::~ ,:: ,, . ·:'· 

!?e!izmcnte, .:Sr. presidente, esperamos . que'o no
bre visconde· tórne aos seus antigos habHos,:volte.li 
. tribuna· muitas vezes;,· e·.nssim,.concorra: conl'.o·.seu 
valioso contingente para o melhoramento·.e·progresso 
da nossa patria., . . _ . .. . . ·, :. ,, .. : ~ ·. · 

Estou de accordo perfeitamente com uma.propo
sir.ão ha pouco proferida• pelo nobrc-senndor::pela 
Báhia. DisscS.'Ex.: cc ••• que•nscircumstancias do;paiz 
s~o graves(cu_peço licença •. l?ara diz_er::quesão gr~~is
Simas), ·e ponsso é .occnsiao de !:hzermos ao pa1l!: a 
ve~dade ·e toda a verdade. " Pois cu, ... que. sempre 
tomei .a liberdade de dizér nó paiz .a verdade, co.~ti:. 
núo no mesmo' propositó.' ., : · .... :. · •:;: . ... ,. L ··' .. 

Não des~ja~a occup_nr muitas·vezés a tribuna';_,to
davia, as cu·cumstanc111s mudárão, os•meus am1gos 
estão· no poder, as minhas idcàs·são.as·delles .. Hn.it 
mais perfeita intelligencin entre nós, isto é,· e11tre· os 
libernes e os conservadores moderado~,·.· .. · - · · ,.. · 

·O SR'. Souz.\ Fn.\.NCO :. -:-. ÃpoiadO. .. : · 
' . o SR. ri. MANOEL : - .. :. e se eu uso·airida destas 
expressões, é unicamente com •. otlm··de' declarar•:que 
entre· os •homens da liga. não· •lm divergencias ·sobre 
pontos importarites. De: mais, ~·liga é uma reunião 
dos homens que querem a realidade: do ·systema rc
presentativó ; ·as suas· doutrinas :têrri. ·sido· vor·· mais 
~e uma vez expcndidasna tribuna~; nnimpren~.a~ Não 
e possivebyue os homens qu·e nmao ·o ·.·seu patz··con
sintão que·tima ·oligarchiil. ambiciosá,' interesseira: e 
.orgulhosa, continuc·rio ut'ipossídetis; isto:é_, :a g~ver
nar exclusivamente, curandos6 dos .. seus--·mteresses 
dos de sua prole c dos ·de seus proselytos'.'rNão temos 
por fim ·unicamente,:'como s.e •diz, der~otar.:indivi
duos ·para os snbstituir-Jnos i fins mais ·nobres· e 
elevados estilo no pensamento de·todos :que se reuni-' 
rão para serinmente··tratar··de arrancar,o paiz da 
tl'istc situar.ão em que. se- acha. Em occasião oppor
tuna darei innior descnvolv.imento l1s minhas idéas 
a respuito da- alliunca sincera, ·leal c patrioticn .dos 
homens Iiberacs, môdcrndos, e ntó puritanos, que se 
tum tratado com t..1.uto dcsdem c injustiça. 

Venha o nobrr; visconde n.iudnr-nos, e nús o rccr;
bercmo~ com os· bruços nbcrtos. Abamlonc u oh-

.... 
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garchia, e_ aconselhe ~os olignrchas. que .mudeD?- de . apoio sincero· desses. representantes. da nação ? Para 
rumo, e ,nao se cons1dcre~ • exclus1vos d~nomma- que, pois, se falia em. corrupção 'l Nós não a que-· 
dores.da. ~rra, que .no_s. v111 n~~cer, O .proz _os .re.,. rem?s, nós a detestamos i c estamos certos de que 
pelle, c nos, como orgaos leg1L11nos uelle, nao ces- o m1msterio actual não. se afustará. do caminb(l que 
saremos 'de combati)~ los com todas as nossas força~; t~m trilhado, 1'-~é. agC?r~;,P~ps,nos_l~~re de gue. con- · 
empregando, para fazê-los baquear, tód()s•os recursos tmue esse me1o ·: de· arranJar votos tão ccnstiravel 
leg~es; ~· • · '·. · · ··· · · :··: '·' .· · ·.· .:: tãbimroorill .tão' aV'iltante tão fata{ ·· ·· · ·' 
... Nada d1go,: Sr. pres~dent~,a respeito do • ministcrio . ·. O minist~~o foiT~anco e)~ai;·npr:esentoU: suas i~é;~s 

passad?; E.u tinl~a p~d1rl;~· a .P~lavrapar~ respi?llcJCrao em um pr(!gram'?a. Es~ 1.deas n~o 'podem: de1xar 
nobre isei}ador; ·.~~e fo1. numstro, do 1mp7r1o i. mas de mereceq>; apo1o do pa1z ;. nos mews d~·as r.enlizar 
S. Ex. ª~1xou o ·po~er, . c S. Ex. por muitos nonos é que: pó4e ·encon~rn_r opposição, o_,que c.mmto .na
hon~ou~me,com o. ~u~ am1zad.e e conc?rr.,-u em grande , tu:a~. · O~a,.11p:1 m1msteno. q1,1e as.s1m, se ,porta,_ .um 
parte p~ra· o bello trl!l!I\Ph() _qu~ ·~}lt1vemos. na nossa J!llD.lSterlo que escolheu .para · .seu -~rogr~mma · !déas 
fre~uez_lai S: Ex. auxth?u. a l~ga. 1;: verdade g_?e o no~ tao ge:alnlente adopta~as; :não ~eu Já um. passo·para 
b~~ f!C~~dor nun_CiJ:,i!SS~stm.us nossas. re~~wes, mas conqmstar·as sy~P.ath1~s;o apow;~os·re'pr.esentantes: 
pr~s_tO.ll-:no;; ~,!'lrVlÇOS ç>S ~ms rel~van~es,_:J<L pela ~Ull danação~: Um'mlDlSteno que assl_msepo~tá merece 
JHls~,aa, ,CUJa 1!Jfluenc~a .<\ ccm~lCClCla,Já pelos mu~tos ~e r rec.eb1do como foi hoje, ·s~scttando:-se questões 
am ... ~g:os ... qu~ ... co_ n~'l na. fre·g·u· .. ez1_a. ele. Sa~?-to .. Ant .. o. n.1o.'e ·1m per. tm. entes.'?. Não, .. S.r ..... Pf.CS1dente.,. a. ~p~den.ci.a 
em -~.u~ra!!.i ~mfi~, o ~o .. bre ~.coador mmto C?ncorreu. · ped_e _que se a_guard~m os actos. do mm1sfeno:,p~ra. 
P;tl:ll-~,,.tnu.rD:pho da.hga,. e por conscqupncm.para a cntao a ·oppos1çào, d1zer: "Yêde· como :te:n' s1do . 
de:r;r()ta .cA.o~ 1 c;o~servad~:r;e~, .os _q]lae~ __ chegarão ao ex:ecu tlldo o~progra.mma, vêde que os actos•·na.o estão · 
pqn.,~o;dei~x:clu~r:em. djl' sua hstn· d!>.: .· G!eltores . um ~o- de. accordo .. com. as prómes~as ;dos Srs.; mini*qs; 
;sm~~:;t~s> r!3.SP~ltav.clpm; todos ·àS. t~tulos; COfDO e o ag_ora 'podeJI1os· le~~ntar.' _nosso·_'~st.andarte .e lançar: 
Sr .•. ~en.n~~'?.r ~ ~s~,!~~l~?lls;o de S~uza . Ra~os •.. ,. ... ·.. m~o~ de ~odos. os me1os 'nc:c~~sa.nos 'J)ara Aerrubar o, 
. D.~vo',dl:lCll.l.f..lll':qlle:n liga p~dm,ç,gm mstancia,ao mm~st.eno se não_cump~1r as,:p~o~~sslls·sol~~ül:!-es 

nl?br~.:se~ador, ·:e,,mD{:!UCm .o sah~.,melhor do .que q11e ~ez no. parlamento: . .. · · · .. · . . ... : .'·.,. · ·· 
S.·i~x.,;.;;que , d~~l).sse,,mclmrseu, nom.c na 5.1;1a)ista Sr. pres1dente, reJ?etw.":o as·palavras de. um orarl~r 
CleA.e}tOrC$~.~·,ma~ ?~· .Ex .. rec;usou-.se. a,isso, danclo que me P.r~ced~~,:dl):"~t;: _as Ctrcumstan<:J.ll.S ·~o,:pa1z 
ra;;ões, que agoranão cxpore1 i c t1vemos o desiJra- são _gray1ss~_!llas, e o que fll~er ?, ~ad~nos p~~e .sálv~r: 
zer, de vetque .não appa.receu entre. os nossos eleito- senao a uma~· dos: bras1Imros .. P4)1S no. m~mster1o 
t;es 'o''~_ilf.no.se,ri.adorpela. Jl):'Ô~inCia. de ·Minas.: · ·• não está um 1llustre membro desta cas_n:; .qt1e~ ·apezax: 
. JM.!! ;J!lO.tlvo~·. actuã.o mnda tanto .·sqbre m1m ·que de fazer !llgumas ~ef_lexõ~s, ,que forã,o ,Julgadas CO.!D.O. 

detxo i:le·~responde~;'ao·ltonrado membro que certa- de oppos1çà0ao m1mstel'lO passado_,. diJ<:larO'!J'!:tlle.·:tl-. 
me'ríte· Iiã~>tC:v,e·. iJ1t~riç~Õ~de. dirig~r.-:-sé)t ·!Dim. ~m nha ·a ho11rade pertencer. a~ p~~1do ,ppns?rva.dO!~? 
ai "'Umas· palavras _que profenu .no seu ult1mo d1s- · · · Não C?ncordou · o nobre: m1mstro .'dos .neg•)c;lo~ 
êu";,;so~·.Eu · séíibórés;, o .rillllor ·adYéi'sa.rio· da· cor"' estmnge1ros cpm: todos·os seus.· CC?lleg!ls.J:,Nao ·Jo~ 
ru pÇãoX eí'í; . que me: tenho ~sfúlfó.do ··.para. combater S~ Ex .. que ~ontem ap_resen!QU o Jll:o"'rD:_mr;na· r:}~ot;'7' 
cssc~:.m.~iós• torp,issimos. de goyim~nção; poderl~ 'dar tanto,se'\'ósre.conh~c~1s;~e nao_p()dei;S!!etxarM:,r,eço~ 
motlv.o·•·a: ·que· se suppozesse que quando falle1 em nhecer.a grandadl:l da~.c1rcumstanc1as, por_que,ç(!m(l 
maioria :no;aparte •que dei.D.o' discurso do nobre se-' bem d1sse o nobrf' c' v~sçondf' de ·Ma;anguape,· pa_r~ 
uador'' ~e -:-eforia .á· corrupeão ?. · O·honrado ministro reconhecê-I~s · ba~ta· · .alguma ~;reflexao ; ··. aoa_ndonlll 
dá fazenda explicou-'se ·por tal maneira á este res:.: por. algum ·tempo esse prurrdo de . governar· ex.: 
peÚo quu náda:'delxoti a· desejar.• E' :issim qucfalla clusivaméntc'o paiz'f.'•· ' . · · · ·.:\a · · .·· ·. '· ·;. 
1,101 ~ini~tro; _q.u,~,. coph"e.ce. os deveres· ?o. alto. c~:go .· :PeÇ~ llnea~êéidamêhte.no 'senndóqM atterida~bem~ 
que oç~upa, e c.uJa proJ:lldad,e. :,e .h<?~~st1dade .. são re- á sua orgamsação. Senhores, não ,ha na,cons~ttii;; 
co.I,~ht;lÇl_dás:, ~. : ... , .• : .. · ; . .,. ,., .. ,,· •. :.· .· . · ... ,. . ._. ção um.co~rectlvo,·~, es~a .c~~a.i,~.e.,riqu~.seJev:~ta.r: 
. Senhores, àssim como nós .• temos .. c()nqiiistrid~:a.S .• u!!la ~a1orra:f!.ue.A1g~:. ~·~ã.o apo1nm.()s J!C,llh:Ulll:, m~;: 

l'y:mpa.thia.s dos. conservadores. moderados ; . mnda · msteno;que ~ao s.CJll.. t1~ado de tnl..ladO}>,ell;tàO_:•~· c.o-:: 
mais, l1Ssim como -.temos. conq11ista~o. ii :adhes_ão . rôa ,fica • ~olluda, ..• !Da!ll_a~da no ,exe_rç~clo, ª'? d1re1to 
m .. · es.mo: ,de ... ~lg.ui~s ·.co __ ,nse~. ;nd()re,s. pu .. nta. n_ ~. 'J)o. rq.ue . que ... lh.~ d. a. a; C(lnêtltu~.c .•. ao., .. e., S.r. pres~d.en.tfl, .su. ;P.P····.o···;:: 

· nãó jla;vem9s de .llsong-ea.r-nosde que, ·.entrnn4o:para . nhn y,, Ex •. ~m;t::o~fllcto. entr~ o. senado •. ~ a_ ~O!ô~.; 
o.;pç_der,h~m.en~.·til.<>. hpncsto_~·.e tão. prqbos .. cçmo.ps . por quem se decrd1rá a nação? ... -e;;~:~::: .-· •. , .. ~ 
nct,l_la.cs. inm1str,os,. e. governando ~ll~s: pe!os rp01os ... ,Es~a: é,. a ,expli~ção, .. d~ aparte que deu1ndll~':ha 
deco:r;~sos .. e)~gae~, pudes~.<Jm obt(ll': ,nÇ>yns ~dhes~es. .pouéo\.nã(l~. ser(• ·,serrí d1.1,~1da pel_a,c_or~n..? · ,N~CI'}DD;n~ 
qu~r. na ço,mara.Açs ~rs. deputados,. q11~r ll?. S!Jnad'!~ terá:ena.,.em toda Sll,a ple~:utude. o exerClCl(l,d~~dlt'eüo 
l>o1s er,a, necess11po :re.c.orr_!lr logo, a u~ ·1llClO por no~ ·· que';á·•CC!rôa. out0rg:>,.ta, le1 Ju.~da.mental,~o~ p~1?! ?· S(l: a 
t_odos i.repr.o:v11~o ?, p01s, na'!_ .hn' sc:m~r~ n.9.. parla:; naçu;os1r. qu~ o,senndor~mpeEJ;!lrlO;. contm~a a.;j'azer 
mento. hon~ens que .. ~()stu.mao IIPOlar. tod.o~. _os_gc_:>,,'. como ·:que um .. monopol,iq,~nao .:procurara• tamb!'lm 
Yernos:~t .. , . • /· . , ' : ~ :•~ . . • , . . ~- ... ,';> a!s:.um.mefo,~e-sup_erar,e~se o),lstnc!Jlo ,a,o,pleno:.e?'er-:-

Niio. vemos nqui. no .. senad? c1dadãos ,respe1tave1~. ClClo.d?:du~elto,da,,corôa.?,Attenda,.p.ortantq,. be~.o 
pelo• seu ·saber, pela sua: pos~ç~o e _pela s~n. g,ral:l~.e senado,á•.es!n c.on~1.4eração, que..não, es~pou:de ~erto 
rique. za, apoiando todos os munsteno.s? Nuo ~ pre- á: :p~ne. tr.açao .··~o, nobr~ senador,.,.,:p.~la. ,provi. ncl .. a._da· 
ciso apbnta~los, o senado todo os conhece. Nao ve- Bah1n;·. e que e para m1m .ç.e .. !Dals.-~lcance, d,o. qu~ 
mos que na.s carhnras hn·cl}lpregados de confiança, todas,as,out.ras .. de. que .. fallo~·.o. Sr.,;P1menta. B~en(). 
que apoi11o em geral as a.dmmistrnções, uma vez que Te11h~o_.pac~enc1a,e res1g!lnçno; esperem pelos actos 
clles querem continuar nos seus empregos? Séi'ú do muusror10, e não tenhao o orgul~o. de ;;uppôrque 
preciso cmp1·egnr A corrnp!;110 para obtr.r o npoio, e no pnir. não hn seniío mn grvpo pr·wllegwdo, capaz 
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de governar a terra de Santa-Cruz. Uma tão prema- realizar outros beneficios de que depende a prospe
tura opposi~ão é até irracional. · . . · . ridade da agricultura.» Este elogio está entendido 

Se· o min{sterio ·não:tiver maioria no .. parlamento; que .se refere á .admini!'tração ·passada: .. c No,. mesmo 
pc5de esw.r certo de que a tcm,.e grande, no paiz :real~ caso se achão os factos- q'Ue· o projecto' refere quando 

· · · · á .cxposi~ão nacional~. Assim poiS, ···Sr.,. presidente, 
oS~-iu~r.quez:de.:Oiinda:-0 nobre sena- ao ministério .act~al &ó :pódescr applicacla ·essa-.. pro

por pela província de S. )?aülo reduziu suas .reflexões messa do cumpnmento de um dever, o de· coope-· 
a este ponto: " Esta ~GS,posta ú. ~aliá . do, thrçmo rar para' que se consigão· estas medidas,,·. · ·.· ;_· · 
impp~:ta u!ll. voto· c! e confiança ao mlmsterlO.J?a~sadÇ~;, Pois 0 .senado ha de .negar.,.se. ·no, cumprimento 
póde applicar~se·este voto,dc.confianca ao.m1mster10 desse: de:ver? Eu pretendia ·.votar ·pela"resposta á 
actual t ».O nobr.e sena dar peló RiÓ de Janeiro re- .falia do throno, comquanto. não estivesse·porJmuitos 
driZiu tambem .todo o 'seu r.aciocinio f.. este ponto.: 'dos desenvolvimentos que o govemo: passado ,;pre
<< Póde o senado· pronietter ,a nppro1oeção· de:. pro- tendia dará essas medidas,mencionadas no. discurso 
postllS' que .não sabe .. quaes .hão de ser.?» ,Senhores, da .corOa. · ; · · 
yejamos,o que.contém o ,~pto. de~ graças para poder-se Os ·Sns .. Sciuz.l FnA. NCO 'E D. . MA_ .NOEL ': .::.... .. ·.Apoiád. o.·;' responder ás. perguutas dos .. nobres senadores. . . . . . . . . 

. Na resposta á falia .do. thróno·. coméça o senado .. o SR. nr:lnQtrEZ DE Owm:\:""""" Os no~res~ ex,.;.níi
por congratular~se com va~;íos factos, como são .a :nlstros, que presentes ,se achão;. têm nas,suas mãos 
tranqtiillidnde ,publica que reina no Imperio,. o be- as provas do que acabo. de ·.dizer i eilés .sabem,que eu. 
neficio de colhe.i,tas regulares. que a Providencia nos· n_ão approv:av. a todos os seus· pensame_ il~os. ,:e eu:h_ a. via: 
tein dispensado, os soccorros quo o governo tem. de impugnar algumas das :medidas·. qne ::;,S; :.EExs. 
dado. :is províncias que es_tão actualmente sendo fla- :pretondião propôr ús camaras; Entl"etanto :.~~v~a~,de 
gelladas pelo choler.a-morbus; ·_a celebrnção do tra- .votar pela . respos(~. E, •. votando,: ass~!Jl,:,Obt;lga:~a-;. 
tado .com o Hannover, o auginen.to das rendas p,ubli- ,me porventura a·appr:~v~r as pro~~encta~.;:,os,;prOJe:-~· 
cas. De,P.ois disso pa5sa .a fazer a enumeyaçito de v a- ctos que os .Srs. ex-m1mstros haV1ao formado; e pre:. 
rias' providencias já i~dicadas no .discurso da.corôa,. ~~~dião apres~l}}llr. ·~ Em ~~e, de !JUé mo~o· se ac~a!a 
e .exprime-se do segumte modo: " Quanto ·á neces- ·ligado .o meu voto:·para O· fixar, '·qu!!J_ldo-:o. :vO~C? .nao 
sidade de ,inelhorar-se.-o systema administrativo e !I envolVla pensamento· nenhum ·poS1tivo ?, .- P01s_.,_se
posiçãô .desells primP.irosJuni:ci(!nilrios .. " Osena~o, nhores, é o mesmo caso em que ..se achão os ;noores 
prestará de' bom grado o. seu concurs.o para ,que ~e~ a ;sen.nd.ores. ·. : · · . ,; ... ., ,,' :·';\, ; 
seja satisfeita "qual;ltO .á.lei das camaras J:!lUn~c.l-:- Se, pois, Sr. presidente, a: questão r:eduz~se,unica
paes. c e.menda da le1 regl:!lamentar . das ele1ções. ". mente ri affirmar que .,o seriado>-ha de,cumprir .. o 'seu 
J gual,m.ente. o .. senado envtdará seus esforços para dever, ,não. sr~i por que ra~D;o\, Io~o,.11o ,prim~iJ:<i.'Wa. 
que sejãó deyidiunente adoptz;das ,as provid~n- ,em. que .se' apresepta o npn1ster~!l•' ~ev,apta7St:lii)Sla cias ,recoq:~men,da,das por '\T ossa. 1\[ages~ao Impe- opposição.: .Querer-:~~-ha fazer ve~ ao pub.lico ,que··~~~ 
rial tendentes á reforma .da le1. orgamca das ca- p~opos1to,de contrar1ar:a nomeaçaq ~?s .. !1-CtLtaes:m~
maras.::rp.~cipaes,. etc., e. a ;.,emend!l_ da .lei. re-:- mstros? .O nobre senador. pela.provlDCla';da.·,Bahla 
gulamentar. das ele1cões: quanto á le1 :de S..de de- já disse, e disse-milito bem; que ,o· senadopóde'com
zembro ·:. u· Com igná!Solicitude <1 senado .attenderá, bater .os ministros, mas g:ue rejeitar in · limi1íe ·um 
acónselhado .pela -experienciat .·ás niodifi«ações. de ministerio, .não) OJlOdia fazer; porque isto é cóntra:riar 
que ·carecer a lei · do s de aezembro de 1841; » uma, attribuição do ·poder.m(\derador. (jipoiaáos;) O 
qunlitO li. guarda nacional : <c O .senado· fará todo, o !ministerio apenas acaba;de,s_erno_m~ado, apr,es~n~-se 
esmero em concorrer desveladamente para :dis~reta ,nas ,camaras, e ha logo uma oppostcão systemnttca! 
satisfação ~a ~ecessidade !!'!e Vossa Magesta~e llOUVe (.Apoiados:) Que act.os praticou jú.o ministerio?'Já se 
por :bem m.dlCa:, de alliv1ar a guarda n~c10nal do ,salle q_ue.acto~ pratl<:~rá-? Se .os nobres senador~s 
serVlço ordmarro; ,, e o ~eSJ:!lO a respe1to d~ re-: 1nüó pode.m · comprometter-'se a tomar .·em. consl
forma ou melh.orame.nto da l~g1siaç.ã~: do. e~ere1to e :doraç_ão .propostas c:.1;1e 11ão conhecem, como .é que 
daarma_~a. Ets aqut, senhores, ·a q_ue~se reduz .:a podem··comptometter-se -desde· já··a :votar• contra 
resposta ;á falia. do ·throno; o·senadonno faz .mats· ;aquillo que·iguorão? · ...... , . · · : . . . . 
do que _prometter que ha de·dar ·attencão ·ás Eropos- · S · ·1. ·. ' · · · · · · ·d · d · · ·. d · ·· · 1 d 
tas que ·fôre.in feitas sobre esses ·objêctos. Quil1~é, . enlores. cu~. _con_s1 ~ran o o .e~~a P ge~a . a~ 
· ois· . · •causa que 3·ustifica esses ·escrup-UJ.os dos no- . cousas,, .qu11ndo n.a~ t1v~sse OJl~ra r~zao para votat 
pt ' 

11 
d ·~ , . . . . . . , .•... · . em_fayor d~s!e :mm1s~e_noi hav.ta de_ ,tr~_balhat;.e}u~ 

bres sena ores · . . . · zer~P.Or .mtm tu_do q':lanto. pode~s~·;para. :que·elle :se. 
·_·Agora,· quanto a u,lguns pa.ragraphosque1m~tão conser.vasse .porque·· rc.ce10 .. mmto•'de. U!!l;abalo 
um !llog.io a? goyerno; todo o m.undo e~tende•ifd"e s~ , geral agor~ ''.n·o ~.m.perio.. L'eil:l_brf?mo-;nosde. que, as 
trata a:li1 do _go;verno passado. ,Dtz o proJecto(lendo). ultimas ele1~ões produzn·ão essa camnra: de·: que· os 
" Com a celebracão •do'tratado com-o Hannover •a])o- i;1obres senaêlores 'ilão fallão 'muitÓ bem ;.-Ieriiloreriio
lindo os direitos ao Stade .assignado em 2 de junh'&do nos ·de .q_uc ·essas eleições' produzirão. nsseinbléns 
anno passndojá.ratificado, .~re·i· a_ o: senado .. :que o g:o- ~·previne.· ines que estão divididas entre si, como 'as.fo~ 
verno .de Vossa ·Ma gesta de 'lmpertal conco:reu u~~- lhas têm ahi publicado · lembremo-nos de ·que 
mente Eara o desenvolvimento d~rctJmme,rclO-manh- ns .. Provi_ncins •estão'( todas' individadas e que para o 

·mo. » Isto nãoé ·senão com o .governo passa~o~ e Norte remn a pobreza-.... · · · · · . 
este artigo é.de tal natureza· que não se p6de'onuttlr. o s· D M · · . .· A · · . . 
Taml>em a respeito das colonias diz o projecto,(Zen..; . n .. · .. _ANOEL · - . .m1ser1a. _ . 
do): te Folga· o senado· com· a seguranÇa de que ·o · O Stt. ~t.lRQUEz DE OLINDA:- A secca· na.Balua, 
governo de Vossa Mágestade, nlém de continuar a e o cholora-morb.us . pare o Nor~e têm aug!Dentado .n 
promover a emigração e o desenvolvimento das co- pobrez~ das provmctas.Ao par dtsto, levantuo-se quo~
Innins Pxisttmtos, tem procurndo uo mesmo tempo xn~, ,() " ne~te cn~o que se pror.f'tlorft ft nmn novn Alr:n-
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. ·o Sn. ''t:>coxnE nr. .Tr.QUJTJXnoxn,\: ..•. que tenhão feriu ossn proposi~iío, qun !'nndo ncccss:u·i•1 p:irn a 
princípios, ·tão .ma.lleaccis que apoiem todos os reforma do acto Ítddicional poderes especiacs ·dos 
miilistcrios ; deClaro ao nobre .·miuist.ro que l'eal- elcitor~.s;· não se podc•t•ia •ti.tzer essa reforma scnllo 
mente o:; I\ào.,conhe~o, nem lá na camaru tempo- daqui a 3 ou ·q_ anuos 'tE todo esse teinpo·Jw de o 
ra·ria,',nem nqui. no. ;emulo; cntllo. o que devemos paiz.cont.inuar no-estado em quC'·~ acha, Iegi~lnndo. 
concluir?. Que o ministcri'? n.ctual . ::~abia, .que .não ••s assembllias proYinciaes· corno I~gislão, sem 'terP.m 

. ~cm .m:iioria,, qUe na primeira ques~"it> .de e~nlinn!.'~· urn norte, umn .bnssola que as dirijn, e. o corpo ·1e.: 
que npparccer na camara temporarw, ficaru emuu- gislativo geral ha de ,ve~·._imr'mssivel; c~ntCJ!lpla,r r,.-· 
noria; disto devemos cstnr convencidos. é'ns~e o gelndo. c;;sn e tmlo Ct'lt!CO. Pm que ·nos':achnmos·'? 
resultado da \·otn~[JO que' deu occnsiiiO á' demi.-siio H a. de indi~cretiunente. per:rriilf,ir que .não;s6 ,se'·prn~ 
d'o .·niinistcriotrnnsacto, c elevou ·ao poder os nobres jndiqucm com.css••1egisli•çt•n os:i~tiw~·ssi~s~provin-· .. 
senadores e 'dcpiJtados. . . . ·, · .. ciaes,, mas .tambem se o/Tendão ·.os wtere~~H~:g~ra;•.~·. 
·: Ora; S.r. presidente, scndo:f.ois anti-parlamcntar de modo que nrm ns finnn~as, ncm~··n·:tdmtrnstl·ar.:•o• 

.:~ . .a~cen<Oão do niiniskrio .actua , d.evo dar,-lh;- o meu, civil, ·nem a adruinistrnçiio· ~r.iruin'al,. em· u,tna ·'O;; ln- . 
apo10"? Nilo me deu elle desconba.n~a. nce!tnndo·o .vr:t, .nenhum ramo do scrvt~o pnbi!CO ·pude prn!';;; 
p(lp,éJ,: .? .• !J,cv;o cr.er que: e~ te ininister·Ío · tCI'IÍ ~stabili- pernr .no paiz •. tudo por C"; !IS~' da Jc~gisinçllo'pr~vin'
c.la!:!c,?_Nuo.o posso crer,.p:rrl.amenlar!fl~~~te lallan?o' cial. pelo m()(lO CO!fl~' e lia e fcrta ·uctonlme,nt.e t E;_p~e-· 
Podera,.cow ,·antcgem. publica admmtslrar o pa1z! tende o nobre muustro da .. fiiZimda ,que 1sto;mwJu . 
certa~wntc, riào. . . .. cóntiriue po.r _quat~o annos, 'atq q~e ~e fnça_n<:i;t:(Ôi:IJ.lÚ; 
. A.Ien.t. d~~~es m_ottvos, Sr. pr:-s1dente, ha o~1tro, e do acto add!!!Ionnl,? Sr. pr~st~e.nt~.· .s~}laC), .e:: um,;~ 
,·cm a _ser que, os nolHo,es rumtstros tem proltlS~ildO verdadeira tllnsão, em qne ·nos. qu1z den:ar.o nobre 
no ·pà'rlnmento .idéas, fJl'incipios absolutanwnl.e con- ministro da fazenfln, ·o que niio 'creio: crradó ·~st(i 
:tra~ios áqudl~s que cu professo. . . S.E:c nomodo 'como l!!m observat.!O'.c cmtcndida:~is: · 
. :·Ainda, Sr. presidCJat.e. e.m questões econllmicns. b:t necessidades publicns. · · ' · ·· . · · ·. ·. }>:;., ';,·'::~,_:.;, · 
dtll'eren~n·e grande dtl4erenna entre .os meus prm- O senndo e n. camnrn tcmporana;· Sr.·'presJdente~.·. 
riipios!profc~sr.dos e s'~stem~ados no senado c os pl'in-1 W declará rir o. for:malrncnte :.qúe• ·era ':Íry~i~pêrisn•:~l 
dpiossustcntnãos·e profertdos por alguns dos nobres· t1·atar-sc da interpretnnào do . :acto -ndthCI••Ilal,;;:qne 
cnvalheiros que se a.dJào actuulrnenteí• testa dn ad- muitns artigos crào cnti'índitlos· e excciltudos· de':mo(lil: 
rriiíiistranão~ E o boj'e~ ·sr: presidente, dcclami fmn- a estabelt•cnr um verdndeiro conflict..• cnt.re:: os·:fri ~
cmnen'tc-:-áo'ministcrio que era ·para· mim qnc~tiiO de teresses ·gemes e provinciae:', e. obstantlO.•il marchá , 
,iida;e·'il~ !Jl?r.tc·a'intcrpretri~:ão ao. ~tcto add!cional; da pnblicn pr?spcridll(Je .. Aind.n me rec.o.~do :c~ni· 

·ll · o~obre mu:nstro dafazcnda,c.~ re~p.osta,dtsse-mu prazer de tm· h do o bez.n diJilllzJdt). e eloqnm~te. ·d,1s.:,~ 
qnc'·-era',prcctso·rcformnr o ac~o.addtcwnnl, porque curso do honrado r,rcs11Jente do cot:'sel.h•r.:.ncl.!l~I, 
·a :in't~rpr_c~:ção- .não ·era su/li~1ente~ Certo qu~ o quando sustentou na ~nmnratemp01;arJU n propo~u;n•~:: 
nobre.' mmt?tro· . da íazent:!a nao pcns~. qne. SCJlto elo !.'Cnndo para que fo)SSe~.nOJrwndn.•~ma :com~l.":'à() 
n1cros''~.r:nonymos, ·ou ObJectode J?l1ra hngun_gcru, mix:tn 11 Jim det_rntllr des!e oo)CCIO:· O:.nobre mtmst.r!'. 
~nJ.~roca ·.de ~1'lo.mes-: reforry1a,.ou mtcrpretuçap.- dn lirzendn, {I :nsta d~•ymllo .qu~:d1sse o ;nobre :pre~1., · 
Scnh'?res; :nlul.e pr~C'ISO ·acCltnr como _verdnde1r~ a dente d•) eon::elho, mndu.nos d1z que.-~··n~qrp~etnçao· 
dcscr1p~ilo ~a s1tu~çno actual co_m)an~a vehP.mencm •. não set·ú.d~ ,·antngem, mas q:ue o ser..r a. refin:rua;do 
e .com ·,mtnto mawr cxngern(Jno, fmt11 pelo noore. neto addlctonnl? · .. . . ····': .. ·: · ,,_,, ., ,.: 
seriador por l~err!llin~úco, na occn'siào crn. q:uef!OS i\Ins, Sr. presidente, C! mi:Uisterio actual!'l_lbiu,no 
:tcon~t::lhavn que~ npomssemos ·o n.ov:o nnmsteno, poder por uma Yél'dadem1 sor~x:_csa de:;,votnção, ·o: 
mcntmdo ·cm . nus susto e terror, rara ver e con- parece que c!'ta ·mesma sorpresa e demonstra•la·pelo 
c:lúi~'· IJUe; n'? estado er~i qne·Jqos acl~amos, ~érin o modo .cu mo SS. EEx~. encariio as necessida_!les .pu
inaxJmo •da· tmpruden<:ta t«ntur a Tetorma do neto '>ficas •. O ~ellado ouvm o. programma.a/Terectdo ptllo 
nddiciõnal.· E. mais n.inda nfto sendo cllá nccessnria; nobre ruinistro dos ncgocios estrangeiros : .. o que nos 
J>rov:ocaremos; senbores,. uma noYa converiçào'na- disse elle, senhores'?-<<· Just.ica e eeunomia;.n, E:.isto 
ciónal? Pedircín6S '.poderes aos·_-eleito,re~ :? Dar-nos- progi~rumu: ·t.Ji:u .olho para: s.,Ex. o :DI)bl'e•:S~nador 
hão elles poderes pax:~r rerormar.a ~onstttuu;ão •. p•>1:•1ue 'pela província da .. Pnrá ; o nobre. senador nest:1 :occ~~ 
a nova ·~eforma. _do :.cto ·addu~.onal· !lào Slgml~ca siào deve ajudar-me,_ellc qu~ tnntns)·czes te.D?frdmt:
ontra ct;~n!':i .. ~ms ~o _que uma:novn· rerorn1n d<l. con-. nado pi'Ogramrnns e que conlwc.c bem: a tllf;:t~ca._cor!J. 
stituição? Esta.o pmz~ S.t·: pr~stden. t~.., .pr.·ep:t. rado pa1·a .. que se. fi•z~rn .discursos. a !JS I e re. spe .. tto;: ·ll.tf!g.uem. 
isso'? Hoje que V: l~x. ouv1u o nobre !'C'Jnador.por melhot· do que clle, Sr. presidente, ·nos p!Jde. d1ze1"Se . 
.rerr1am~uc,? d.es!!rever os~desnstres.,, ns _cnl~unid!~~s na rel}lidnde~justit.~ c economia~é,-progrnrn_m!li:q'u:e 
dc"que"sem ·vtcttma o pa·1z ,no seu · concCito, s~ se se profi~ é .programm_a que .. sc.acette., Havcrá,·,um . 
trâtár.' de· ·novas eleições, ·pod_c~l!lmo~ Y1ús p:eten~.er minister~·que. venha dtzer;li cnmarn::.i<<,N6s.pt·e~en:
que· eleiçpes. se fação. e•. se· façno · ~om · p~ClflCl!,çao, · ,demos faze1· inJustiça,. a .todos~·,nós.pt·ete~d!JmO~ lazel", 
tendo' ellas pór.fim ·reformar o actt;~ ~lldJC'lona1.,)'c- ·.injustiça a.algucm~, •. Hn.. .. v:v•CI:a.algun.l,,mmJste~IO que .. 
formar a constitui!(à<? 1 Esta,P!'OPOS'lÇao'l,?nçada pelo vànlin.perante ns camllt:as tlizer.:·. '';Nus ~es~endere-_ 
nobre -senador, .rmmstr6, Gla .:fazend·a, cl'!IIO ·dev-e .. eUa mos os. ,dinheiros p.ubhcos com,. h~erahdn ... es,. ,come 
ÕIINIOS desconfiança· de seus .princípios .governa-: pro.fu~ão, com,p,:odiga.l~dade ~. » Ce':tamentÇl',que f!ão. 
tix.os :? . · . . . •• ... . ,i •. Senho1·es. todos ellcs dtzem, ~am d1to.·e hão, de,dtzcr 
. Não devemos, ou não nos·cabc desconfiai" t.!e-uma· que l~ào de ser il!stos,:, •Jue ,ha~.~e.dar ~ -ca~n urn o 

administr:içào que, t.P.ndo idéns-.·taes, Tenha. pôr~em· q"!e.é ~u, que hao de. econom1sar o~ dtnheiro~.:pu- .. 
abalo todos os elementos de paz e de ordem pu bhca, · bh~os: 1st.Q, portnnt?, o uma verda~e1~n burla,. e .• um 
de· que tanto. necessitamos pa,ra fll'Omover n· prospe- log:nr commum, s~d_tço, que nada Sl~mfica,.:. · ·. . 
r.idnde do nosso p:!Íz '? E d11mais, niiG J'Cllect.iu o. lUas o .nGbre mm1stro de es_trange1ros d1sse mms ~ 
JJOLre scrwdor, ll!inistro da fazenda, quauclo pro- " N6s queremos que se qunhfique melhor a guard 
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nacional." Bt!m, P-nlào e~t..'ío de accordo com o mi- o meu apoio. Estou.· ·mostrando' a irrcgulnridude 
nistt!rio'pusgHdo. "Ntí:; queremos qu~ a rerormu judi- con1 :que elle subiu W) pr,dcr-·c os.- iricouvcriien'tes 
cin,r!a·se fn.!;n, c qu~ st?ja· rcl.ocnda em alguns pontos que n<Jcessarinmnnte ha· de encontrar a sua marchir:· 
••-le1 de 3 de dezembro de 18\1. , •Exactamente :é· o Creio; :sr. ·pre;oiolent'e. que a: administriu~ão··:actnal' 
que'· qui~ ~ rni':list.erio passado: Então: porque-se rnu-, não poderá de fl'orma~ a lgmnn: sustentar..:se·na:camit ra; 
dou 9 rmmsteno'? E' o que de.-eju .explicado. Mu- das·d•~putarlo~>, e toO seuadó'tiiinbem me·párece.'qnc' 
do,u~s!l o ministerin s6mente porque:!'c quir. mudar?. não poderá sustentar-se pclas.opirriõ-es quc·teiri<pro~·. 
Os ·nobre(cavnlhciros subirüo no' poder pnra conti-. terido. · • -- .. , '" .. ., : · .-- .. · :-• :•i.·~ , _, ··~ 
nnarema.ii•z~ro me::Huo que seus antecessores fnúito-'!- D __ i_Ne_._:._·h_n': __ -.« .. _._Qna._ê,s sã_i.;_:~ .. s.a. ~ ô.;.,;rii~_c._s_· __ '_.',r_.-.:p_ o ... ·.-~:q·u._·_;/ 

.. _s~ ·_asSin,:t;'é-;·que·.no.s ?eclarc; ma.s não é isso o-que . ,.. - ... 
d_~7-;!àO :os. nobre:; ·!'llll'ltstro», quando estavão em, pppo- raz:~o,_nilo c~pe.r;ar_emos,._que ~os_,_a~to~ . app!ll'C~ã.o:r.: 
:<1çaq;· . pq~qne' ate;, o. ·chefe :do gabinr.te levou .a.sua i>!Jr q_llc muti.vi:i · ~a~el!'os·. ilé: lifterocl!l!r .. ~nt.Çl;.~·.~~i~; 
oppbsiçãu·ao ponto- de. declarar que nenhuma .das, 111~tet·to:'(" ~18~<!-· 0 nobr~.:.·~e_nador. J.l0!!\:~.'I! 1jO,Yl_p,siri.~ 
pro_p(_:ls,ta .. s, .·quo ___ prettm_dia .fazer o: ministerio .passado_, de ;Pe,rnarn.huco. S~li.ot:es-.: (},~erdl}il~,\C{.ltp.;g n;n;n1_:i~~ 

1 - tcrw actual•, tem· quatro 'mtm.,;;trol'l'" ·qu~·nimcá~esti:.. 
era~:a!<~ttav~ • · . . . . . · ... ·. · ''e_rà_?. no. rl!l!lúr; ,m~s·:t:r~.'Já;,csii."vetão.~~Ç>s·~ .• Sx:$:::7 
' o:"Si(. '")i,i.RQUÉZ DE C~\JÓAs:: - Ap~iado. muustro ·da tazenda· ·c. pr,estdcnte. do; t;On~elho•já .. 

.. l)'_::sn.~VlSCO~DE .DE :'iiQoyriNIIO:-i'n.~ : :..:_ Se o' não es~~~:crà'o . no . p!JdPr. "tei~lp'o·. istlfliçi~!lep;:.· ~9 :A'::s·~ 
crào·'eiitii'o,"co'mo o são 'hojé,, cônforme "nos- disse rn_1mstro ~a agru~_uitui? tl" que esten:! .JlOuco_~~ÇJ.•.~p},ü.:. 
o_-·íi~b'i'i~·;rnini;s.t~·L•'•~os.;n:eg~cios:_e::;'~r~.Iigéit:o.s;?:En". nno .se p•Jdc, _pOis, •nzcL' que .c:>ses nobre:;;;·ca,va~' 
tãO' s;• hX.''e;<~a mteu-amcnliYeru . tlesaccor<lo com. o' lhciros .. nãn ; conhecem ' O' ~qlle. o :sct•;;'mítfistro.:. 
uohr.e·prt•sidcn~c uo ccnsclhn.. . · " 1\~esm? os quat:o que niio C'stiverã?· ainda'.!~~~ini,i,~;. 
: E,,_seoiiures, assim_se· explicou o noi:Írc rircsidc..;te rm;tcno, nà•J. ·suo )lorn•m.s,,,nnvu!<,· 1,como· .~~.s~:{o .. , 

do consclh? sem as "conhecer'? Porque I_làO espBl'OU? n_obre .senador. 'pela. proyi\lCia .. ,~n.,.J!~l'fl<i!Ubuç_o;;:";, . 
,Sr •• pt·çs~~ente, !l. system~ ':'r;prr.seo.t.ntn'v. necessita amda o am~o. pa~~a~o.-~.~I}r(c~tu~a.o .;~)!1~;,\)~a:,~~~~i 

<f}l_e~ÇI.\'_!!:rlam,~nto o def~nda, porque, achn-:se dle.eJ1l:· expr~~!'nl!ItlDte snas opu:n_ne~, na.o .. ;St).'"·'~e:.·.P9!~t~~!-~J .. ,,_ 
t'lSCO uesde· que, pet·rnttta-~P.-mc o ·termo, toes' tt·a- · e;opccn\atL\'IT, como .de pohttca•aaroLms~ratt.vn:.;:entra·':. · 

- vessu~:as apP.<ll'Ccern no seio da rept·esentar.ão na- rito em to•lus'OS'debates. •e pror•c,;sas:-opirriõiis~.p'rõfé~;_ 
ciôri'àe ' : '· . . · · · . • ridas. podem. 5er ma'g'nificamente jlilgridos>iJ~:q:ú€1írt.! 

''):'l'ào sé 'coiiqiti:<ta p pod~r. com. um voto, isto daria concorda com cll:is; dcve.·dar'seu apoio ao:mi:niste"rir>'{~. 
lo'gil r a oscilln eües'Ç6 nstil ntes c 'pCll"Oió.l n•mtes com as . e quern .não concorda; não 1l ódc npnia~lo~ E.u,'!scíiit(o;!~, 
<ft!áes .o ._t<~st•~Í•!•s; rep:·esqntntivo nào_ púJe g.~rthar. res· não faço :nos'Srs; ~inistros;a injus.tiça·qu:el.~!!!:iO: 
lhgl!_;:n~ts .«?. rmmst~riO uct.unl cm q!Hl c qnc dtv.P.~gc. fe_z. o. nobre · s~nad!lr ·'pel:r-Uahta:: no:• seu'pt:rmei~o'l.
t!o.,ml!ust~t:lo.transacto. J?•J que~rhsse o Sr.-rmms-. dtscur~n, quando.cllSS~ que?. senntlor::~or~de:puP1dt;t;~,; 
tt:Od()S n~gocr\1s eRtt·unge~ros 11adn se ·cunclue,, ape-: qu_e ~u~e,.ao •P?rler, nao, va1 ,pOr,r.mrprD~lCI~,os~e~,;:, 
naspsv,1pontados l~gares comruuus. . ·· · • ', fJL"tnctploS.; pt·oltlssados- ,rms,.cnroaras .. !r,J!;mq.uun~o.ta.:. 

d ;sít': ;i~-1N-is'tlio· Íios·. NEGocu)s E~-r'tuXGF.:tnos ':.. miT~J;.se:nlt:;uma.s ·vezes .. nã_o,;o dazem,,é:pox:ql1~·s~o"': 
.Então-:c (pié,;v:. Ex. nâo m:e ouviu beo1 .; direi outra cou~ns r;nutto, d~trercntes·dtscor.rur,;sobre.nadn;unr~r 
v~z síj.'V; .Ei .. quizc1•• : · . . . ·. t1:açao _siJlnente •.. c coocobcr,e cxecuta.r, plut~os,,adll'J~--l" 

· · · · ·· -. · · · · • rnstratlvns do e!'lodo do estado·.r.naldo.pru.:t.: .. ·daudu;, 
. O· Stt.·. VlSCOl!D_E• DF.: ,.T RQIJLTJ:mOXll.\ : -v.. Ex. da este desconto ,.nàO· uct>ito a censura,.profeJ:ida,.pelo·:, 
hccnça,_-Ek.,_Pt'!'lSl~fntc '! · . nobrr. senador~pehr Bahia.,.~ .. . ':: :·. ,_;,.,,;: :-~;.~,, :-ll~··~·· 

. o:sr..:o:Sou:i,~; Fn.~,.-co : - 1\i'elhÔr .é qlle v:- Ex. Senhores,. ()ll ;tinha. ainda r u~a·:·COnsiçl!'!r,'lÇàOtilllÍ: 
acabe.-: .-. :. ' .. . . . . . . . . . fazer. 110 Se!)ndo.-llC:CrCa .deste,.Ob)CCto,::()!VCtn::a.s~r;::;. 
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Não. ó do o nobl·en~in!strodos negocios estmngeirosíissi-gpo.~: 
go'stó. dc·v. Ex. que 0 nob1·e niinistro dos estrangei- com r~stncçao .a respo~ta A (all?- do ,throno,;,e\1> pedv.. 
ros se explique y . . . . · · · ern .um .. apnrteJ a,,S-l_':x: .,qu~, twesse~ .a,~boo~lnde~de•: 

. .. · ., . , . .. ·, ,, . . .. : , . . tleclarat:'.COl que. ~COUSlStlilO.CSS~S; restrlCÇoes_,,e· S.,Ex~, . 
, . 0-~}l: ~ouT.,~ Ftt.~~~o ·-: k_ h o r~ e:stá· ml1tto, acha":-: disse .perfu;nctor1amente :~~-- E~,sobr~•a g.ut~rdani)~Lo.-:;-. ·, 
tado;--e .~::·~~i:Y~~-,a~~da· ~~ C?.nLu~,~.a~: ._ ~ .. ·. . .·. ; nal,.sobre I! colonisação e. ~Obi:e.os,nPgociosi• ~stl'~a-:--:; 

.Q: ·s~( !'scol'5~~~- 'DE-JE_qm!\~n~~~~~ .: :_;. ... C>.· qu~ geiros,-, .Entllo,,.perg!l!ltf:l". eu:; , '' l\1~~~ •. ~erque?~:»:, 
q\l,flf~ •• e·.~~e~.~~()~ .. e(l,_n?~~e ,.nn~u~tt:(l.· .. :· .· ., · · · .· . . tt':l~o~que .eu ~_ch.o~ d1s;s~.s, E~,,,~o~;voz;b,ll!-,X~'te:p-~~-:-; _ 

OStt. 'UJNISTM oos l\"Ecocros ESTllANCEmos; - Eu sada., .o, ,qiJe., mo~trn~ 11 ~ .r~.Ocxao_:C(lf":l;,q'l;t~ .. S_,,:Ji:,:c::;~.a;, 
é-gue~ob.edeco ao·nobresenador: ..••.. · .. , .. / ... ;.,, ~· ., annu1JC11,lr.o_.q~~ l!1lg~v~.1t .erssc.Tesp .. c~~'l.;f-.1pgf..~lÇ1 Ç},J·,·;. 

· .·· ·· · ' .. _ ..... · ·· · · 1· : · .· . · · . · : · · .. 
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1
: .. · neho,·que-a:adnnmstror.ao · pn!'!<nel:t• 1nnn·,lLWOu.-o.;p~lz,. • · 'Ü ~Sn~:.yiSCO.NJ?_!i:':DE." EQUIT~f!ONIU•~· - ... .!j,pl~re~ Í. á"urn:e~ta'J'Cr; ;~· aqi:ífS;.');:x: ~rellfii::tiu:: dé~: nÔ\iâ·XU:i.:i)i!:: 

parttlho::a• opllllól.O• ~lo •nobre -senad~r pela•:pro_vmem· · press!Íô.;, u urn es'tnoÕ :iic'eitnvel: 'ii :-:yct'!,• ~·;, ~'-"-'~,~~'ê·', ' 
tle"S.•Paulo:;·:dnqmllo~~ru.ete!lho:dtto-e·.do:,quevou; . · .. ,, ·.·· '· --·.·· :- ~:.··. ·';.'·: .. ·,,·, ·;p ·•·•;;·.•::''r'·~!!"j·:lf:· .. ~!:?~ 
dize·;,· não co_nc\ua_ o mt_n!slerw· ~el_ll'·o,_senado q!Ie· •.' .. O,~:Stt:·:~-\ll.\(1- .o~ .9.~.\1~·~'"-'· ·; --:-,N:.to,f~·;qu~,,~,,P~, 
ou· pret~ndo· lazer oppo~1çno•ao ~m1~1sten'?, · rwm 'tJue· appn\e~c:sse,~oru.:_mnls. ac~~~~ao •. ·: ,,~ :• --~·1 "'.'' ·•(: '.:::~;:•:1· 
estowdtsposto ·.a d:n:.:.lhc 'C! rncu;:!I~OlO; · ;nao:tetm:<t.do . ·. • P:§n .. ':J~cox~v.--pn :JEQU:ITlNli<;!NIT.~· ~-:-'I':' cro :'/~'qve:o:, 
e~t'l!- a marcha da mm h a ndn. p_ohtu;n; desde o •prm-:_ P.~i::' f1jlparcrcsse·~om··:mat:t'itc~ttaçtt,o-::·.(')ra;:.'()' !;r,:·~m.~.;, 
Clpto·sú-ucontcceu:o•·contrano uma•ou outl'U vez du- tw~tro·:dtl~ negotaos··,cstl'nngetros ·hn"de·•me·perd·onT· 
rante a minoddadc; são excepções da:rcg'ru que uão que·:cu•aimlu::insisla!'sóbrt~r~ste;ponto:e •l'hé''Jlcçã~qúl!i · 
a destroem, arites· a ·confirmão, c. as drcum~tnncias ·explique o-.:.:seu::pensnmerito~:-·Não•:e:xiio•que•·descor.:.·' 
delicadas em·que: énLáO· Stl llChava·o puiz exigiào tla. tine• todO!>· OS "[)la aos~' 'C01U'·q11e Jlretend'êJgrnngen't•:~\Ôl:•. 
rni~h~ parte esse proe.e~imcnto_: ~>ort';lnto não estou· ria·c·respeito•·pnt:_.a a'tJnção· brnsileira·imrante'O'-''Ji.:-izt?s · 
dec1d1do a fazer oppostr.ao ao·numsterto actnnl; nt>m Cí<tl'llltgen·o5·; ·-nao d1gu tudo qtwntO'TH'etendc-·razer; • 
tào pouco e~tou de fúrn1a alguma dcci<liúo a dar-lhe ma:> diga-nus o '1 uc deixou· de fa::ct: o- rui41lstcria. 
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<~etll:il,para queo.paiznpparcccsse. com mais n.reitacão. x.1ria de dizer alto c ·bom som n verdade: fo:<se clla 
Assim tarnbem, Sr .. ·presidcnle, cu -desefaria 'que :embora dete:!ltndn ·ou·.irnpopular. · · ... :·. ·· .. : . . 

csth·essc.aqui o nobre .ministro da agricultu:ra, :e nos · ; Sen ho_rcs. a hora··está .dada:· e·vejo-me.:na: ncces
d!ssessc·s. Ex.:al!Pl!Jla <?OUSil r~lativam~nte'á.admi- Slda~e-~Jgoro~a d~responcler:-aonobrc·senador:pela 
mstração ·desse mtmsteno a CUJO -respeito: elevo· de proVIncia dn Bnh1n sob1·e. o· mndo como S; .Ex. en.:. 
clara r a ;y~ ·Ex·. e· ao· senado com todo o~'accento"dit l.ende n situa!:ito politica ou as condii:ties dé··existencin 
'conviceão ·que· 'niJO" creio que nenhum outro·inihis- . parlamentnrP.s.do senado ... Receio demorar os . mr,ns 
tro:podésse ter· feittl, ciu til? ~urto espaço de tempo. nobres. collegas; ·que. taritri: -benP.\•ólenCin: .têm t.ido 
D'lalS do:que fez" o nobre· mtmstro· que acaba de re- ouvindo:-:me-. Talvez rosse' .maiS .. COJ:!VeriíéniC .• «:iOO.,.:el. 
ger·e!!sa··repartição. 'O espaço de·:tempo foi curtri, e cortass~ aqm omeu·disc:.urso;para fallar:~~~a~~ã:;'l:\·, 
cuJ::tissimo· deve· ser considerado l qua'ndó se ·attende . :peseJO entrar. na . a_nalyse das ;proposiç_{lgs, .. prp,
ã,~ecess}d_atle que tcve.o nobt•e. ministro demo~tar ferida!< pelo· nob.r~. sef)a.d~•r. pela Bé!,hin.'; .meu,;dignt". 
·a, repartiçao; ·tanto ·.no: pessoal como _no •mntenal, eollegn : propq;:!çoes qne tendem·,a.d~~-~~torar.;e<~~-. 
cmfim, levantaro-'edtfiCIO de modo que otrere~n' gn- nado ~<em provt.~ltO da. camara ternporarw •. , -~ ;,::, ·i;,; 
;'l'an.tia~. de •duração, 'Em p01i.co temPÇ': pôde êorihe-. o SR. 1\'.\ncco : _ Na o foi :essa.a .lllinha'intcnçii:o · 
cer os homens c obter delles as. Jl .. blhta~i)es que.o 0 S . .. . .. . . . . .. .. -.,. · , ...••. ·" .. 

·Serviço ·exigia."Pôde 'montar ma china tão· complica-. ll: VJSCO~DE DE:,: JEQUITINHqNHA·-: ,-,:-::. J?.eclar_o aO 
·tia'· ·e'da.rmovimento á cada uma de suas tão varià- nobre !'coador q11e nunca •me. refen. ás. wtencõ~s. 
da~• rodas. . ·· .. · daquelles, cujas opiniões combato; êntéridi''~empre 

.. ···" cJ··sii'· Sô'üzÀ-FnAxco •. _ Nunca vfuni elo~io tão qut: todos f11llao bona: fi..de, cóipo ~ti' éostu!no)!Is~ 
c'órri' ríd' .· ' . . . . . '. o. cut~r- . . . . ' ·: ... :, '.' :.-•· ··;;,.:··:::.; 
'.''· P ,. 0 ;·;· ... · . . . . · · . . -;tendo d<_Ido a; hora/ o Sr. pr~sitlen~e · õecl~r.o~t . 
. . ,.O,,Sn. visco;-;nE DE JEQurrJr;noNIIA:- Parece-me adiada ac.hscussito e que· a·ox:dem do 'dia'•da:cse- · 
q:ue;o nobre.se~ador censura ..•• ~ · guinte se;:;:ão e n m'i>sm11: ' ..... · • ·· ··· ·~: ·. · ,.,,, .. · 
. :;;(f:sit~ 'SOUZ.\ ~FRANCO: ~Não censuro. . . Levantou-se a SIÚlsâo ás 3 Jloras ·ê 5 minutos da 
: ... .. -_.· ~ -·~ ,_ ~~ , .·· ,. ·· · "_ - · · tarde ·' ·· ,. ····-~- .. ·~·- . ..-.--·J.."-,-:.~-t·.:'-

. .. 0:. Sn.; ·vli'õco:-mÉ DE JEQUITINIIONIU: - .... o juizo • · ·: , :- . · '.: .1 • , 

qne 'àcabô defazer.do nóbre ex-ministro da agricul- . . .. 
).ri_rn·;·,!lómmercio é .. óbras .r.ublicas; mas eu peçÇ~ ~o ; ., .... :,,~~.::~,; .. 
·n.ob~e seoador.pelo ,Parl• que se colloque na pos1çao 1 O;.• Sessão.: .· · •,_. . ..... 
· dÔ;Ii'obre.ex.;ininistro, que teve de montar uma repa r·- ·c.• ,, .. . \ .. c.•'. 

tição_ da'~uéllá .natureza, c diga com a boa fé de um · lm 28 'DE. ~r.uo DE ·18•;2,,,. ·"~ · .· .. ,, .• 
. J.:ePt:~~entan,t.e 'da nação se .ha exageração no que . . . . ... · .... , ,.,., 
acabo ,de avnnear. · : • Presidl!lu;iado Sr. viscrmá_e. de Abf~-~1~:(. ';: .· 

...• ·s~~hQ~es, .;;ot~i be~, o ~inistro daquella rerar- SUl\OIARIO:-Expcdicnte.-'OIIDEnrno DIA-~Ccmli-' 
, t~ção tem rigorosa necessidade de ter vastos conl!e- mwção· da i• disc'!ls.~ã.1, da rPspo~<ta á•.falla,·:rt11 

ctmlmtos •. ~rande expediente, e pratica dos negoctos thronri; E-menda, do .. Sr.· SilnJira··r da ; -Aiotta•: 
. publicos.: C.:olloque-se, .. portanto. o nobre senador /)iscu.rsos dos Srs. ba.rão áe Quaro.:i·m,···'lJ"ias• de 

... pelo~;~ará na. P.Osiç~o em q•~e elle se achou, e diga- ~ , s R b · 
.nos;..sc .. era poss1vel tazer mals em. tão pnueo telllpO. Ca.rva.lho; · Srm:::a. ···ranco; · li1t:a. amoR''e' arao 
.O,',seu relriti:lrio, posto que interessant.issimcl, não de· .Jllnritibct~ -Encerramento da d·isf!lt.~são:· · ·<· 

.. pódia. set· ainda o relatorio que aquella repnrtiçiio A's H horns da manhã. acl1imdo::.~e· prC's~iiic.s'2o 
. tem,:. de . o1Terecer ao·.pniz. Eu recP.iavn da.creaçii.o Sr:::. s(mndores, o SI;. presidentt~'abriu a s(~ssão. ·· 
.desta .. rcparticão, .porque yia as d1fficuldadesque se · Lida a actn dn m1teeedenie, foi apprôvad~--· · ·.,: . 

. . tinhão :a- :venêer, via .'o atrazo ainda do.nosso pniz, 0 Sr. i" s&cnETAmodcu conta do ·.se:minte.' .... ·,. · 
.sem .. os . eiementos. -necessarios. para fli.zer com van- ~ 
tage!n p_ublica.,todos. os serv!ços a cargo do novo · ExrEÍ)ÍENTE;· · ,_:.,_ . • ' ·.: · . 
mtmsteJ•Io; mas passou a Je1· e.agora nãoposso . Um officio do:Sr.conselheiroZnchatiÍisde'.r.6ese 
deixar de ·render ju~tiça ao riobre ex-ministro :no-· Vasconcellos, communicimdo .i:iue Súa 1\Iagestade o 
m'endo pnra·execuia'-la; · Jinper!Jd,o_r. por. d!Jcr~t? de.~~ do·corr~ri~e·.p•ez;)'iol,im 
, 'si-; .'prP.sidentC, . dÔVO. nesta oecaSÍão 'êhilmar em por bern noUJea~IO ffilDIStro e set:retal"JO.de•esfai:Jo 'dOS 

.. "'!eji.,a:uxili?: o nóbre .S:enádor pela.Jil'9vincia:.~l!-· :~.a- nne
1
_
5
gtor

0
ci

5 
•• o_ s ~. o.ir~p•e .. i-i~:e p~esi~~nte ~o··. c.·· .. 'o .•. f!.'s. ~~~.o} .. e, p-xi

)ua; '!fi CU dtgno collega, pp.ra que .mP;, ~ê .. s~a ?PlDlao. 
rell!ttvamen_te. ~o pr,ogramm~~: !3o _mw1ster,to :. a~~~al. · Ontro do Sr.· êonselheiio ~Antonio .CoelhoYdé,Sâ e 
-R.ecor~()::me .d~ que; o nobre ~ena dor, pel~ Bf~~la ,e~ • Albuqueyque; communiçanrlo tambeiJ? :guà; ~Qr de
t1gm~t1zou. fortemente ,o Jll"Ogramma do . numster1o creto. da· mesma data, fot. nomeado mm1str,o e s~cre-:
pa. ssado; po~que não tiiih. a. sig_ niflea_ção alg~m~ ': .peço tario. de estado d'os negoeios da agricultlira:; éommer
ao nobre senador que no!! .d1g~ ho]e q~e .s1gn~cação cio e obras publicas.:: \ ·:.. •· · , • ·; · . · · · -: · : 
tem como progr.amma :a ;usttça ·e a e~;onom~a-; elle :Ficou O· senado inteirado. · . · . ' · ·, . 
que com ~.nto afan p~e~eod~. que.touosnós_ nos pros· · Comparecôrão no·decurso .da sessão.':mais .:9 Srs. 
tremos diante 'do · mtm!lterio, que não fa~amos po- sénadores. . .. · . · ' . · · · : . ; ·; · '· .. : : 
liti.cn .. ~.;•O. nobre senador nilo ~ mi_nisterial ·.:o si~nal . ORDEM ))0 DIA. 

·· ncgat1vo que· me Jaz agora- sigmfica.;;;,.O .que....... . RESPOSTA Á. FALLA DO THRON~; . , ... 
Senhores; vejo que o nobre senador não me resP.on- Proseguiu n discussão do· projecto de rêsposta á 
de;· mas permitta S. Ex~ que eu lhe lembre,a·maximD. ralla de throno, adiada na sessão antecedente. 
jurada porTheodoro Parker; esse celebre. reformista 
dos Estados-Unidos. a saber: que cm nenhuma occa.- O Sr. barão de Q~a-:-ahn: - E~ peço 
:;ião, por nenhum inleres~e politico ou pessoal, dei- que o senndo tenha a pac1enc1a de me. ouvn por 
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ãlguns.instantes~ tenho nr>cn;;siilnde dtJ •:xpllr11r minhn .. discordin. nm· elcmenl.o•clc··friiiJUcl'.a 1mra o··ministe'-
posição 'cm relncão ao ministcl'ionctual. · · .: I'ÍO\ e· o dií'pcdirilO docemente. ,, ··. · . · · · ..... :.. · 

.. Se. nhores, ... eu~sou .da oppo~;i.l_(ão. ,. e lirmr:i-mc mais: · o·s · · ·· ·· -... · · · · .. · · · · · 
nesta·det':isão deJ:>ois.qne ouvi 110ntcm· ao·nobre.riJi.,. ·. :;;, ~-,S'~'VElli:A. 'li.\.~t~-rr.~ i~.Amarga~enté;' .~·., 
nistro. dos negocios. estrangeiros .fnll.u.·e 11prcsontar · ~ • .o.,s~:;n~Rlo ·DE Qu,ui.m!,í: :.~1\Jas,.·.sê'nhoré~~pór
o·programma do·ministerio"'actual. .... ;. . . . .qn': nao fol:chnmado,·o.Sr.·.Ottoni, .que é!o.rhomem 
' Consiste: esse·programm~ rui •i;êgnintc : ricOnomia IJ?lliS. ·I•od,e_roso .. do partido. ~libtm~l,~ pe~a ,sun·:populo:-

e-justiÇil, allivio·do'serviriô'da guardá nàcional c ré:. nda~e e.;pe~.os;seus :talentos?.·Eis ahi; ·senhores.;::o 
toque;;da:J.ei' de 3 ·de dezémbro/Orá; senlíorcs·. ii nó Sr •• · Z:ach:mns ·comP..ÇQndo a .sun ccnrreirn.:mini<:tP.rial 
era~fsto;o'fme. smo. , 'que queria 'ó·· rili'nisterio 'pas~a(:l'o'? ;pqr,nr~la Cf!.ntraflicção muito ~otavel··~~S.T:.x.~·gr.itnv.a 
não· s-0' :m · · · d'r.l · .. , 11 · ...... · .... , . ., 11 · por.summJdodes.:.e.··~a •. mnneu·f!·P.r:t!J.ca:de,a~-·en.tP.n-. 

·a as. esmas·me .1 as qne e e•propoz na •& 11 ·der.· es~~o~s,summidades··:reduY.irilo-l)~ .. ru,S;;.;Ex .. met,.; 
'dó'!~Il!~.np'!? 'Para:lqúe(''p~~s::.unto.:bnru~ho.?·par~.ciúe te_,~;-se.: d_.en.tro de\;q•Jeijo,,,e: cha. m. ar..;n.il.,ra,em: .. toc.·l.o.: de 
·<Jnr:-se•o'espectaculo desc-llgarem·conservadores com d 1 1 d r 
. Jiberaes exaltá'dos'afim de'se i:lcrribar'Úm ministerio SI: ~S ISClpU ?5 • Cm ogar, O~ .. mestres~:~;;;o-'.':':,i•.Íik:.::!• 

. q,ue;queri!!-';aquillo- ·mesmo. que vús·quereis?. Isto, o .. ,:E :não. c.: so. es.ta, n •.. contrarhcção.;.,or Sr., :Zacharias . 
.. qu.~·.P .. r. !)ya :é 'q.ue. ·.s.e, fazia .. gu.erra n.o,min.istel'io pas- .een~urnva,,.o. I}lini~ter!o/pnsl"ado :po,r.:,inhnbil.púra . 

d à 1 d · 1 · g•mr. os.n~gÇIClO~ :pubhcos .. llbs, .como,tratou:S·.;,Ex; 
S!J, ~.:.,Ito.,pe os ;tens, :m~s;pe a~:pessoas.: · q~J':rJa-::.e dt3 .remedmr e"to 1alta.,na::orgonisação: do: gabinete 

· .as,~e~rnas, CÇIUsas.i-mos .vosq_uer~eJs ser o.s ~wistrt;~s. · ac.tnnl.?. A quem ch_amou o Sr. Zachor.ins·.pa.r .. a .. ,:.o: ... m. iOra;·::senhores;. pude~se dar apoiO a um m1nister1o, 
, cujo'mov~l'é t.ào'{louco nobre·; n·úm'nii!li~teri!', cnjo .mster!O .d.n. guerra} .Se .o gove!""o :re.Pres~n~a~~''?; 
pedestal.e:a:.amblçào pessoal; a, um nnmsteno.- que s•~nhror~>~;, c o. govorno das.copactdode~, ·púde~se. di.; . 
s~. d.i.z.'Ji.ísti.· c'e.iro, ·e ... com.e~'a .. por' ser .inJ'u:s. t.o com. se.us z.er. á vist.1 desta.númeaçiió; que é o go~·e·rnô,'das'riihi-. 

~ hdndes~ O Sr."rninistro 'da'gucrra•'nãotern ·a::ró'enor 
antecessores •. tt·atarido de os .. derribur. qunndv hnvi:& idéa de administrat~ilo •mil. iwr,·. ne.m. ~ .. 'mes.·.· in.'o .. =-ri.oeões 
a .. :mesma .. identidade de vistas, a me:; ma concoí·- 1 · • · · • 
'dané}a:á"respeito' das medidas lllllÍS necessarias. da· comp ct.11' de SUa :propria·arma7!:J~S.L01l;.;pCrl:'Uai:Jido 
actualidade? . . , · . ·.· · · , ,de que ? Sr' .. bat;ão de,:,P~~tn-;:.(\l!;~re·:roi'o;··p#nl:ci~o 

. q11e:, se adm1rou da .sua nomeacao!:.No"]ho:"·ile;.'J.a- . 
;:Eu; Sr. presidente, não precisava. nem de pro..: neiro e ~as_próvincias.·l,··~!:\(ri'Ôrr.ife)~';'~~i~:;€o.~;ção 

gramma, nem .de actos do ministcrio r.arn me dt'- podem unpôr :algnma.cousa .. mas·:n·o; Rio.-Gr.Dntle~ 
; . clara r·· c!)ntra elle.:··:bastava ver•:•n su·t. composit;ão. ondt1 é ·conhecitltl~.lolstoü-céi-to do'g'ile"à'sú'à'nomcáràó 

Não· é preciso ver-se a bandeira : · bosta conhecer-se · ha' de ·ser, recebida com 'espanto :c 'éo'iii·:riso;·:;: · :_":;t::: · 
o bnrco para se;snber que. ha:monros na costa. , Não admira, ~scrihôies, qtii"i'S."Ex~ fos~e!íiôni".:.:;'do ~ 

Quando, Sr .. presidente. me constou.q11c o Sr. Za- o que admira 'é' que tivésse·'a··coràgero:ât(íiééitlir~ 
chnrias'•'estáva. incumbido de cirgrin'i.~ilr o gabinete e qual seria a raziio? Creio que tiãn'éiTo 'cin"á'ffi'rmar 

· ac.tual, eu.(.lisse,comigo.: . «Temos.um gabineteguapo, qnc' foi';· não 'só :para'satisfazer'á'\'áfl'lade''dc'·iêr/mi
.. organisndo das notabilidades pndamen tnms. " s. ·..:x. nistro: iúils' os seus· intéressés cleitorri·es'iúi~proVincia 
·llavia' dito. na cnmará. dos Srs..deputndos, porl)ccn,;.iã.t~ no·' Rio;.Gi;nti'dé~· âo ·SuL S;'·'F.lé:; 'nli~ipe'rtcriéé"àl'liin 

· :cda:...ãiscussão,da,resposta:á falia do t.h~ono:. uEu, con;. _ p_nr!ldo; qn:e·n~o:é;númêr~::o .e·qu.enns:~t,.,i~2~s'~:l[éês- . 
.. servad<!_r.::nào poss_o apomr um .mm1s~cno, nn q~ml S!tn .de: hgnr:-f'~ ·a·'nlgnm~;- tlr•S.f?)~.trl}~~P.~.r.c~~.h)1.nrles · 
não·estao .. as:summJdades do meu pa l'tlt.IO .. ". S. f.x. pnro .,·encer;· s~El:'," nproveitou, poHr; a·occosno':para 
. en~é!}d~a;: .e ;~ntC:ndia, .b.en~, que uma dos condições ela r :rc.•rÇá'· ·a· c::~e 'piirtíd? 'efórt.'ilec.et::à1ii~~'cn~~iêi_Íl
·do governo· representativo é que:·o poder '[Hll'tença tnra. ;Torno-se ·n~ta '.do .. que .vou· <11zer:· âaqul' em 
;íquelles·'q•ie' se· têm t!istin.: gu~do pelos seus talen- . dirin!e·.v,·~-'s.e .... hti· tín':m:perliêrit.e:d~--g·i~.!:r~'t,(tc!~~:·ns 
tos, e ·que··-s·e~'têmmostrado ma1s·apt.os pnrn govtlr- . P!'•Wtde~ews:._ desp11chos . ~ 'a!ten.çl'•~1~·-~}.r'~>'!êl'!f.'':P.rm-' 
l'!at:em ;: pa!'':CI!l,-.portant_o, que devêr:t procurar rca.: ~~p~l_n!.!;nte. p~rn :~fluel.ln provmc1~:: .. e 'S~~;elll:.f~t~·C!~:dns 

· hzar estas :tdeas n'!: _ pn111~~ra occnsJão. n!mgos de S .. Ex., ou em ·desfa~ordos;.~~s·~1.Y.f?~n-
Mas S. Ex.Joi incumbido de or.,.anisor o "'abinete. ri~s; opp,ello .. Para ~futuro_, quemo~st~!lta'~e e .ex!l;cto 

'".l·._>-·- .. ··.,-.~:• ••·· ··:·~- _~·;'} ·-. .. _t. · · -_o_-.-~--· ···_ .. f"J ·_-. ·_' ~u_.n~_o _o'quCJ~l~C'dlno·.~\ _ · ~-·-.~--.-~;~;_..,: .. t._~,_-···:·:?\~·_,.~·~:_~-!.J~-~· 

· .. ' ~.t1c~~:/n;~i/ó~~ú~~;ci~~d~s ?~óri;:;.a~!To_;~,Q~c ~~'tu; ~· .' · Ôra';'''é. ·~~;n . i~i;.'t: ~·"h&s~~ã:~~~.~(ti-~;~~~Í~t!.9~da 
~ll!lma~s.e;:a~,,_s~mmldade.s _do :pnrlldo~. ·!=~nse1-v~dpr, .. lmpo_:.,:?ncur:.: .do: ~r .• ,, ;Zacho~~s,. q1l.~· foZ,J.i()~~l!ções 
.c?mq':l~:D: ~o,~~~ C! Jaz~nd,o,m(lstra~.se7se. con~rad1cto-_ ; d~~~s ;~. çomeçn .. a S!_ln. cnr~(lira ·.cnrregil~C):;~de:C!>D!ra,
no; •:conceb<:~se,· pt)rque.:., as .. suas. alllanças eJ,"àCI_.um. 'dlp~õ.es,-. colltrad,Igçocs: ,que,:mostrã():;~~c: e1l~:"P.~u.co 

. obstaculo. a:Isso.; ,.mas nao. estâ, .senhores, no. mesmo ·,se:lmp.orta. com a, collerencta'de'sua·:conductn,.·e.:que 
Ç!J.s ... !>. ~. ~.· .. ~#:ttid!:! .~' liJ?c.'f.á~ ~,:o:.: el.êfrp.e. :.~ ... to l.i!lc~;al.A () .• que : fa#a···•.sue.ir.i~.Ao .... ín. i!listc. 'r.'i_o.:P.ass .. ~d:§:m··. 'ais}'p··· .O.r:.'~m9r.j:da 
;~aL'!_'t1J?.AI!-,Pr.eP.9n.d~ra~o !la l1g~;· .1)~ libe:r;ne~· e .. que .P.~ta::Ao ·_qu~ ~ rça~ar: no.:g~.~cr,tlOJ ~C{@~~q:uc 

.. tJl!.h._ao :co· ... n~.t.I~Uld~. o.p.rl.~~lpat'?qrp·. o ... -~.~-'.e. ~e~. c._I.,to.·. q. ua .. ,P? .. uc,o. ·s. ;·.dia,s ··.nn ... t~s .. ;i~.~rut.·'P. rp.clo:m··· a.d· _o·~a:;oP,~~I. Ç!l~· havia ccimbatido.~e- âerrtbado .· o)~Il)~t~:r;~.o,:passado;: ;c.,.S~nhP.t:es; q~al;:.e. :_a,,.fot:ça; qu,e !'~m:~o,j~ls~rlo 
Porque, pois, não _forão chamllaps, par_a,: '? s:~-y~no.·<?~ :·~ct!lat P.!J!"a~t~· a::n.!lçao e;perante'as: ~!l~~ras':?:.;Oilal: 
chefes. deste .. pártld · '?: Porque:•.não·, (Ol,.chamado O ·e o·apoio:com· q:ue elle'conta·"?· 1

·• •. ·.~· '· ; • '.J.;t.'~. ':~. 
'sr. Souzií _Fra.ric:o?·· Ma~eú mc'ciigailó;.',ó;Sr:~.;;.lluzli : . ::h.~ si~:. So~:Ú::~ÁN~ô.::·:;:;;.x;;{- 'c),'iritcir"i~'='':~'':f 
~ranco·'fol chom,ado, fo1 colloclld.'! cm vDnas.past!'s,. ,;, •. ,: ,.-,: . : ·- .·. ; ... ,'· · •. ~., •·· ·· · ,''-'"':.: .. 
ao princ~pio na da fazenda·; ·~epols nn, dos ncgoctos · O. S~ •. 'Bo\:~AO•DE QuA:l\Ant•~'7 ,A,regul~7me"po: 
estrangeiros e ere10 que ultimamente na das obras .agtnllo que se>tem::pns~a,do ;nas .. cnmllrns,,,,_'J?O~.e-s~ 
pu)llicas ••• ;:' · · · . . · · , , . · · · . '~Izer que elle está ':m · mmor~n,-o.u, se:te~: !lllllOrtD, c· 

. ·.. · · · · ·· • r . . . ·tão,,fraca'lque:·eqlllvale··a nao •terYapOJO:~nenhum. 
O SR. Su;'?m" DA :MorrA:::- Com effe1to · . '· · ·Toqos :sabem:·que· a _opposiçi!.o-" obte:v.e;nlf' a .. ·~PPt:à.va-
0 SR. nAn.\o DE QuAnAnm :-,.·.mas os· seus colle- · ~ão ·td:t·emenda de ·censura por,um: só :voto; 'c 1sto 

gas reconhecôrão quQ S. Ex. era um elemento de mesmo por meio de uma sorpNsa: esperou que 
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,.Jgunll amigos do mini:;tr~rio se :mscnfm;scm da pouco honrosa "como é a da coalidio. !ts clÍillli·t!iles 
c:tsa, ·apressou a votn(:ão, c dnhi veiu o ,;cmtrium- sào OI'clinnriarncnt.e.immor:JCs, poi=que ellas· tem·1)or. 
pho ; triumpho, senhores,. torno a dizer, de um s6 ba~e o:: interesses pessoaes e não o bem pnblico:;•basta 
voto !' '· ·· · ··· · · · · · · deflni-Ja~ para. conhecm"' c:1ta verdndc.· Elias con" 

., Todavia, o mini:iterio diz que tem maioria, e·inaio- sistem. na reunião de l10mens de: -opiniões : diamll
ria grande. P~dc. ser qu~ tc~hn. maiorin, ~las,'grande;· tl'lllmente oppostas, que! se ajuntão com seus inimi-' 
contesto; e su pude tçr mmona se contmuarn u:o:ar gos·para empolgarem o poder c ... dividircm ·os seu:; · 
dos· meios de corrup~ão de que estít }aMando' mão. déspojos .. Guizot. desculpando-se de ter •entrado cun. 
Anda-se· de casa cm casa· alliciando ós.dcputados, uma c?ali~ào. disse: " Por. que deixar.ue·gritar n: 
promctte-se-tudo; fht.em-setodas ns concP.ssõc•s; :urna· foq-o, ~o .porque algcms malevolos.;~m torno. de•cmim ,. 
vez·.que"elles • d&m seu voto· ao ministcdo. 'Tem-se. gnt:n:ao tambem a fogo,. com mns .ten~oes. '! mJ:á., · 
levado a: audacia no ponto de qnerer · corromper o~ se v& .'!lle,.segundo o. pensamento. de Gui:r.ot,·· entrã() , . 
.sqna~orc.s J Senhores;<.at~ • nesta contradançn .. anda nas coali~ôes o .bom e o mfco ; os bons, .. _combinào~sC' .. 
mett1do um vencravel anc1ào, quc, quando .s·e lhe dis- com os velhacps, .confundem todas as opmióes, põem;. 
se: que estava~nomeado presiilente do conselho o Sr. de pnrte qs antBccdentes,. emfim, .• preterem todas as:,. 
Zilch~rins,.exdamou,: cc Is~o nã? é possível, é uma regr<JS da clignidadc. . . . . . . ... > , • •· 11 ;;,. 

farç:n" mas o Sr. Znchnnas for ter com es~a per-. . No me:; mo ~entido falia· Carné, ·cujo ·t:fecho vou 
sonngem, pediu s~a protecção, e depois di~so a eH~· Citar~ (Lt!ndo}. ,. . . · .. · . ,._,, · ···• 
personagem· amaclQu,.se, tornon gosto na fl!.rça e ate \ 1. - d' II - ·d ... · ·· · 

·tem :tornado.parte nella. . . . · " ' s coa 1~oes, · tz e e; niio's<;o, sem uyidn;· cou!m · 
• .. · · · · · · · · · nova nos governos mprcsentattvo:<, mas e raro: que a· 
. O. Sn. FEnR.\Z:- Creio que não é exacta a pri- moral as app:rov9;·e mais·mro aindà queclhis"attinjito· 

meira.parte; tenho razões para dizer· isto. · seu 1im ~em o· exceder. ·No tempo da ·rcstauriicào'! 
O '.Sn. nÃn.i.o DE QuARAlli : - Eu sei .do cnn- a uniria da esquerda. cnrn a. 'direita abriu. o carni1Íhr/ 

trario . .'.Conheço um sujeito com quem o Sr. Za- da poder c.t. wn part·ido·, .cujos faltas torná1·ão 'iniposo 
ch_nrias .teve uma)c?nga confc~encia, c da.qual rcsul- si;.ct o ar.corda da dynast-ia· e •·da Franca. Coalkões 
t.ou ... que esse SUJeito, que e um pouco sensível, tc.im assignolado as pha,.es' máis criticas da; .. iJÔssa. 
exclamasse;: em um momento de tHrnura: " i.\Ieu historia rc,·o!ncionaria; em 11m, a.Inglaterra ·nunca .. 
caro amigo,·l.em toda a raz:io, morrào os princípios atrnvc;;sou peioc·es eríscs."do que nos. dias'cm .. quc. 
e vi vão os 4:000 ~·. » Com outros tern-se trabalhado Fox e North se de rico as mãos •. Então .se viu tambern .. 
no mesmo sentido. .~ . todos os anLecedentes desprezados,. todas .. ns -dou-

Póde;ser, pois, que com esses meios o ministcrio trin~s C9nf~mclidas1 e,se,püdejnlgal: que o.ultirno,dia. 
consiga algúns votos, mns posso nflalll~ar que todos da• tnsttt.mr~óes brttnnmcn,; . estava chegado, » .. 
nquellcs·quevotárào cont.ra n emenda, t'l1dos aquelles Uma d:ts· coalieoes .rpois no'taveis :da Inglatnt·t·a 
quevotáràocontraoSr;Zacharias,estando decosaca, foi e:-:~a a que e~;e escl'iptor se refere,. foi a de' l"ux: 
hiio de continuara votMcontra ellc.nllo ob,tnnte estar coeri North ri.:lro denibnrem o miriisterio' Schelbu'r-·: 
de:fardri.. Os 41.deputados que !'Ustontárão ominis- nc, de q1!e fu~ín par.teo celebre. ~~üt: lÜac.iu!ay,_;) : 
t~rio .Jiassado estão nesta rig?rosaobrigaçilo, por sua gnmde htstorwdor wgle:r., a precrando. esse .:facto;, 
d1gmdnde ·e por sua honra. Como ct·n pos:-:i vel. sen h o- chama . fala l c:::su. conlicào, . e c nt!stc mesnl'o .sentidc • 
rcs; .. que a.rnaiorià,qne sustentou o ministerio pm;~ que se expl'ime o aut.o"t· que llc:'lbo de çitar.· Guíz_ot. 
sado~ ~c .consel;:\'a'sse com os hr?çn,s cruzndos diante fuz porte. de uma celebre. coalwilo c~m lfranc:n.com 
da ·logração que ~c lhe pt•egou ? Como c::ses depu..; Thiers contm o iriinisterii:dUolé~·con hecido p~lo .mi
tados hiiO de restgnar~~e a vm·em-"e humilhado:;, nbtcri'o de 1;) de nbril, mas. n'as suas menio'riHs.di:r. 
emqunnto. seus adversa rios estão no poder, tolgão e que assa collliÇã_o. f'•.li _iilteiraínente. esteril, e .impp;:
chasquciiu:i de sua simplicidade.? Estou certo que a tente, que não _foi lc!tz em ne~lmma~de. s,uas ,e:;pc::. 
maioria ha de .cnmprir seu dever, ·ha :de tomar a t;.'ln~ll~, e; dcpots rlc.coufcssar i:yuc. um poucc;;..Ic.awor .. 
attitude que lhe compete. . . . , . · · - proprio e o desejo de esforcitr-só' tinhà. motivado o 

Mas, supponhnrnos que ella perde na luta; o que seu. procedimento, conclue· que' melhor scria:não 
vai ·ganhar o · ministerio '? tres . ou quatro votos'.. E, haver· entrado ·nella~ ' · . · · '.·•· : ·.·· · · ... · 
com·· este numero de'· votos que o ministerio púde .Tft se vê, 'pois, Sr. pre.si~m1tc, qrie/ 'segundo. 
viver'(E~.,com uma maioria assim·incei·t.n ·c fugith•a a natureza c a' constituicào ·das coaliçõés, ·e ·nó· 
que de . um ·momento ·para outro pcjde cscapar-'lhe, pensar dos· mais distinctós· esci·iptores~ eUas sàri'''rc< 
que .ellc se· póde apre~entar perante o ·paiz forte; e prov.adas por immoraes. 'Só ,.podiil:o ·sm~ ·arlmisirivei.s . 
de' viseira: levantada'? Púde inspirar· conllanca um ou toleradnscm casos multo singúlares·;-qunndo; por' 
ministerio;que se receia que·a todo o momento· caia? ·exemplo,· a causa·publica ·eorres.se'um pei:igo"immi~·. 
um ministerío; .que não tem eondicões de duracão? nente; se 'o niinisterio se preparasse paro fazer uma: . 

Um cios defeitos que a liga via· nó ministerio",tran- ·guerra injusta; ou· quizesse cclebrnr..:um· tratado· des
sacto era: que não fosse. npoiado por. uma· maioria honroJo .pnra n nadio ;: ~as, ·pon'entura deu-se dú"'. 
forte e cornpocta. Ora; 'essn ·situaciio continúa; . e ranté o.miriisterio'J?assado algllmfact()desfa· ordem'! 
então, digo cu : « Se-vós entendíeis ~que naquella si-: houve algum motivo, ponderoso .para· a'hga? por'- · 
tuaciio .os :conservadores não •podião governar, .. coinó ventura o ministerio· passado consentiu eril que fosse 
é q1Íe na mesma situação, como. ó .que. com uma humilhada ·.a dignidade nacionnl'? pt·ovocou ou· dei
maioria mais .fraca do que .os outros tinhào, ·:vos xou de reprimir alguma cornmo~iio· nos pruvincias· 
atreveis a. vos conservar no poder.? ., · ., . · ·do lrnperio '! dissipou os dinheiros publicos ·ou· ar-· 

Senhoi·es, o ministerio ú fraco nas .camaras, mas .ruinou as financas do Estado'? comprimiu ·ou ·vi o-
podia talvez ter o apoio do paiz; c porventura dít~ lentou algum grânde interesse'? - · 
se isto '?A opin~ãÇJ pul?lica, Sr. presidente, _não póde Nào havia, portanto, um motivo sério para a cooli
fnvoreccr ummuuslcno, que teve tuna o. l'lo"'fJlll til.o f'ito · hn\·ia su"'oitos dC'""O~losos pot• e::;tat·cm fút·a uo ... • o .. 0 ... J.•; 

<__, 
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JlOdcr; hnvin de~~ont.enLes por não terem. !!ido suns iniciou a sún carreira, frnco porque lhe thlt.1 o apoio . 
pt·etenções 11L!.endtdns; hana outros que v1ào os seus das cnmarns, bem entendido, apoio solido. c vivitl
IDte.rcsses elmtoracs co_rr1promcLLidos nas províncias; cador; fraco,.finalmente, porque nasceu de interesses 
havlU.alguns que quenau melhornr de. poskão; · ha-· indivitluáes a: ·tern· necessorinmetc de· satü;fazcr .a 
viaat.é, ·Sr. presidente. quem qttizes~e p;~gara·s súas essesjóteresses,para não.desmentir n,sua origern.c 
tlividns á custa dos cofr~s do· Estndo. Puln smi·partc,· . par~ riilo;p~rde~ ns suas:nllin~ças. .. :;<· .:.:::,:,:>:: ,· 
o partido libernl dçsejavn dila'cernr o partido· conser..: U.mm1rustt:r11? tal, .sr.; pre~1d~nte;. pude v.lver,·.por
vadOJ·, niio:duviduva, .como ainda hoje niiú duvida' que cste.Bras1l·e um. patz. de rmlagrr!s, mas.sua~vida·. 
ligar-se,. sempre qut:l da h i ·re:mltc · n ··ruína do pàr~ · ha ·uc. 'ser. ··estP.ril e .. ·inglorin; · ·u rl1.· mínisteciô;taJ 
t.ido,·.de: seus adversl!'ios .. : .Eis nhi," ::ocnhores, os p~dc t'llZer:rifortuna.rle ·alguo.s· !l.llJbicioso~;.a~~·s~não .. 
elementos da· ·coali!:.lJo;· como clln' se form<ttl~ ''E pude fazer a.fortun.a dos br~sllelros.(<Apo~adas;)~Ne;_, 
agorn. ·pnrn.que··r: Pnrn se demit.tir,· p'or··c~emplo; go-lhc o meu.apo10 •.. ::.'- .. ~ . ·, ,·-r··'.· .. ;~·~·'.-:';",.,,,. 
o presidente· da provincin·dc•S.Paulo; que nao'aj;l·:úla . ·.. · · · '·. · · . . :. · . · . ·',·. : > · .. -:.<::: .:,,('\'.: ?;; 
aos.liberaes; parn' demittir.:se o presidem te lia· Bahi'a O Sr;; Dias. de. Carva.llao.(mi'liistro. í:la;fa·::· 
qc1c niio protegc·o gritp,, do Sr. depuLac.lo Saraiva·: :::r-nd,a):~ Sr: prcsident~,~nà_op,ucJ.c '\wnt'e~·sÍit~:?.faze.r, 
[Jara, · cmfim,· di;;tribuir~se os cmprt•gol'. · 011. · como ;ís ·pe1·gunt.IIJ· dtlS. dons· .nObNs .:senndores,•>;'Um;~p.ela. 
vnlgat·mcnte se~ rliz, o pão-dc~ló entm·· os amigos· e província do Rio .dcJaneiro e oüü·o'riela d9,S{;Pnúld;:. 
nfilhado!;, 01·n.: é ·poss1vel qne o ·pnb: proteja com porque estou. convc~cido<·~c :q~~ 'L' 'rpU1i:i,tcr,irA~v~: 
as suos sympathias uru, · ministe1·io nn~cido de tnes poupar o ma1s que. fur.·_possJvpl' o:.~CII)P9,.:·e-pitO.'\"CP~::: 
elemento,;: e· .embrulhndo corn··. intercsses··tão mes- til· a~ rnesm:•s exphcaço_es.:. No pr)ncq~lo'do:>.di.~c.u~s~; 
quinhos '? . . . • que liz hontcm, eu hav1a · declarad.o,<•o, sen~~o.o'.c.orno··. 

,Sen.hores,.o ministerio actual:.niio Mtisfaz :nem á eriearavn a resposta á falla.do throno·;,se::osi~.nobres . 
opinião conservndoi·á; nem:[• opinião liberal. senadores que exigii:ão,decl~rnçiloldl) .. IÚil'!üite.ri.çij:·p.· 
, · o :sll.: .Souz.l:FnA~co :_Não apoindo: . respeit~ do vo,to _.A<: graç!'~s,;.t.Ly.esse~l:.e!!~!!di),:I!,r~l;en-: · 

. . . . . . . . tes, cr_CIC) qlle,.nao m~.tar!a?. po~,um,\1::, r!!!iP.Os,ta~!l11~4Q.:;: · 
; o· Sn:;·. BARÃO DE. o~:\R.\Úl: -. Púue:..se . dizer· que . clnraçao. da. parte . do ,mmtster~C):, 1,:,0!,110,. ;.;P<l,I;eiD,i~~' 

os·conseryodores esL•·1ao sa~H;felt?s ~om a cntraoln cnLéndo que. é um d~ver,d!>,h.Qrl!-Cm:!iueAeE!JP..~~-estll,; 
do ·Sr .. ;Fnrta_dn e d~ ~r., J osc Bo!nfac.w, que ~ii.o re- cn.deíra, resp~n~ct attenclos~mente~a.~.Qdo.~.':,ll<I.U.e,l,l~.r 
conh_ec1dos hberncs ! I 'uue.-sc d1z~~r l{cte. os llberaes· que lhe thzpm.'.,ob.scry!lçõc:~.ª-lg_n~s: oe".~r:..~:~;;P.91).dl::. 
t.enhao confi:>nç!l.compl~ta.no S,~:. ZaclJnnas, o qual, :ctas,Jcva~to-:llJC. pat:a C!J.mpnr. um, dl')ver,:,o •. que•,P.r:!l:-: 
cornquonto, esteja. em dlSSlUCn~Ht com os. conserva- :ticarci · seuípre, quanfi~ fUr. trnt.ndo /C.()~9·. ~sse~·;,.no~ 
dores quanto ás.pes,s~as, todnvta sempre se. confes- bres .sen~dores ~r(ltil~ao, os~mc.mbr:os_ ... d~;g~~~!,lete. 
sou, ·quanto.a prmc1p10s, conservador puro ? . · Senhore~; cu d1sse hontem .que cons1dcrava. o .:,voto 
.. Esses: ministerios, d_e _opin_iões · oppost:c~, . podem de grn'Çns ;divJdido 'cm', duas.. pm:~te'sj,_t!,rn)~rii:l!@!;y~~:. 

ser· tolerados . co_n~o· ~m1mster~os de . trar~stção,. nos que o senado app_r51vava a.::to~ do. ~!l'!l;J~el:J.0:, 1P.~.ssl!-d_o,,. 
ternpos. de .COll(!lhnçao, quando. os. parMos t1·atào que·éssn !IP.pro,:aç11o nào,podl_ll ,ter.n.en!m~.at.~!'ll~Ç'!!J:, 

· de .~e. :transSormar"rn ; ;nessns _ ep?chas, et.n que os eom .o numste.t:IO. actunJ" ,por,t:>S(), q~l'), .c:.lle;,:;til9ih~ylp,,;. 
parttdos ,est!lo. confundidos, nao e de ndnmar que p_i:aticod_o tntis,a_çtos; e~ que JJa0 0!JL!·a,.;.pa~.'!.<:~<mn4C).;.' 
tambcm lmJaal;;umn confu~ão. momcntanea n'? go- prphietLm o seu concursp,J!liT!l qpefo.~~~m.: ,a~~:PW.f!a,s-.': 
verno; .. mas.a sltuocào actual e outra: nctunlrnente as medidas lembradas na talla do , throno~ ... Nao. cori.-; 
OS partidos é~t~Ó se·pa~nuos; e tc,ndem. C:tda. YCZ a .siderúi, pois, $r: f!r(!Siâentc; o'.yÔto.;.-:d.e;g#(a.S.::..nÇ~fll; . 
extrem?-J;-Se'I!lll.ls: Ç) gr1to gernl, que ;:al1e de tod<?sos ,parte como um yotc:J .. de.,_co~fi!ln.Çn.; .en.tcn.d.t~QW.Q o,, 
lados;, :e que e prec1so ·que· ~e reg~ncr~m os part1dos. nobre · senadÇ~r pela pr()Vl:;tCI~,-d~ l~()_I:J!..aru.buc~.,-~um. 
que o's:ystema ., r~p~esentnt~vo. na o· púde · v1ver ·sem dos mais crumcr1t~~-car.ncte;cs, d~~ta.,.eas.a,.,qu_e;~~e~. 
antngomsmo de tdcas' c de Lnterc>sses : todos. querept ,nado em tnes, occa~w~s, gol?tum.a.n pl~gn~~Cia_r.,.~e.~tàp 
combater;,.n.:'.a.s,:ea~a· um no seu camr>o prJpno; e nao .sóri1cnte.. so~re c as mep1das .. g~ra~~·', . sell,l,desg~r,~o,,, 
cm: um ~mp():;de passngern~ ·. · ·. · · • .e~ame de seu~. de~lhes,, ner~.c:ompr()mel!er.;.O.;SÇ\1: 
. o·q;uc~é'P.!'é,Çíso,_portnr:io,·?est.a situn_çiio. dos csp'i- voto antL~s de. d1scut1-l~s,. · .. :' :· •;· ,,;·.,, ''''!' ... ,;,;tô 

r1tos· e um mm1sfeno, ou mtelromcnte.hbPral. ou m,.. Eu ouco, .. senhores, um pnnclptOI.novo;:e.;é; o;de 
tcit:,~rnc~te c~nsm·va~o~ :_ sú assim cc~~ará ossa eon- que quando se -promcttc' o. con~u.rso ,á .. medidas•~e~-· 
f~s~t.o, .su. a,ss1~1.ns. po~1~;<.1CS se .tormc~·a~> clnt·ns ;.e.dc- bradas na falla do thro!lo;Imphcllamente.sc~d~:ap!)IO 
cu:lu1as,; .s,ó, ass1m ;s(} ~:cnficará o espu:tto pubhco,. c :i. propo,stas :que.n mmor.'lf.l~lte· do~:senado:n!~~:;ter.n, 
~e. pqdera tr~vnr .a. luc~a no.verda?euo terrenç> ._da .ainda· .. v!Sto~.os n~brcs .senhor.es•;que"h!cpo~co:d.el- :. 
raz.ào. ~.dos, mteljcssps rcaes:ilo .. P':lZ. Esses.mmt_S- : xárão o ·Jl~d~r pod1à0 ~em dunda·t.er~mamfestad_o~as 
tcn();;,:: senhores,, de. d_tll!-s· caras .n~o scL·vcll:l. sen!lo. suas op1mões,.á commls~ào,cnc:u:r.egadaldn;'J;esposta: · 
parn.'}lerpet11ar. o s~ept1c1sm.o e cont1ouar .~s.sa.ulqutc:.. á folia; ~o.throno ; ~c~~dlto :que; o~ nobres•se!l~d_?r.es· 
tn~ão :vag~,· que se no~ e.rn ,tod.os. os C1~P!J'Itos, ·.essa. , que. ·rédlgtr~o:o·voto; .. que orn;.se·d~scute~·;redlgLrao-o 
descrença e.e~s~ dc_sa!lt!llo _ _gcraJ.·, Nào.·scrvem senão; de contbrmldade·com·cssns:''IStas;.mas;•per.l2u.nlp•eu;! · · 
pa.ra· c.o~fUI?-d~r .as opm~õ.~s,. par~ ,perturbat:: :as con- : senhores,.,todos?.s nobrcs·.senadorcs que ter1ao ':otnde· · 
sc1en~~as.c.:Jl1~~x:.o :~s.pu;t~·!mbhco., .. ~ ... ·,,_ ... , .. :a. favor da.l·esposta .. &,fa~a: d.o·throno, S«;l· ~llru~vesse.: 

Do: que. o .. pn1z ·neccs~t!A e. de um;mm1ster10 for~: stdo aP.Pr'!vadn-.a~tes-da. r?t1rada do,~1?1steno '}las
pelo talento de seus ind1v1duos, fo1-te:pelas suas ORL-. •sadoi tin}lao,exammado:e~sas,propostas ?·~o~en~ura.· 
niões, u.ecididas . forte pela. opinião. pupllcn. Sú .um ·o. anno passado, qu!lndo. ~ senaâo:promett1a·.·o;~seu 
ministeri() .org~nisado. nestns condições é que púde: :a_poio ,a.tg!lnes; manLfestaçoes.no Ulscurs~:da.c.()rõa,- · 
cxcitár,sympathias e .reunir· em torno de si.uma. 't.i.t.ha,~lle·Já,,vLsto essas,pr'!postas?:,Não,,;senhoresf 
noriincle maioria Ora o ministerio actual não satisfaz, .eu,cx:e1o que o·sena~o constdern-as·~ecessida~ pu
~ essas. condições, .o' ministcrio actual ó . fraco pela blicas, que_,são ·traz1dn~ á:. sua· consideração·; /C pro
sua ot·gani5nçi'ío, fraco pelns conLradic~~õcs· com. que mctte exannnar a ma terra c tratar do·nssnm:pto,. comi) 
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em sua sabedoria julgar con\·cniente; ncredito mos- cama1·n pelo nobre ox-ministro da fazenda. O qn•~ 
_roo que ninguem compromette o seu :voto a favo•· de nos declurflrão SS .. :E Ex. "! Que desde o·principio-da 

propostas· que .não forito· examinadas. que· ni11> forão snss.'io conhec~rito que não·.tinhito uma ·maioria;··com· 
discutidas, que não·forão seqttcr. vista~ yn~la .. maior. a· qnufpodcssem· marchar. c' realizar o': s~u ·pensa:-
parte daquelles que têm .dP.Jhe prestm· o ~m voto. . mnnto. · · · · . · >· . · " .. : : · 

·Considerando, porta'r1to; a re~posta la faliu do.throno O Sn. D: 1\L\XOXL:-'- Em· dezembro· não tinha· o 
neste. terreno,: nào vejo incouveuient.~ algnm em qne :~poio nein dos seus proprios correligicinarios. · 
o .senado po~:>Sil muito tlignamrmte votnr hoie pdll o Sn. ~ti:SlS"tRO ~A- l<'AZENDA: .-,-.. Nà'o~quero,' se
resposta. a,-fallu do throno .• Nt'is niao tomillllOS. se- nhoi·es, nelu de leve oll'éod. er .. a ninguem. ;:quere?Ju:r 
nhores.-declaro-o.muito Jranr.11ment1~ .• como um voto . 1 d 
deicoolliinr.a o que. diz respeito ás medidas indic:adil!" tlflcar~me, porqne,,se como stmp e& sena or .procur_:o 
nn. fálla dÔ throno; .to.· rr.•.•.11110,... simplesmente . como semp1·e respeitar a'.C11da, um·dos meus.collegas, hoJe 

· · . . rn1•ior.obrigncào- me é imposta pela·;posicão,/que,ora· 
uma ,promessa de gue. ~ .~e~Hldo exa_mu.arrl •.. esses occupo. Tomá rei, portanto, nãoos·boatos;masaquillo 
àssllmptos; que attendPra· <~s proposta!Hiet"tll ou. de que esr.ú escripto. e 'escripto.officialment~.~-:. ·.'-'"'' ':' .. 
qua:l<p:aer outro ministerio ·que venhu, para tom:a-las ])o que disserão esses ·.do,us nobres .. membr.osyd. o 
em .coúsidei'IICào corno entender' conveniente. Dadn · 
es.ta explicacãÔ, os nohres scnador.es ti\rn o direito gabincr.e pa~sado se collige que elles.' não c .conta:vào 

• com umn maiodn sutnciente.para ·fazeraaloptar:as 
dé proced~r como miiito !)ern e_nt,.~nderem. suas m~didns. e que tinhiio·de luctar com un:ia,.oppo-. 
· .Não :veJO, senhores, contradtC!JaO ern que élqnelles siçfw numerosa e. apaixonada,. que ·o.s embarllc;:-llria 
mesmos que 'fizerão opposkilo ao m!nisterio passado const.,ntement.P. nu sua marcha. . · · · •.. , 
porum ou'poroutro acto que ellr! praLICIIssn. on rn.esmo Assim pensando,.pÕdia ser outra. a conducta·desses 
pelo conjuncto de sua politicu, vot.cru hniB a lin·oz··dr~ nobres cav.alheiros, porque, se SS. Exs~ contassem. 
uma i:e~:>posta.á falia ·do throno, crn •tu e :a guns de~se~ com umn maioria capaz de faze-los realizar)> :·seu 
actos: são elogiadlis. Pelo menos. Sllnhorcs. !'l•~rin uma pen~amento. dr~ converter :em 'leis . essas .propostas. 
falta.-dc. ·delicadeza, ninda mesrno quando houves~e que elles tiuhilo elabo_rado;_sern.duv~da.~nao a~1m'd~ 
um ·pensamento· hostil da parte de todos os' membros narião 0 "T"'der. nito promoveriào.a.'crise que .. :appa-:
dà 'administr;ação actual'. contra o ministerio que .ha recc~u (eu fnç~ justiça .ás suas 'Intenções), 'é,_,'par
pouco'se .. retirou;, aproveit11r-se desta occa~iiio pnrn tindo de pahJv1·us tão sol.emnes, como as que .Pt:07 e'xigir.que não ~<e,lhc rentl.ào elogios por este ou por nimciíu·:w. cmio que são ellas mesmo· as que ~on7: 
aquelle :acto que a commtssão do senado entendeu demnão ruais ft~rt.em~nte a· proposição·'de.·,qu~:.n(ls 
merecer a sun approvar:ão. . . OCCilfl:llliO:' o pode1· pOl'Uma sorpresa.Nós;;Senhoresi 
· :Não:se p6de-dizer. sê~thO.J:es, como alguns dç, nôs uiio podinnHos occupar.o rio'der por'sorpresá'a.inuito: 
votaria mos no ·e<~so de que:" a politiea. não· ::e t.i vessP. menos prntien•·. 11 ru acto . de sorpresa,: Se, aquelles 
mudado.· Nós. que temos· sido . tiafl inju!'tamente que su rotit·{t•·ão do poder não tinhão"uma~mll.iciria 
accu·sados de homens cxclusivistas. de arnbiciosm;, sufficiente parn munt.e•·-se no·seu posto;· como:·se 
de 'irilmoraes, não sei se mereciam os o an no pns- 1 · · · d • · · · 1 · . • d nos vem c lOJe :wv~._llvar, pP.r ~~~-se-me•que'e11·use· 
sado mesrno: ne:<ta cnsa ignn · nccusa~fw. "pe:r.n r e de>1t11 .expressão, dtzendo que ·nus·cstamos·no:poder: 
nossàs creoc:ns politicns, apP.zar de no:;:sas opinióes · por uma sorpresa y . . .. : . · · . · . :.. "''· ·· 
discordes, nós viemos á. tribnna sustentar o mini~- o Sll. D.l\f.\','"OE;L ·.-Isto o· u ... m .. desa' 'b~'"'o'.' . "' · .. " 
terio com.· os nossos votos. ·sustrmtn-lo com a .nn:<s;a ·• "" 
palavra, quando entendemos que o ministel'io olwnva O Sn. MINJSTilO. D.\· Jo".\ZEXD.\ : - O pubÍiéo é teste-
convenientemente e· nos intere!.'ses do p:ai::r.. Não rnunha de corno se pnss<irão O'! factos; o'l}linisteri~ 
olhámos;·senhores, para as·pessoas que cnmpunhão tmnsacto rcv.elou-n(JS o srm jmzo .a.resperto. ,da. ca~ 
a.,administraeão: tinham os um pouco mail" de no- mara •. e de\'la estar prepar:u.lo para qualquer,even-. 
breza nus nóssas vistas: olhavarnr,>s para os actos, tualidude. l~m um .momrmto dado •. suscita~e .• uma .. · 
approvavamos aqttelles qneentãojulgavnrnos d!gnos questão de confiane;t': 'a maioria mostra desejos ·de. 
de; approvaçüo ·e censuravam os aqur~lles que enten- que se resolva a sitimcito, po~;qne: na:v:erdade,a,si~ua- · 
diamos qué não erào convenientes·ao paiz. · ção rre~isava de: t<e(r=esolvidh. í.~.óppos!ç~o;~ede,~?, 
<;O·anno :pas;:;!!-do, senhores, o que dis~e P.~ nesta seu dJreito.de dt·cut•r: . um mtmstro da corôa acetta. 

trll,>una, d!scutindo~se o voto de gracns ? Na o. pro- a opportunidude C:!n: so!Úciào ; e ci .resultado du.svotos, 
metti ··.cu-prestar o .meu apoio'á adininistrnçiio • se é adverso ao ministerio. ~ Nestii.'. casa·mesmó não,vi
ella: ·realizasse· as mcrlidns -que nos propamha· na mos r••js que muitos ·i:Jias'decorrêrão sem· .'que:hóii-. 
falia dó •throno i' -Fui·· rm por-Ventura infiel á •essa v_essc snssito, fJOrque ,t()dOs esp~r~vão;o.:;·desenlaê,~ da. 
promessa ? ·· Aggredi · eu o 'ministerio durante a sttuação em. que nos achava mos·?. Era, portanto.: 11o 
sessão· do•··a.nno" p:~ssado? Nilo : conservei-me· nu menos de prudencia, ·que se apre'ssnsse tnl.soluçào. 
expectativa·•· este anno mesmo; senhores, levan- A ·opposição,.ofreréc.~u·csse ensejo;a(l.S'O\·er,n(l:·:.• · ;;_: .. 
tei-me eu alguma vez para fazer guerra ao:ministerio; })osso eu acredttar:. que . mllltstros '. tà()' haJ?els ;. 
11rmei-lhe algum ;laço;. P!'Ocurei ·sorpt:ender .a sua homens de ·estado, como se não póde negar:que. er~o 
·boa .fé? De ·certo que •nao. Como po1s; senhores,· aquelles ·que· occupavão, as.pastas antes .. de· nós, ·nao 
nesta ·casa e na ·.outra-se· repete· com um accento comprehendessem a ·posição· em qúe se ·aclJavào '! 

. de ·convicção· que o ministerio.·~ccupou -n ·posição Posso eu· acreditar qll,e .. 'O nobre ·ex-presidente·· do 
cm· 411e se .acha por uma .verdadmra· sorpresa '!''PMe · . conselho,· general.adestrado, aceitasse,, por si • ou por· 
justifiéar~e ·uma· propüsição desta ordem-? Eu en-' ~'!leio de -seus. col!egas, .um. comb;~,te, quando· :eue 
tendo:: •que:, não ·.J?ensa deste. modo nenhum· dos· tmha as· suas. ·filetras rarefe1tas, quando uma.parte 
rnembi'os' do gabmete passado, . porquanto tenho do seu exercito estava iõra do· combate 'f 'Nãci .tinna 
prestado .a: devida attencão if.s explicações officines elle meios de entreter a· acção até que,-reunidos os 
que forão dadas nesta~ casa pelo nobre presidente seus amigos, podesse manifestar· ao paiz que os seus 
do conselho ultimamente di~solYido, e na outr11 adversariM nlio tinhão maioria? Por que ru:t:ão se 
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E~~~~~o~· :i~is~~;rJ~0 inopportunamente~ P1)rque· coadjuvassem em uma emr,resa,.que todos . reconhc
.preparad~.· para .. dá-lo ?.~~i,!b~te,, quando nao-cstava. -Ce.m .. que. raras vezes :é,faCll. de,desémp_enhm;;: ,_econ-. 

a~~~~~~ :~Ót~s~~~~IT:o~ufP's~~4desd~;g~~s~n:s. r~~~ : ~~~~fic.~c.~g:sn~~;11~;és8~t)~e~iS~o r~Ü~~~·oÍ ~l~~~:t,da~ •. 
. . , . . . ; ; . . . · . . ~r. por _sorpresa. ·.· · · pubhco ; eu nao defendo nem a-!Jlim, .ri.eni1 a· qualquer· 
,.0 ))n ... D. M,\NOEL:-:- Respostl!- qüe ··não tem 're- dos meus collegas·de taes.qualificações •. · ~ . ·· ·: .. ; ' 

P·~c!l, e, se houver, .eu trephcare:~:.· · · ·· · · .· • .. · · · ·O Stt • D·· M.lNoEri ·· · Apoiàdo'· fiz m:u·t "'b · · •· · 
:0 SÍI..IÚINis'Í:no DAFAZENri~:·.:.:.::Aquestão · ois em · .. · · .. : · ~ • · ./.~, . . ,,_ .. ~. P..:". -~.? .... 0.~7; . .' 

. q}le,terreno .estava colloc_a~a? ~o terreno~ c~nstitu:.. :Dh~r~~:·~~Niâ~~~r ~Ó~ÜtEN.J:l;l.::. i ,:Cui?P.fl!ll0~-· ·.~g.-. 
ctonal_ : ' ( apO'tados) :. ·o mtmsteno- apresentou-se. pe-· uri:tii · ·sftu:icã. ó ·m-àv' e·.'· ; · .. ~c~çp.~ · '· 'te~_,p_res~~!:.~ ,;;-0 ~. 
rante um ·-dos ramos do ·poder 1 · 1 t' li . · ... · ... - ·o·.. ·' ~ra um. mmts erw .. que,·;C<UJla 
a ;m~ifi "ta - . d · , . . . CI;J:S a l~O; SO CltO_U dtD;nte "çle uma, t"Çlán'if~stação . parlaniéritar': o'minis::..• . 
fi - es . ç~?fi·· e .. scu. "voto,, ·essa· mamfes.tação1h~- te no :que lhe súccedía apresenta-se- .tâ.mbeai '·"diimti:í 
Ol •. C~ntrana_, . osse .. ella. dada .. por,. :l..ou,por-!0 .e ·das·.camar · •· a" . · 1 , l · · · · '"'.:. · .,. • 

. · q~est.ao.que.til?.PO:rta p_o_uco,. o. que-ímpqrta 'saber' :é · .. ' , · · .. IJ.S P -~a I?D.XI! 18f·P~ a.JllCntal'z:teii.t~;o:•;·•·.·> · 
se.ínessa.~ccas1ao a· matoria estava ·a: favor ou contra ·. O Sn. !IINIS~RO. ·.DE ESTRANGEIROS·: "-:'-'Apotado .• ;?,,. 
o ~minister~o~ ·O :facto ; é que. a maioria 'appareceu· . o Sn. l\llNIST_RO :ói. FAZENDÁ :::....::o miriiiterro·não' 
~_ontra. o mt_Fst~:l~~ embora.· fo~~e por ._um voto; . . . ha de atravessm;uma v~da · ingloría; ·na_o110:;~e:r_oía~~- · 
~-9 :S.~:P: ,MÀNOEL:.-:-E os 3 -v:otos dos·ministros. se aos pés de nmguem,··· ·.· ·' .-._. ''"· 'i ,,\·-7::-r·;:. ,, 
o sn:' r.xXnciuÊz' :Dii" cA.xiAs;·~i\:ão· "erãó.d.ei>Utad.os? ~ <r sa: r.u~1s$o :DE·· EsTR.~Nc:Er~os :-C·. A~~iàd:6::.:,.,, 

. · .· .. 0 :~R::'i D: JUANOEL :·.....,Dá-me :gr!J-nde.: novidade ! · . O Sn. :nnNrsTno •i> A F.lzENDA ~ ·..:.:. Si 'pórveritura'<níi'êie 
. ]~rãO,~ll,lZe~. ~ .parte no .J:tteSmO plettO; nem devião puder . Obter a maioria 1"âà· v0fo5-':·em· cii.d"a'·'hiná 1d"ii.S' 
,VC!t.a':.·;'':/~·" ·.,·.· · ·, :..'· ... ·,. ·. . . . camaras; senii~1Juderfazer·passar·asmedi'díts'"qtfe•: 
• ··; Oi·Sn_:· MINI_STR!) :o,\. FAZ~N.DA/'..;... .Diante desta ma- ent~nde· convementes·,; · ·se}he forem•;.feri-qsndps ··õs"; 

· ntfe.~taçao ret1roll-se o:gabmete • .não sou eu 0 ·.com- ·'DlClO!J·de g~ver?ar,· só· entao·elle conhecerá:se·•deve• 
petellte;para:~JC!Iminar.~sre se? ~cto, nell?- ~irei se fez ou ·nD:o··r.ettrar-se,-. _ou .:se~eve·. ou-·~~o•sóli~.~~r·,de' .. 
bem: ou mal,. J?lgue-o .o pru.z; mas fo1 elle quem: novo. ·da. corõa .. o ;mesmo que : solicltá~ão::os;,se)lS' 
prpn;t()ye.~.a ,"Cr_J.~e (apo_~ados), foi quem deixoU: ·0 antecessores,·-e. rettrar:-se:tambem•co~o.·elles;-p~arln-' 
yqder,}91 quem· o1Tereceu á'consideracão ua co'r-;ja a mentnrment~ ~· mas ·nun~a. ·empregara,. assegu~;o_údo . 
qu'e~tão5-':-' :se :devia· dissolver a·camárâ ou se· deV:ia novo,· como Ja.hontem ·d1sse;:nenlium ;meio· ignobil· 
r,e~~rar~~:e1parás~r, cllaijfadó outró'em s&u lagar..:.;.; e para sustentar:s~ no poder:_(Apoiado:).<;~; ., ><":::::':· "· 
a .corôa resolveu· a questão contra: 0 ··ministerio •. · ·.. · S~nhores, -VJ:St~ar um,amtgo,, procurar ·obter.:o;seu . ~o·sú' n··· '0/f";N·O .. :., ·~·:: E· .... , '<-." t" .. , ... ·. . -apolO, .. nunca fot um. actf.Hndiguo·:de)niríis:b:o·:al-· 
:c ·• . • : .. • , . .,~. EL .. :-:- 'lSOf? •ac:. os.~ ., .. .. . . gum (Apoiados.).... ..-. .. · .. :·. .,;, .. · .· . :;,.~< .. /·" 
·;.O.,:Sa. ·liUNI_sTRo-m I<'AZENDA..:-=- Que .influencia; ·o Sa'. D.'l\ÍÀNOÉL :-~·Ao éo t d '' i .• :, '· ,;,, ,;:;:;- · 
s~n~oreS,·J>~dtlío-ter nesse acto os homens que fize- ·· .. · · · · ;'·, .. >,.· ....... I1 r .r1.0·· .. :•·:.,." •·i;: ·;·· 

· ra~ · oppos1çao, em·cada.uma· das camaras:ao roinis" .. O .SR. l\UNI~TRf? ;DA FAZENDA :.:-. .••. ,,nunca>Ot-s,e~po;: 
teno ·.passado! . Onde; está a sorpresa? .Pois aq uelles ~es,. um acto mdt~no . rl_e qu~lquer, c1~ad~o: Ji:: ~~ ·~s,o: 

· que COJl?.bat~rao na trtbuna;-.que se_ oppuzerão. corpo c cousa. censurayel, então. n'!o ha ,mll!-s r.I~Io .. dec pro-: 
a c,t;~rpo .tis. l,d.éas de. ~eus adversar10s,;póde-se ·dizer c:~ c~ livre: de ,péchn. :Quando eu .dtgo :· ~·.Da,r~~e,.~ 
.que _os·aco_I?,me~t.êrão ,de sorpresa? Po1s. uin I1omem h~1s;. o voto para que.e_u -v:os. dêta~r~c?mpensa,; '•~Asem. 
que,~~.stano._o,.9tstailte de outro; desafia;.0 e este· se duvtda ~ma corrupçao; .. ~as dmgtr~seum,mmlstt:o 

. a:pJ;OX1[Jla,.,·(lc.etta;. ,0' Ci?mbate ,e· .. sáhe.'ferído, ·póde OU :na tnbuna 1 ,OU, em P.:u-tícular:a,qu!!lCJ:UC~·d~•:;eus: . 
. dtzer-:-se. que. venceu 'por sorpresa.? ·Por que razão 0 c~llegas e amt~o.s, ,e dlzer~.ll~.e.s: cc As;~J.?ha~:.Yist~~:·.· 
des,a!laªo .não:.s~ :re.tirou? -qm. ta_lh()nlC!ll p?de di-' saoestas, d~se]oque.me.apo;ets ;_•~p6de.1sto,'.êenl19"' 
zer-s~ ... cru.e .fot )'Cpc~do; mas -n~nca sorprendí.uo; · , r~, ~er · f?bJCCtÇ> ~~· accu_sa.ç.oes; tao graves,ê:C?moc~!>· 
. r. Colloc!lda::_(l/@C~tno. no. terreno em que ha: pouco' a _que. tem.s1do fe1ta:s ao -mln!st~rto !lCt!lal·~·.", .~ .. ;.:,'' .. :·'·· 

.. co1I~qu.e1, .o. __ que:restava; senhores? .A corõa · enten.., . . Oh meus:senhores;.t. entuo. eu d~go .que ,e. ~pqss1-: 
d.eu CIJ?.'·. sua: sabedoria que : deyia ~ n~gar :ao ininiste-' vcl~nrchar,nestafóJ;ma ~e goyernq.,_ü q1_1e.eu,porém~ 
r10 a d1ssolucão • -e negando:.:.n; chamou um cidadão asseg!lro; ao se_nado, _e e.stou, .. certo: de ~que elle: me. 
distí}l.Ctci.:priJtsúris:'ljiie.s; um cidadão: que já ·prestou ncr~dttara, ;é .... que _para .. -mantermo~nq~ · ;D!l .. ,poà~r;, 
~erv1ços ,mutto. vahosos ao ··Indo· conservador, que s~qu_er. um ?ta,)lt~l!llS. c~pr:e~aremosmetos::r.gnob_t~lS;· 
Jlt~este.ve·,no -ministerio: em uma épcicha não muito ,o-.m1msteno,· eu.J~· o.-dtsse•.!l~ntem,·es~á·.dlspo~to,~n• 
remota;':;···.-·. · · '· ' . ·. . · · : . , march~>r. com toda· a •modc:açno, a re~peltnr,osc~tret~: 

·o Sn· ]f .MÂNOEL . E' um do' me b .. ·.. tos· daquelles que não.estt\0\COllocni:los:em:polueões·· 
. · dÚitinctC!~i~~ cil.mara ~os' depütliàos·~' pel: s~~sta.ieZ::~ 'que n_ão sejão.de;.plcna. conpança,:comts.nto:~ue:êstes·, 

to·é.sall"e ·. · .· · ·· ,. . .. · ·· ...... ·' ·... . .• . re~pe.ttem tambem ,as.•<!bn_q~çoes.•.que ·.tem,a~ <;um:-.: 
· · •. ; /•:. .• , •. ~ .:.·: ·· ......... ~ . ·. · ..... · '·>' · prtr, não.]lara·com:.:os.tndtvtduos.,:··mas(para·:·coro·.•n:. 

; o_ Sn..:.'~IINISTRO D,\. ·FAZENDA:·--: ....... ,e; então,:-Sr~ administracão;·:Sú por:•este ·mt::io:.espera ·em~ obteJ;"iR: . 
. pr~std~nte, era reconh~c.ido P.Or. um homem· d~ tal~n- cõnfian~a)do · !-JOrpoJegislativ~; :como. deseja::•; . :•J: .• -.. , 
~ol e~mente7· embora: se] a hoJC;trat~do: com.a .matO r· • ·· :,0, -mtnlster~o, •• se.nhores,~nao .de sce.rá~a;fazer.··J>l'O.,:• 
lDJ ustlçfl, · . P_!lrque,>~senhqres; 1nfe~1zmente as. desaf:- me~sas·vãs .E\· m:utets;.porque; o, mi:ntsterlO•·<é),o::prk. 
fe1çõe~·. cegao · os···ho~ens·· e'. aquell~' qlte hontez_n :metro, a- reconhece:~:: que ... a. carac~et·es,,.respeitn.v.eis,: 
merectn applu.usos;• ·llOJe·· se torna obJecto, da · mats' .como ~ll.:supponho .. que,o,são: todos aquelles que têm 
vehemente censura. Esse · cidad~~' ·senhores, o· q:lle • votado em-um.e .o~tro· sentido; ·nilo .se dirigem ,,pro
fez? ·Procedeu como homem polittco ·• chamado pela. postas ~.de .corrupçao. •.. -. ,. , ., • :.• .... ;-,:•; ·,•; t ;: .-;.·.2 '·' : . · 
corôa, procurou desempen1l!lr o mandato de que fõra E' ·uecessario.· senhores, negar até. o·senso.com
incnm])ido, c l'OI.mi"r cm torno de. si collegns que o mum nos membros do gabinete,. para acreditai· qno 

12 
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clles se animassem a ir fazer propostas desta natu-, propostas, não se pOde sustentar que pretendemos 
reza·a·homens que conhece que serião os ·primeiros realiza-'l3s no·me.-;mo sen.tido sobre:as.mesmas:bases: 
a repellir com indignaçf:o semelhante-convite.,,. ··· · . Ha, senhores;· um'Pensat;nento.en_unciado··que·,.em. 

() · Sn. BARÃO DE QuARAI~t: :._ Desgracadame'nte 0 . Sl ,só. encerra,un;ta: grande dlverg~nc1a .. E}n.tre nqs •e os 
tem feito: · s ·. . · • . n~ssos adversanos :. ·nós queremos.re!l~~ar:essas.m~:-
. · · · · .· . d1das. com o. concurso,de" todas~.sd>.pmlo.~s qJ1e,,g:~u.-. ·o Sn. 11ÜNISTRO DA FAZENDA:- Eu julgo ôs.nietis· zerem ligar-se comnosco.·.para este fim;. ós rióssos 

nobres collegas tão cavalheiros como eu; appareca adversarias desej.avão realiza.:.Jàs''só .. coin o éoricurso 
quem diga se.eujlí. me dirigiaalguem'nestesentidÕ. de seu~ alllÍg~~-;·<, . .· : :·;:·:.:: . ;,., ~:.<:.~· .:·.>::,;: :.·;; · 

' 'o s~; u.uüo DE QuARAIM : - NingUem' fallciu em . o .SR .. CANpn~o BonG~;: .:::-: p~~Me::-me~ .;5~~~!:?~0 
V. Ex; ·· · . · · ·. · .é ·exacto .. ·.<.:. •: ,,· •• ! .•. • ;.,·."··) é-',.:,·,.<.: .. -.,,-i,~ ... ·':"·,;.x· ..... 
~ . o·_sn. fti!NISTRO DA FAZENDA =-.Bem; veja·Ó 'meu . :O Sn. U&l\Ã:O ·.'DE' MuruTIBA : ·~ E•.umélfa:lso.:teste-' 
argumento : . considero. os meus .collegas . tão . cava-· munho que V. Ex .. levanta·a:elles;. _ · · ,, .. : .-, ;,•, .. ·,: .. 
:fe~Iiti~ a<'cf~e;~ Joifeg~~ ~~~ah~~~:uei esse acto . O S~ .. _SouzA 'RAi\tos,:. -~·<V,:.,;E~~~eÍ'rl,·;COJ.!lW:é~tido 

o Sn. liÍNISTRO DE ESTRA.NGlÚROS :-Serei eu?. ~:~~;:~does,: .certam~nte, ~e111:~~~~~~~~~-;~e. ·:s~f,CJ;~ 
o Sn. 'BA~o D~ QuAnAm.:- Nem v. Ex.. ·o sn. nuNisTno DA.FAZENn&:--'Se.eu.fôr--côhvê:n': 
o .Sn •. SLLVEIRA DA MOTTA :-Mas então 'a cousa cido :de que commetto . injustiça :na>apreciação de 

.não é pelq senado. 'Um ou•eutro•aeto.:.·· ,~.· · .·. ··· .. _ · .. ~.-._,,. __ .,,_,. •··· -
o 'Sn. BARÃO DE QuARAIM:- Todo o senado sabe o sn:. SouzA RAltOS =-~Na exposicão"'dos'fnctos. 

dÓ facto. ' · . · . • 0 SR.. lUNJSTRO DA FAZENDA: - ::. da'adniinisÍra~ 
·· .o.·sn. nnNniTRo DA FAZENDA:- Senhores, era·. a· ~ão p~ssada; retirarei o _que disse diante da:pr~:và.da 
maior injuria feita não áquelles que se dizemos pro- m!usttça de que me. accusão, .--mas o:_que ,tenho d1to 

·ponentes, mas áquelles a quem se diz que forão diri- ate ao presente é a convicção em ·que restou;' é' a,.· ma-· 
gidas as propostas. Eu hontem fiz no senado a justiça nei!a por que tenho -encaradó .os :factOs que ,()ccor-
devida aos membros da outra camara, que votárão em rêrao. · · < .,::·. · . ,. : ' 
um e-outro sentido. Eu disse (e por occasião dares- O que vejo, senhores,.; que se ésforç(l-por·dividir 
póstá ao nobre senador pela Bahia, que .pareceu in- as opiniões. Reconheço :,que· em a nossafórma.de 
verter as minhas proposicões) eu disse que no corpo ,governo ·é conveniente que existão"opiniões,forma
legislativo havia multas vezes membros que en~en- das, que· existão lados que ·combatã'o 'em teri:eno 
dem que devem dar o seu apoio constantemente ao constitucional pela realizacão de ·suas ·idéas; ·mas 
governo como um· elemento de ordem ; que não· emquanto não apparecerem essas idéas que·.sirvão 
se ligavão a nenhuma opposicão, salvo em circum- de bandeira.po itlCa,_forçoso é. ~Ierar'a.:situaÇão . .-que 
stanciasmuito especiaes; e poàendo haver membros foi creada, e que nao póde ser.destru1da.antes.-que 

· desta órdem entre aquelles que votárão contra a appareção essas grandes questões que 'de ordinario 
emenda como _medida de confia-nça, não seria de costumão cli.vidir os lados políticos, ·etórni:ú:;salien
maneira alguma indecoroso que esses membros do tes as bandeiras sob as quaes cada_um delles :milita. 
padamento viessem dar hoje o seu voto a favor da · · -·. · · · · · 
aétual administracão. Serià, Sr. presidente, a pri- Erão estas, Sr. presidente, as explicacão que eu 
meira vez que temos visto .em nossa paiz: esse phe- entendi dever dar em Fesposta ás, obsel"VaÇões_que se 
· nomeno tão singular. de apoiar uma camara um mi- fizerão contra .o gab10ete ·a que tenho ·a "'honra de 
nis.terio que succede áquelle que se tinha retirado? pertencer. Quanto á essas historias'qué se tem 'ccin
.Qriantas vezes tem isto acontecido entre nós ? Se tado n respeito da quéda 'do miri.isterio :passado, e 

· • t · ta · t "d ·t t 1 d " t formacão do actual, entendo que é licito a ·cada um 
. po1s an s vezes emos s1 o . es emun 1as e .ac os inventá-las e referi:..Ias·. como ·.qui.zer,·'·e:-.·O :-~aiz:Jhes. semelhantes, . sem que alguém se lembrasse de vir 
3 · tribuna. rebaixar caracteres que tinhão llOntem ·dará o devido apreço: Se ha; ·porém;- nP.ssa's: istorias 

. votado 'em ~m sentido e hoje em outro .• como se faz alguma referencia: ás pessoas dos'·ministros, •não·se-
crilp'a de um 'acto que póde ter explicação' muito rei eu quem lhés responda:'. . . . . . . : ' 
honesta .e regular? . -o sit. viscoNDE 'Di<: :J:Eó'(l'ÍTINnoNítÁ:;: :. '_.Âgora.jó-

... ~orão 'estes, .Sr. 'presidente,. os dons pontos- que de-se otrerecer emendas? . · · · · ' .. ·· · · ..-
eu julguei dever .explicar, isto é, mostrar como en- O Sn. PRESIDENTE: -·Não·se ·ótrerecem·,senão:na 
tendo~ votação da resposta áfalla do throno; não segunda discussão. · .··: ,_ ,.,; .. ,.., .. ':··. 
a cons1dero. ·como um voto de: confianca, mas. como · · · · · · · · · · · · · ·.- · 
uma promessa do senado. de que examinará e.pres- . . :0 'Sr. '.viseonile (le :Je.quiUniÍori:Jla 

. t~á_seu concurso·ás medidas que são lembradas na '(pela ordem):-<Peço"perdão.A·tn·ctis'cussão:do'vo~o 
falia do throno, e que não estão em contradiccão com de graças é n s~gunda de qualquer outro ·projecto, 
aquelln.s ,que. têm sido por nós. indicadas. . • ·'!forque •elle nã.o·\em •senão-duas dis_cussões.~ · ·. ,, 

Disse-se, senh. 'Ores, que se-era parHealizar o mes- . 'O . s!l. PRES~ENTE: ·_;'Sim; sérilior ;t<í'm' 'sómhlie 
"duas· d1scussões: . · · '. · · · · · ·' : .. · •mo 'Pensamento dos ·nobres ex-ministros, inutil .foi ·· ·, · 

esta mudança. De certo, senhores ~ se fosse :pararea- ·.o SR..; visé:ci-Nhi Í>É J:EQuiTINÍiÓNn~~ ~;._,.·Portnntó a 
lizar taesmedidas no mesmo sentido em que as havia 1• éa·2~.;a.,2~;'é ·a.-3•: e. se se púde otrerecer .éinen
combinado o ministerio passado, razão haveria para das á.resposta.á falia do,tbronó, então c ngora; assim 
que assim o julgassem; mas, não t.endo ainda o ga:.. como o será .tambem na 2" discussão, .com a ditl'e
binete mostrado quaes são as divergencias em. que rença. porém, de que a emenda então só póÍie s'er 
f'C .1clln n respeito da maneira de t-eali7.nr as medidas apotndn eom o numero marcado ·no rogimcnto. 
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; .o ;Sn-. ·PRESIDEN:rE.: - Se .. o,.nobr:e. senador quer' . o Sn. SILVEIRA. DA MO'l:'IA.: ~ Na.emenda estií. ·-
mandar. algum(!; em.cndapod~manda .. Ia.: .,. ; . , . . . attcnderâ.devidamente •... ,, . . .. · . · · · · . .' 

-O ''Sr·:' Silveiiál•'da ·lllotta· maridou:á, mesa a se- · 0.-Sn ... Souz.\. Fru.Nco'~':"" Se -.attenderá devida;; 
guinte••:emenda;·' que ··fOi 'lida' e apoiada) ·e· entrou em mente-quer dizer O mesmo •· qu~-envídará-:'iodo.s. QS ' 
diséussiio ·cónjunctamente·· cóm;o :Voto· de graças-: . · ·esforços7 , então. o .<{Ue filStâ ~ito no, pr,ojecto }•me-

·.;;· 'o'.;i)cnOdô~·íhe".éômer.á:::.:..• Igilalmeritco sénádo lhor;, .e~!lO deve.ell'!-e;ll~~-:-~e.,.-.· .•. :· . ::'-:. ·:. :··::·; ,; .. •. 
envidará. s.c,us. ésf~rços .Piú~à ·que scjã_o. d~vída.men'te ·O SR .. D. ~ MANoEL :~. E'· mUito melhor em .toiios 
at:J.?pta~a.S;!IS p~OV1,d~~Cla:h et_c., ,sub;;t1tua-se pelo se- o.s sentidos,, a~é na redact:ão~ .. ; ~ .. · '. ; .. ,:, -~',! ,: : :~'{\) .. ~< 
~mt~::,~ O. sena4o . attenderá' dev1damente. ás pro- O· Sn. SouZÀ. FRANco:.;_: Em' enVi'dar· todos. os ·es-· 
postas do ;gover:no. tendentes á reforma da·le1;·· etc.; forços·para que asprovíde'ncias: recoi'Ill'iiendadâS•isé· 
e o.imaisfcomo .~está ·-no periodo·;:.;....;.: s.,R. -:- Silveira jão deví~am~nte exalllinadas; ·:o ' s~nadó nã<t:~e~ ~o~.:. . 
da lllottiJ.. 'n .•. ·. ' ' ... : ·"'. .. ·:. . .·. . . promettiaa approvar semexame·as_propostas.~:!,l;.:2',';' 
: :t)··sr.;; ·s~ui~.:Fran.;o:'~;Eri.pe~sa~a; senho- o Sn; SILVEÍn:A' .'DA MorTA:~. Devídamênte;ádo:. . 

res;'que;a''noute;'-'sempreboa conselheira; tinha feito -ptadas; ó o que diz 'a respostaá' fallado throno::~._:: ·, .· 
com que al~.mns dos nobres senadoresrecuassemdo ô Su.'SouiÀ FRÁNco:~::::..N'a:··respbsf4!á_ 'rá'uà:\ío. 
proposit~ que;;hontem,·po~eria.par~cer effeito de pre- throno se· diz- devidiunente. adoptadas'.::! e·D.a'dis
cipitacão.<rHontem-. tmhao •alguns. nobres senadores cussão. jú.. se: explicou que o-senado,·1pronuncilm.<ló.-se.· 
enteriaido:que a resposta: á. falla do.throno:devía v:ol- deste modo, não se COII,lpromettia a'aceita:(~,s IIiC!!i~~
tar!.~.;cômlnissiio.>;..Por.que; .mu<lado- o_ .mi!listerio,. a das todas que .o (;\'Overno,apresentas~e,, J;l.E!C\)J;ili,ecla, 
resposta.não·deVla ser a mesma •. ·Não se1 como.nao apenas que as leis sobre que ellashnhão â!;l~v,ersar,. · 
cóixípreliendêrão quei··· sendo a resposta á. falia' do precisa vão; de -re.formas, reconhecia_·!ill.e'deyia; pief)tar. 
throrio '•ião·.ministeria ·como ·a mesma falia, deverião 0 s.eu apo1o par~~:· :que_::essaS~ ·Ee.fo,,t:ma!(se·.P,z~ISSEl[Jl;. 

· ter'pró'p'osto; qil_e~.votasse:igurumente a propria falia f:Das co,nservava a.libl;lrdade,~e,~ppr?va,r,:ou.;r~prqv,~r. 
do)n~o.fi..o.~p·a~~~;~e:.~ap:tese:p.tar::ou~ra:. ·Desta· ~d~a P?r no t.odo. o~ e_m -pl!;rte .. l1s:!!le4:id!l!!;p~opo~.~~~:.::;::::.;-'::.:. 
certo :_quj3,pr~c1p1tãd~ dessa: aggressão •ao .mm1steno : A respos~ ~o. ~e.nado .• e~a !iis!la:del!e;. ~ra :Perr~r:
qu~. se .. apresentava . ~e novo, sem. ter amda · dado ·ta mente · redigt_da, · com . a. di!mldade;, znO<le;raçã~.~e 
m:otiv:()s,para;.tã~ h()stilll!~nte serencont':ado e repel- · rese.J;Vas ~.propnas do. senado_,.}i:l1e~não.;prome.tba;S.~ 
lido;·:·parece que ~e recuou, mas recuou-se. para c;om n~o. aquillo ·que ·está • sempre· px:~mpt~.a .faier,~· .:en- · . 
-a .emenda .. que -hOJe se apresenta· fazer -lhe !>PPOSlÇãp · Vldar seus· esforços para: .que. as ,l~1s e:nstentes,. contra 
não·menos directa, não menos prompta,e au1da ma1s as· q11aes _se clama, sejão;.devidai:i:l~n.~~:·modi!.i_ci!,da_s; 
t"orinal •.. ;., !·. • ' · . . · •· · · . · · de forma a p·restarem-se á uma adm1mstração' regt!'lar 
: ":NÓt~;:ê)·~~~ã~~·éi,i~·ési.a: emenda; ao que par~ce;não no sentido dos interesses publicos: MaS hoje'se·~diz 
é éiTeitÕ de 'uma 'cómbinacão, não é o effe1to da refie;- o contrario; e porque se· diz? ·P.or(pie ·.um·mmi.Steno 

. ·x·a~p.,·'.,n···.·ã.o'.· _·.é·,'o': .·e. it:. 01_·t_o.,d .. o ... ·J·u .. íz.o. ·calni.o .. · .. de ,pesso. a·s que noyó se· apre. sentou,·.:qué·n·_ ã. o.. fi·.oii·n. di·c·~ ... d. o·po .. r. ·.:~.···s• ·s.·,e 
- · grupoque_ofaz.c.o.moate_r: · ·_.': ·_.- · .· . . · .. ·:·"';_··.·.··:_-:: .. ·. -. sé co'nce:rtasse.m . para. a apresentar .. E' :uma emenda 1 á -d - d - · 

iédigidàsó?rç a:·pernaagora~mesmo; e cuja redacção Eu ·.não vo tarel_ • dlSCilSsao .· os:toplc~s~ .. e~;que 
Pin•eceu ·ser diffi. cultosa, causar cm.baraço áquelle que hontem se occupárao os oradores· qu~:tomát.a~ :pa_:rte 

· · · t- · · ·· . . ·nella, e nem mesmo accrescentare1 :nada ·ao.· :que 
a· apresen ou. ·.:·. • · :. · ·. ·· ' · · . . . muito bem disse o nobre·.senador nlinist'ro "'di:da-
. O'·Sn:~:·•':i); 1\fÁNOEi:. :·;.;__'Levou meia hora afazer zenda sobre a p'retendída sorpresà.na· ciuriai:ã;dos' 
uma emenda. qtie.se ::taz ,en:í'um minuto~ · · deputados.· Não posso,· porem;·;dei±a.r-: de ex.Priinir 
· .o .. s~t .. ,souzÁ .. .':Fa.uvcó: ...:..,Ê é desteinodo que se minha admiração, ao verqúe se pretende descülpár 
:erepnrão;eiriendiui {i .. ~esposta .. ao:.·d·l·_·s· curso da· c o. rua. ? -a opposição de· hoje a um ministerio ·que ,ap~nas se 

, Qual, é,a 13menda ··t. Q11al. o .seu·. alcance.? Senhores,. o. apresenta com ··a que· se fizerá a outro:que,, tendo 
sen~doi nun.citdis:;e .palo,v:r~ .tão. p_ouco. pensadas.,;: ._o durado mais. de quatorze· mezes, offereciaL.nosrseus 

.senado nunca, se escusou.· a declarar que não ·enVl- actos de .politica e de adiiliriistraÇã~''motivó_s::tpara 
dtii:ú:· esforços para, coadj 'fVCJ.r O {íOVeJ.:n O ;DU!JCa ~isse OS Clamores, do povo e para a oppOSlÇÍÍO que, en_con-' 
q_ueJ!,cará _llldiffer.,erjte.á_sne.cei)Sldad~:;~o proz_; e as7 trou nas camaras· . ·>- · .. ·.,;C:·., • '.'; .. ::;:_::·;-.. 
smf' qu·e· comprenendo •esta emenda;·· '• · · · · · · ·· · Senhores,. encaremos a situacão rio''ponto dé:;Vista 

, , o,~SR::.~v:I~c~~.DE:,.~E. i~~~~-~I~~~~IL~-~ 2 A:' ·int~r- ~a~ i:~~~~gs s?p~~~~ri~i~!e·~~~Jt~~~:êlgoY!~rf~~~~ 
pretll:ção ~·.;rrD;tu~ta.. . · · · ' : ... ·.. ·· · .· ··~ .· e_!que · a ·e~e~da· pa:.ece ~é~~r ;·_q)le~'·s.e'.J!ã.~. tli~_lião 

, . ,.q _ ?~~-r:,S.ou.2i~ ,ll;RAr:r.cp, :, :::-: :(!pnt~O:Pg~~dla:se. e mais ·e,n;t. conSl<!_eraçuC?;· que n,ao:se.--eny._ld!'l~ .. es~o~~~s 
· ag~t!~,ha~~~!.~oJ,"te!p-e.nt~,,,~;-lpll1:l~t_c,n~ , . liOJe_.~e,c~,a.,.s!l para 'CII;l.e:se•f!lç~o,4e~qa!DC?.te;: _; :·: . .-·•.;.';~·~ ~~ ;~-.~~.:::·;·é::··. 
Ilo,. ~?Jiq.·.·:~·· · . , , . ·s .-. . .,, ·~·.,,,: ·. ... . .. ·. '''" , .· ·;-() ~1mster1() passa~o fil;lh.a·:vmdo,prp~e~rd~~tiça 
:o Sit, .. D;.-:,M.· .AIS .• ~()EL.;,-.. .-1r. :P?!.que .. ,h,on~e. J;D. . .lev,ú. rap· ·e·~ econo. m1a dos· dm.he~o~publicos1: .• ~-pro .. ~.e.ttia .. 

un:tll: d_er;-o,ta -~o.~p~eta_~q~l ~ :1!-.: ,. •,:··~:. ,:,,:.:,.:.· >:- , , . . . . ultul~a~ente a: reforl!la:•,de'lels qtl;.-to~os. ~a~e!D· qu~ . 
os . SouzA. Fnnico: - .... ho,e•.queNe:collocar a .oplDlii.o.publica ex1ge.e.reclaml!- .ha I?Utto.tempo, 

ll· • '.. · . · • •· -· ·· .... 11 · mas·,tambem•todos sabem•que•essa•e:ngencla,-•esse 
o. ~c~ad~ na p~s!ç~o . ~~ lnd~n:~~e~~~t:·~p.~r-:se C?. 0 : pedido·;a•iniciativa. delle'Partiu:do .. partido·Uber.al.c 
ca.,.lo na oppos1çuo i:la 1nerc1~ '· quel':~.e qu~ elle, ~e . . . .. • . ' . . . , . . •. . . .... . . . . . .. , ..... '-' . :•; ., . _ 
sistindó do's.esforr.os promettidos;~ responâa· á corOa· · .·.···O .s~~- ]); : ~NOEL: ~ -Istc é mcontesta~e1~.; ;o' •... 
que nã:ó estú maiâ·•promptô''P.ara···c~àdju\ràr'. o ·go-· ~-~··o·· sa: ;souz.\: F.wé~t.:,::;M~'d.a:mésDiO:a'rer~a 
verno, ou ao menos paraexammar as suasproposta:s. da lei das camarnsmunlClpaes,.dlZ,se·ate nopropno 

O Sn VISCONDE DE JEQUITINHONH.l:- V. Ex. é relntoriO do Sr. ministro do imperio que partira de 
quem 0 ·diz. · ' · · · um dos mais distinctcis membros do partido liberal, 
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. ríua1ido cm 1833 estava no ministcrio dó im:perio. os meios 'que émpregão· os in'imigos· da·prosperidade 
l\fas, note-se a ditrerenna; arranca-se a bande1ra de do Brasil para leva:r ·ã<descsperação tão :grande ·nu- · 
nóssasmãos• para ll. rasgar;· para à esfarrapar; ado- incro de brasileiros; esperamos 'que-:hão; ·de ser :bal
pta?-do ·~efo:.:mns regressistas: ·- · · ·· l:· · · dados. O fala! estigma. de, exagerados cnilia .. s6 áquel-

Exammemos. as proposto.s que wo ser apresentá- ·les que com elle se glorião, .e.fazem.timbre ;de nada 
!las,· exaniinemós o és pi rito dps leis que se· querião ~enrnocssq .. ueci·d···_o, .· .... e· .. ·.·.n .. a. ,d .. a. t·c·r· . a .. P· ._r_,en, .d· .. ~.·.d··.o, .. '\,·.ll···o···s·_':U ... ·l·ti··.~.· ,,o .. s Jazer pas.sar no cprpo legislativo! C rc~Oll;h,eccremos u • _. 

quaes erão os serviços q11c o pa1z podia esperar do. ..Depois dastregoas,cle :l853;.em·:que qsl~~ml'lns;mo
rpinis~erio .que)lndou. . . . , .. · . . · , . derndos se·enten~Grão,· .. acreditôu':'s.~<v:~~··es.úty~o~·4!:1~ 
.. : o Sn~, .D. M~\N(lEL : - )\Ieios de se pérpetuar o bandndos os ant!gos p~rtidos, ,.e:.os ,ch~(eS.!=OJ!~e~a- ' 
uti possidetis. ..: dores .o decl~r~rao, e rund!J., ,o ,çorifl:.:m~: !l~;suapb!D. · 

o, Sn .. SouzA ·FRANCO : _ Não venllo evocar a sobre a admu;ustra9ão, ultimament~ :pub_h~a,aa,. :~ 
· dos chefes mais emmentes desse antigo .partido~ Am- · 

sombra· .do.· ministeriq passado,; não ':enho. violar. o te-lligencia.entre· os Iiberaes 0 conserv.adores modera-
preceito :do parce sepz~Ztis; venho umcamente fazer dos ou:de princípios, er •. n.pois,natur. al,. e ... o ... çrue(qu .. e-. 
um contraste.para responder ao nobre.senador:pela rem elles hoje ?-Tenho.o prazer de ,0 ter: :vtsto ._cpn~ 
.provin.cia .. do Rio-Grande do Sul, ·que ha pouco firmado.na estrondosa explosão,.de.applausos .. ás ·P~
disse: cc,'Se. não trazeis senão as propostas do lavras do Sr. conselheiro Sarruva,.qJle;de!!de.<tpri
ministerio ·anterior, o que viestes fazer de novo? melro deput;ado ua maioria até ao ultiin'o ,da.'!)pposi-. 
:Vossa'.subida não mostra senão o desejo de tomar ciío reconhecem que ;a coróa é. 0 melhor:'abngo das 
<ISSpashtaS~'» ·· . ·. d' ·d ,· · . b . ·-· .. d. nossas instituições •. _ . .. .. '· ., r:: .. , 
. . en ores, respon e:r;t o as suas o servaçqes, na a . 
d1rei a respeito dosmotivos apresentados pelo nobre O Sn.. D; llfANOEL':- Apoiado.; · · · ''·:'····' ·{. ;;;.,,.:-. 
senador para, a· enlrada dos novos.ministros e esfor- OSit. Souz.\ Fiúico.: :....!.:,São :·estes'' os; pnn'cipios~ 
çcis de àlguns . outros. Na o julgo que algucm possa dé tódos os libéraes moderados. ' aquiilles ·que :pré.::
mere_eer:no Brasil as·.censuras que o nr;>bre senador tendem go,vernar'o.p~iz; mante~d·~='s~ a;tÇ>,dO;~,qusto: 
lhes Irrogou; não ·julgo que alguem quizcsse entrar. no poder ; aquelles .que deno:qnn_ao · ~orpr:es~r P. a.cto 
para o ,mipistCdo .~l.mplesmentc para obter m~d!lilça . mms parla~entnr.~tle t~mos V,ISt<f~es~9s1lltmlÇ>~(lll-. 
ile·posicão, e mUito menos para pagar suas diVIdas. nos, esses c que nao se1.como, .com que ·dados,:,com 
Accusaêões destas lancão-se directamente A flicc _que ineios se poderáõ'mitnter n'opoder,::·e'~em;que 
daquellés a qric são dirfgidas. São accusações tão direitos se fundão. quc .. nüo .sejãó o·s:. 'de-ye~;"da4eira 
graves, que não devem pairar vagamente sonre certo sorprcsa contra a vontade nacional.'' :'· ' ·: .. ' "--... 
numero de' indivíduos ; é preciso que sejão feitas de . Tem-se foliado, e parece-me que é pór.ironià,· no 
modo. que, ou acabrunhem áquclles que as possüo dlr~ito divino_;. <:u não posso·~lassificar.·esse dir~ito 
merecer, ou sejão completamente refutadas. senao como chreüo t~po:;rraplnc~, . o .umc~·~o.rp.·,q:!le 
· Senllorcs/dÍz-se que ha g:uatorze annos uma opi- os senadores da .provmc1ado Rio. de. Janeiro.; n"o 
niilo se. tem mantido no poder exclusivamente da todo~, mas grande parte.clelles, pretendem:go,v~EJ:iar 
Ó\J.tra', mas tambem' é certo que desde 1853 trata- O plliZ COm exclusão de todOS OS OUtrOS· braSileirOS. 
va~se rio paiz da· conciliacão das idéas, e que desde Assim como é a côrte a séde do "'Overno imperial . e 
1853 Otem-sc affirm:~do. principalmente tio lado con- de todos os corpos superiores do Ê~tado; entendem.os 
·servador: " Nii.o ha mais partidos. " senhores do Ilio de Janeiro, ou antes sua maioria de ' " . o Su.-D, l~k.\'OEL =·- Niici. ha mais senão uma quatro, que 'lhes compete . a' governação Vitalícia, e 
óligarchiasinha que está' voando. · · mesmo a hereditaria.do Brasil'! · ·. · ' ~ · ·, .. · · 

· Sem fazer a autopsia do cadnver ministerinlérue 
·· . O Sn. SouzA· Fn:ANCO: -Como, pois, se admirão temos em frente, examinemos~:o alcànce dos ·pro
de· que· depois· do dcsapparecim0nto dos :partidos. jectos que annunciftrão nn fnlla do :throno; e 0 •qile 
que fostes .vós que o proclamastes, depois da· eonci.:. podia esperar. a na cão destes.· pretendidos• _arrojos 
liagiio dos• espiritos,-depois do resfriamento elas in- liberaes. • . · : .. : ; :: ;...,. , . 
~:disposicões, ou inimizades, depois de se terem con- . · · 
.. grassado· a maior parte dos br."lsileiros, niio podesse O ministerio. actual não fez da justica e economia 
·hàver um grande· numero .de. conservadores ·rnode- questão de .progr:amma. Disse,, p'elo.êontriirio; que 
raclos que, ligados aos libera os, eonstituão, como a justica e econo'mia, sendo dever. de· todo e .qual
estão constit.uindo,. um grande partido nque adhere quer. gÔYerno,. :Elllc O•Cumprlria com, o . .maior .. em
a .grande. maioria:' da.nacão '? E o' epitheto de mo de- ponho. O seu progranima, porém, eonsistia.na;ino-: 
1·ados os.honra, senhorês: e eu me felicito, porque ~itlcnção ~as.I~s de processo,-.~e .sorte a:g~r~tir a 
posso dizer daquelles. com quem tenho a honra de I!berdnde Ind1v1dual c~ntrn a· prisão preventiva, e na 
es~r .li~aclo h,ejc, que elles são.modcratlos~em seus sepnração da policia Cla: judicatura;' no· allivio :para a 
prmc1p10s. .. guardo. nacional' do serviço ordinario. e·sua 'melhor 

.' .. o . S'n; v' Isc'o'N,.DE DE JEQUITIN!IONHA' : E v E qualifica cão •que a· ponha fórn 'dos embates'do.•·recru-
não é .? · ~. · x. tamerito ·e da·. pressão exercida . por occasiiio . das 

eleições'. . · · · ,-., ·.: . · · · . . i 
· O Sn. SouzA FRANCO : -'- E sinto que o'utrós, · re- Prometteti:,: ainda.,.o gabinete attender ás difficul
pellin'do ·os moderados, se denoniioen:i à' si mesmos dades com.que:lucta a lavoilra:e·o commercio, ~uxi
exa·gerndos ou p:.tritlinos e qu~irão 1irn:inr na ·exage· liando-ós5'ebmmedid<is quealliV.iem a pressii.o sob'l[Uc 
i·acão .as llases .de suo.. sustentucão no poder. · jazem e.,'póde"aggravar-se~·· E. quanto aos dinheiros 

!:lcnhcires, os liberaes não Í'orão, qlle me lembre, publicos;·•ntlrinriou o. mais importante das reformas, 
nlío silo l1ojc, posso' nffirmn-lo, exagerados em snns a vcr!ladc do:;' Ôrl'amcntos. · 
nspiraçôcs. Niio o siío cm m:J.~Sll ou no todo do 'pnr· A justica c a sm·era economia dos dinllciros pu
tido, 11ilo o sf•o cm ncnhmnn do~ suns partes, c todos blicos orá o prograrnmn do gabinete de 2 de mnrço, 
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c como' o cumpriu ·Clle? Com que igualdade distri-' throno.entrar em pormenores financeiros:' sÓmente 
buiu a·~promettido:justiça? · , 1 • • · - , . . . ·. ( direi que. attendendo,.se . aos balancetes e. calcillos · 
:>Citilrei'isóment~:um: exemplo; e este da: proVíncia de. ·.despezas, .aprese_ntados. ,em, al~n~ .J::C.l!!~Orio~, .. 

'dO'P.ara. de 'que tenho ·mriis ::conhecimento; e sen;:._• com P.xClusão ,de ·multo co.nsiderayels-despezas.féitas, 
tindo . entrar:·neste ·detalhe,· •(Iue ·nem sempre .é ca;;; .e .. por .• fazer,; concluil:-:-se"hn;.que,. as,ecçm~mias ,_,não, 
b_ido ;b~;,disçuss.ão·. da. resposta: ít faliO:. do .throno, · se ~zerão~ ne.m,as.:prome.ttldas, e .~enos .. as .. l}eces:-. . 

. sm.t~. a;u:J.~!l _mn1s .. qne:~,ne.cess1d_ade ,,de co~rmar SaJ.?.ns Oll;lndlspensaveis,, · J\tten~a~se .. tal:!lb.C~.:PilEa . 
co~ u_II!_a.pr()va;.pelo,m~nos, a ~mha asse~ça_o)'.me. o. estado, em que.ficáriio. o.s: cof~es,:public_o~;e:.ver-. 
o~l'l{;l'U);a.reC()~~~~~ ~ofi.:nmento.~ .. de·.que év1_Ct1p1a l,l. se-ha que O anno financeiro ac~bo.u,,c;()zn,()SA;edit(),S: 
provmc1a;do. meu nasCJ.l!lento .. · , . ,; . quasi todos esgotadas e sem os meios parl!: __ pagar:os 

· . · !As-~rovincíaslim:itroplies: doJmperio, · como,Juo:: s~rviços qne' se ·cost~ma' satisfazer· ·:t:aos mezes ad~-
... Gránde' do Sul Para· Am'azonas 'e Mato:..Grossotêm' c10naes. ·· · · · · · '· · · -- . · I·. - :.i; ;. ~ •. -:v,~ ·u. · _ 
· r~gr~s ::!l~Pe~ia~sjlar~- a ~onie'a~ão .dos''oJnc!aes· da · ~as, senhores, qunês'são;ns'rer?r.~as:«it:le·~'Ípinis'-·, · 
·guarda •nac1onnl•; ·e· ·seus pres1dentes · ··usârao, por ter1o ·passado- =nos• affiancavn?·· DJ.ZJ.els.~.querer'<-fazer . 
v~zes 'dest.e: maior· arb~trio:nas I,IOmenções: f:Iue' fize.:.· esse be_ m no paiz, ·e _nós nc_êediamos,porque:n~o;tinha.;.,: 
rao,; e·~seus;.actos fora~. approyados. Ass1m foriio. mos a menor Auv1da .. em.acompa;iha!-:::v.os,·yl_esse<o 
app. ~_ovad_as_ as nom .. ea. ççes. fe1tns •p~lo nobre .sen .. ador. bel}l , para ~: p. n1z.de q!le. ,mãos ,~v1es. se_:_.pa.l:a_~,n ... ~~. ;_a; .. 
pela· Bahm·para t,~:provmCJ.a do R10-Grande do: Sul~ .nmca questno era.que.as .. promessas.se:segulSs.em:os .. 
? -~· > .. ,_ · .. ; . · ·. - . · factos;· que. o allivio a.~/1~da·naéionàl; . .Po.r~~JI:eriuM; · 

O; Sn: F~n~z .. -:-Ap01ado. . • . . _ . . . . . . . fosse real.;. que as medld&s::t:ri?posta,s1 ~!lrrespc:~nde~:; 
· .,.0, Sn .. SouzA FnANCO: ~ .. Assnn forao. tambem sem ao fim ostentado •. A:nqticJ.a que·. tmhamos.~:dos, . 
. a pprovt~,da.s as, ~omeriÇões; ~o !1~ terior p<t:sid ente. do:· projectos . prepa~adós não .. era;;satisfaêi?r.lli; ,ê •a;l~i~ .: 
. Arn_az_onl!s,e_m. CJ+CurnstancJ.as .. seme,lhantqs .. Na,1lles7 tura _dos relatonos. não desfez .. n_oss~s, rcs~~s;;~app~e~-;, 

.. I]lilr p,rovlnCliJ,, do. !'a,r~ _appr~~árão:-se as, no.~ea~ões hensoe~. Todt,~~ ~s~~: ~~fC?rmns: er~9. ern••,ll:lE-' .!;ep.~cJ:.o . 1 
qt;~.e ~,$r"._Dr,.L~1tao ~a:Çunlla Jez_p~ra, o d1stncto reg~ess1vo; erao J?-O sent1do ae·pea!~cada_vez~.m!lJ.s . 
. de~Bragancn; para o dJ.strJ,cto de. MaraJÓ e para o. de as.liberdades~p'\]bhcas; eriio no sentldo·de:acabar;as 
.Jgai.-apé-mr_rim; forão, ·porém, re·provadas ·as" qüe ultimris liberdn'des que existem•·para•o=pcivo!t.i::;,,.;:•' · 
·fez._para,:o dis?:ictci. de Cametá em condições. ainda · · o sn: .. n.· 1\b:Ncmi:·.::. E:':-perpeiúái:.'o. ·'iít(jjôs'
.m~l!! favorave1s._:As de Cametá forão cassadas e de- sidelis .. · ···.· · ·· · . · ·.· .. :·:· ··:·-.· ... _ _...,,, .,,,_,, ·•1.:. · 

mlttldos.osofficmes·emnumero decêrca de200;e ·· · ··· ·. ·. · ·.,· .... ,.,,,,.~ .. ,",--:.-1 -:'•L''·~-~·,:.·': 
a .unica: razão·destaí·desiguo:Idade· do. procedimento ·O· Sn .. SouzA RA)tOS:'-:"' Está,-enganado.,•:'·~.õ·>;,i, . 

. do .ministerio: transacto foi' que .os nomeados para .. · ·O Sr. D. M;~NOEL :•....:.:.venha · explicar'issoi ''quero: 
eis· districtos de:Bragança, de)\farajó e de lgarapé- ter·a: honra' de resp~nder-lhe. • ~ _. .. ~'> -·t •: t.:.:;-c:. !·:··· 
mirim : e·rão ;todos, ·o ti quasi todos, dos, incu~cad~s · o SÍl. SouzA FRANco·:.:_;A:reforma 'àdiriinistiáci:'vá, . 

. conserv~dores_, e que.os non:endos para _Carne~'!. erao senhores, .. não. na.' ql:!erila :repilla:_; rii~i;il~m;qtie,:nã~" 
~a CI]l8Sl. :t?talid~~e .liberaes · esta a umca razao da reconheca a necessidade de· alguma: ·reforma" na·le1 
s~laJlroscrJ,pç~o. ' .. · . . . · ._ . · das pres{dencias; ninguem _que·.riãci' r~co!?-heça;:qúe;.·> 

· O·Sn. SouzA RA)tos :-Isso não; não é do minis- des.de que os cofres pub_hcos ·pudcre_I!l)~o~.EI?~ 
· terio'passado; ., •.: . · · .· m~19resdespezas, qspr~sJ.den~es,.de._pro:y;l~,CJ,a~~de-

. · . ,. · .. , · .. · · . ·. ·· . . . . . · .· . , vem ser dotados de uma manerra mrus convementc 
.(): ~n,-.,~ol!z~ FRAN~~ :-,Tenho cop1a do av~so em .a sust~r.t~Ção dn'. digi:údade ~ hl~epe~ilerl(ii_a:':dést~: 

que. o ex-:-mJ.mstro da JUstiça o Sr. Paranagua sus- cargo 1mportante. 1\'Iastambem não ha quem· não se 
tentav!l·essa~ .nomeações. . .. · . . . , . · · a1·ripic com a idéó. da,creaÇãó de !Diüsfurici:iqnalis_..; 
. , O Sn. SouzA. E MELLO :- .. 0 Sr. Paranagua consul- mo . a prete:."to ·de fornecer: .novos agentes· aos~pres1:. 

.to ti. a secção: de j ustica do conselho de estado. , dentes de província. A questão está 'todil · nestti ponto f 
·< d ·Sn:.·souzA RA~~s:- E a consulta foi rcferen~ !Íl,ler·se cre'aragentes d~s)i~es,identés,:'dé .. ~ro~ncia · 

· dada porelle•mesmo. · Df!s·comarcas, nos mumc.lplos. e tl11v~~:na~~fregue::: 
· . . . . . z1as; quer-se augmentarrunda:o funcc1onahsmo com: 

O Sn. SouzA_.~n.u;.co_:~ Cre~o que o aVJ.~o.' ~ que o especioso motivo. ~u.e osp~ésidpntesf'qu~;jl;l,tê.m 
• acabo.~- de refer1~: IIJ.e, Jo1. expedtdo de . contomudade por .~gentes: d~ admm1straÇ!!;O ~t(),d()S. ~s .~JEPr.eg~~o.s 
c~_n.,a c~nsul~·-' : . · .. . . · publicos,,• cada .. um .. no·; 'seq·raf!l~;·.,,:p~e.~Isil~~~ncla.: 

.· ,:,P.;~~~~~.~~~ J.:l~~~o.s:.--: Es.tá e~_ganadp;, .... ,, , ... ·de agentes espec1aes.:; Jt.nã2-·s~ .. qu.~~·~t~~n.der<!l'q~e: . 
, ,0, ·~ll' Sou~A. . .J!MJS"CO_.: 7 .. E. o,,Sr .. Sayão _Lobato cst~ augment<? .. ele empJ:~oa~os.,e .. gisp~ns;!.e~~!;~, 

.. exp~(j.1u ,.novo ... a-y1so, .. em. ,ql!e. se.· mandou . .rev9gar mu1~0 . !i e receta~ as d~spez~s~; f:IU~. ~r~~:5e~s!,~?:< , . 
. . todas as.nomeaç9es. e·der~ut~r todos ~qu~lles,offic1aes; . . .. O 1 Sn:;: : ~ouzA · RA~tos : --:- N ao.: S_!:l~quel'1-a .l~SO';.:.eu. 
E': ·;1'::J.lll": Pl:C?ced_rmento .. ~~s1~ual. <J:UE) , .r~yela. bem,. a não ·propor1~ a reforma .nesse .sentJ.do •.. ··'•1:'<.; .: '\:":~ ~ ;, .. 
pol~tiC~;.de:JUStiça.,)_>~s:;o ;dmnt~,1:P.C?rq~e.-nilo quero o · " . . · · · ; ·· · ']' · ,.,._ · '' · •. ~" ~·'' (;('~i'':>.::; 
preJUdl~<Lr-.as, .. ou~a,s :mm~as~p_ropqsrç~e~.-.c~m,tuJ.?a, ;O ,S}\· ,visco~DEJ?,E EQU~":C~JSIIOl'iJtAJq;o, ~rtz, pr<···l ... 
em .. que. !lhás tenho 0 m111or 1n,t,~res~.~': em gu~ ~llliâs .E. ·.~u1_to bo.~. que. Y~, E;:t~ 'V~ _fa,lland.~,,sqbp~.,e~.t~. 
eu,-1llho. dq.Par*·'' tcn:.llo:-.':1: m.~lt~<ell!~M.o,,.e:me. a,s~~~pto_, .. , •.. , ,_, .. ·.·.· ·'· ···.· · ..... '·"''':i···.·,•J>u.',•" .. , 
magOa P.rofundamente que. uma pr.o;vinCIIk,daquella . .0. Sll~. Souu FRANCO.:, -;:-:-,,.Y ••. Ex •. ,sabe,cquc~ ,eu 
or~em ,.te~.a ,SÍ~O , , t~~tadá:,:.•cqmo.~q;~t~~sidÓ,1 pelo . nunc~.: occulteio meu ,penS1llÍ?Q.nto, _I/-I;illc.a se:,cJis.se 
ul.timo .. m1mster1o, ·:.Nao, lia.,para·\l~.s~lt<..U);,,q~em ... o de rnun.: .. u O ~du.za Franco vaLfal!a!. hoJe: :vamos 
:;;angue assome. ás fuces. e, tenha.bno~1 :q9-e podes se ver em que senttdo falia; .suber ·a!pos1çao:. que toma"; 
sustentar aquelles que ass1m os flngeliao. . sabo-se dn antemão n com clSrteza o scntldo ,em que 

Senhores, quanto ú economias, ou não discutirei terei dd fallar, nunca ha duvida a respeito de mi
llojc, porqliC não é proprio da discussão da falia do uhas opiuiõcs. 
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·: O SR: viscoNDE DE .JEQUITINHONILJ-.: .": ISso. é o que coJÚin,uão p_pr muito milis te~po n~,mesmaig~oran~. 
eu,..não sei. . . · , . .. . . . . . ,· . , , :, . , ... ·' :.. ,. .. ciados seus dever.~_s, com ~aior;damJi~,das,.p~~.tes ,_e .. 
· · :0 Sa.· SouzA.··FR.\NCO :_A. lei• das· caniaras· muni::. · descredito ... ~a mag:t:;trat!l~;a .. A:ref(\rgtà1 nãO;l)a~!~f!!.zlll; 
· ···se h· · · · t e m s 1· • ás,verdadeiras· ,nece.!?Sidatl~s-.d. o;:p!11Zte .. e1ll··~mtos_. 

ctpaes,-· n ores ;·•preciSa re oqu s, a . qua '· e; a pontos.aggra;y;ava·.os .. ;mc~n.,veni~nte.~;,~ll.,:a,çtU:alidad~ ... 
reforma que: apresentava ··o· ·ministerio .. passado·:?"O Vamos á guarda: nacionat, Senhor.es, ·no, rela.tor~o 
projecto; nós o temos, foi distribuído i por algumas do' , Sr. mi_m.· s. _tr_ 0. da .. ·.J·u_ . _'sti_ .~a .. a.·g· ua .. rda_:_._n, a_ c.· io. n_Íl __ l_ .. ·.e. ra.·.:o_s . pessoas, .:e· todà a· refor.ri:m consiste ern. acabar co.rn ,. 
<!', goye_rno ,eco.nomico e. municipal, dos municípios seus ultim<?s.amores pelos,q~at!S-PJ:OID.ett~a ~z,er t_od~s.: · 

1 h ]j ta te O_S sacrifiClOS1 ;e es~va,preparado;:~ão :.!õÓ .• •Çvm,~:.d~z: 
pe_oª.,se?5

• a.~ n S:<·: · · · . ..·. .. . . . no relatorio,.mas,tambem;cg,J:!l~.d1Zla.nos:;se.u.~;~1~l:-1, .~· o .. sn~/SouZA., R.mos: ,;_Está enganado: \ · · · • , . mos moinen~s. no;. se'!l. ~~dl?IJo,:.:alfaz~,t::7l.he_;tt)das, o Sa. 'souz,\ FnÁNco : - .... que é um dos pouéos as concessõe.s .. A guaJ;da naciOnal estava.mts.melõ~!!-S 
rastos que dur~o .da con!?tituição. .. ·. . . . ·. ·. . . .cir<lumsta~cta~ que:.u!Xl~;t;;}~oneq~~; ~.as.: JI1àg~:,.de. il,lm · 
· o.slt:.n.' 1\'IANoEL: .:_E' uma reforma éelebie que rf.~co, ou~ufu~!~re~nça:~<.~e,:~:,~.~$~~~~.,9~BI{,R~: 

aqui appareceu •. · · •. .:.· . a p'fg~~~ú;;;e,_acilb,ai'com1 o: sêl:ViÇo; 4â _gu#dli:j:iíi:~ .·· 
'·O S~t" SouZA' FaA.Nco: --' O que é' que se•preien- cional. Os corposactuaes; .. porém; ,.J:ontmuayão; IJ.a 

dia, senhores? Reconhecendo.:seque.na constituição mesma mane.ira·; ·e ónde'estif ·a·gárai:itia ··ae'qu'é'os · 
cstámar,cado .. ll\le O;presidente da camara. municipal guardas nàcion:ies' conservil.da··acactUàl'orgáiúsà.ção;· · 
serd:•seínpre· o mais· votado, sophismava-se a lei. O não fossem charnaâos a serviço· sempre, que-os,presi
presfdénte·continuavaa.sê-lo1 mas um dos membros dentes, de província •. sempre •que.o•gov4ll'rio '.o-jul
dà camaril·'municipal~·.escolhido· pelo; governo. pas- gasse ne~essario ? .··.Nesses·, corpos; n_ão ·sé li:~~t~ião,' 
sava a ser· o .verdadeiro governador ou adminis· aquelles que ,no e_nten~er do.Sr~·:mtmstro;da.J,USti,Çil';: 
trador ua·municipalidade·..... '. . . . . . . dévião 'ficar 'lt dlsposu:ão 'para comporem" a gllnrila . 

o ?Sn::." SouzA R.\i~os: ~ Está engànado: r • parochial ou munici:Pilf;-: e<dh~ididos:··. OS~<?útrQ'i;:.~e~ . 
: o:sa. SoúiA. Fa.uico :-.... e 0 presidente pela classes, ficava uma par~e:~os gl1ardas:na~~~aes(su~' 

éonstituir..ão ·não' continuava a ser mais que 0 di- jeita ao recrutamento !I..JUlZO dos co~ma~dantes.su-; 
rector: dâ sessão, o regt;:lador ·das. diséussõ~s. · O periores. · · · . · · · · '' · . ' ··~ ' · ·;' .. : ··•• 
agente.do governo passava a ter a nomeação e d~- · O Sn. D. 1\IÁNOEL:..::.;; Elle· .'á. :íiívidia<eiD.<t~&s' 
missãodos emprel3'ados,.a receber e despender os dt- classes. • .. . . . ·· · : .. : '· ."/":: 
nheiros da ·municipalidade; a governar o municipio. O Sn:. Souz,l· FRA.xéO :.:....:.E 'os':cotJ>os··ou .• com.; .. 
E ... ·a·.· administra cão· . economica · . munici pol, que a panhi~s d~ guarda 11arochial ou·.m~!_lic1pal,.' .como, se 
constitui~.ão quer que-. p_ertença ao municipio, · pas- orgamsavao elles.? · Que força•-.tenao.? · .QuaLa~sua 
sa,ya para.o ,go.vt:rno, porque pa_ss!'-VIl para o seu disciplina? Serião provavelri:lente·corposõ.de·linha, 
agente; . .E quem.- e ·que pó de .admttttr ·uma reforma corpos ou co~panhias de· gu~ição;' qu~, ~:como~os 
destàs ?·Eis como; Sr; presidente_, se· queria fazer a actuaes, constituem .forca mllttar de.:J.a:>Jmha-ál,dts
reforma.·da lei·das·camaras; e se o governo actual posição do governo, e ó paiz• se militaÍ'isav:a<_ainda · 
quizer. · ~eformar essa lei, eu. espero que o fará em mais do que está. • . .· . _. . . ... ' /·· ? :·. · ' 
sentido: diverso;; : ·.. ·.· . .. . . As_,sirn_ , pois,:() precon.i_s __ .ad_o. allivio. a_o_ ... §.é_~.·ç,o_.',,da .. ,A :réforma· judiciaria é. certo. que, nos momentos. 1 . 
de agoilia 'e como· ·verbà testamentaria, o nobre mi.: Sl;larda na_ciona con:ver~a-se. e~. m.~~r.. c :J;DatS,, r~~--

. t 'd · · h nh tncto servtco dos guardas que.ficassemJancnçlospara 
ms i•o a JUStiÇa a propun a, OU ao• menos expu a as classes rec_rutnveis,'.e'ein .. ·g·er .. a .. l.·.·_ae'.:to.d_o. s'.'a. qÜel_le.s no seu . relatorio algumas idéas aceitaveis ; mas o · d ii 
Sr. ministro. era. 0 mesmo que, confessando que que ficas~em de f6ra T!a~~perten~er :áp~oJeq,ta. a: orç_a __ . 
conira a COÍISÍituicão se :tinha estabelecidO tres .ins- de guarmÇã<! e .de pphc~a. 'E CÇ)J:!ltUd~ alildase ~r~a . 
tancias, continUava.· à. sustentar que . essas tres, ins- que os · bras1le1ros: sertão· alliVIados· do··:·semço·. d.a . 
tiincias dév~riii.ó.sé:(mantidils, niío nas'capitaes, mas guardn nacional! . . · .•. : _· '.· .~ ·.··:· :' -:·: ~,y '_':1. ~: '::·::·· 
rio_'·iJ.~~erior' das: proviJ?-'cias~ Perpetüa_:v~> ' portanto;' · · O Sri.. D. M.lNOEL : _.E' a reforma ;inms extrava~ : 
com uma pequena mod1ficacão, o systema actuãl:que gante ·que tenl~o .visto, ~ . ·.·· .·, .. .:·:·:>, ~···. ,:,,,:t•·,~- ,; :-i',.· 
delnanda.tanto dinheiro, que .crêa magistrados in-- 0-.Sn; SouzA.. FRANco:··~ -Pàra:.-satisfazer.•as·.·des
h.abilit_a.~ós :pa,ra todas .as"f~ncçõés dos cargos. su:e~- pezos corn a força parochial: ou• mun~cipal; exigia-se 
nore~· a-.; ~e.:e!les çheg~o ·;. • em uma p~lavra,. S.· Ex. de cada um dos guardas nac1on"-es .alistados nos •cor- . 

· etermsava.1.os ~1nconv~me_ntes :·da orgamsaç~o .. a~tual,_ pos uma quota em· dinheiro; :ou:·urria,capí~ç.ilo;'iquo 
com.que. se··gasta·mals dmhe1ro, do que- ex1g1r1a or- · 0 Sr. ministro da faze;nda .. no ·seu -relator1o lriforma 
ganisação>mpis cons~itucional e s~tisf!lcto;ri!l" · · .· queseria de.6H ·a 12.'1', êôhfotP,lefo:ss~ ne~es~\jri~,~ . 
·:Sen~ores, ~u ~o.ns~dero como a ·_mats:vtctosa d;ts · · Et:a ~mai~. urii .i~post~f'q~c.Js!'l''!titiç~vâ·~~õf~ .. ·a::po; 

organ1sações. JUdtclartas·aquella em que. se Pt:ep.arão ·pula<!ão quc·se·não é pesttdo"·em:st;'e 1soladumente; e 
o.s jui)!!~S uns só mente P,ara_ o ,julgamento crlmmal, muito ·:P~sacf~"'ifnra· -~4~a~;r:-P.n.rte·'Ü!>s' q'u~ ~~ii.ilo . ue· 
o:utro~: só mente parp. o c1vel, . outros :pa.ra o commer-. r.ontii!uar'il.li~ta.d'ç>,si::J>~;··~~r'rii~s~~~: contrll:!:Ul~~o··n 
ctalí'_eem-qu_~. sahmdo·depOls.·esseSJUlzesp~raUJ?Il. ajuiitor.n~·.:oP.-~~~.:;~~:Jl'!:g~.o:;,A..:~.O.va:,.~çontnb.~~ção 
r.ela~ao ou tnbun~l-, ·tê.rn ·de .Julgar causas alhe1as po'diá!Xlds!fi'c~':c:~~tC?s;~a~r<Ne;s~na '~e'n'1pre ~XlJPil~; 
aos seus estudos e prattca... ' · • · · :' ·• .--: · ma~ o.,~l!!V:f~{:~<l.)l:·A~·sl;,~'i:ls~~lio~ serv1ç0, ;é d~vtd_oso 
· • O' Sn. D. M;lNO:ÊL :-'Apoiado. · : •... ; que não·su'rSJ.!!~~rn?J,<a~.-v~z-::~Ir:l.: quando . JI\OÜ,~?s. ,.9!-1· 

· . · · · · · · · · · · ... · . · .· ~- · ·' · 'pretextos'-riarli-'c:r.ue se mterrompesse: .. , ·· .. ':•· ,,. · O Sa. Souz,\ FnANco :-0 resultado~ sabtdo: os . . . ~ ... ,.-,.,_,: .. · .· · .· · ·. . · •,· .. , :- .. 
homens de grande talento em poucos mezes apren- O lancall).entç> desta contribuição, feito sobr~ todf?S 
dem a i\J.zer justiça, mas tendo passado por um tir.o- os guardas nac1onaes s~m excepção, não podta. det· 
cioio em que soll"rem us partes litigantes. Out1·os xur de ser pesado a mu1tos; porcrue não ó exucto que 
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todos os que flcavão pertencendo á Dntiga guarda, e vista de dados no:sHi.vos. 

não' pDssavão para·. os~novos·· .corpos·. militarisados, l:jfl~o~rm~u~la~r~-~-~-~~~i~~~~~~;~~~~~~~ Jossem'ricos-· ou-! remediados; A. guDrda .de .. reserva se é licito 
_conté~, inuif:as;pr!l.ÇaS ;pop~es,;·,por.que >~ãq .t,í"·a·r?,:. dor. 

· q!le~a: 'o. motivo· de,~_r. ,_P.ara ~ .. Te~erva,. porem a .1dade, 
d1ve.rso_s e!»Preg():S .;e,.;;()~çupaçoes,, e ~mbem : ~erto 
es.tado de:saude;':Asslm a'refórma ·proJectada tinha 

. to,qos; OS';~ilCOD:VeÓieri~és;·'s~Ín·ou~r:a 'Víi;DtÓ:gei:n mais J·.JJJO:LL"u,: 

do •que' a· de 1.crear maiS corpos-'m1litnres, e. afastar os ·srm7 •. 

luiiisileiros :dos serviço~ ·d~ la~óura; 'das ·iriduStrias'é .~:~~:i~f1:~:~~~~i~~;~;~~~.~~re~~~J~J~~~;~~;~fi~~~~;.;~ ·dàs~·artes;.,:serV.iços\p.roductivos·, ··' qué._'é preciso antes 
· ·.·animar.·llo'qUe'.·perturbar 'e·tirar"lhé .. os ·bracos•mais 
.. ~.~~g~~~~Ô~~~ i~\~~.:·,-~-~_::·).~#·~::·;·~~~)··:<::>:.·~~ ·_,;:~ .. ,·'>:~ .. .'~~!_r -~~ :· .'·· -<:: .. : • ~? ··-_: ! · · ·: <. 

:.~:.:Ha":}lg_~ÍltC?)~T~riÇie'di~ereriça· no modo :·por que 
preténd1a'.:o'm1msteno:' de ·2··'de·março, trazer algum 
all~vio para .a:,guarda·nacional; -e ·o,modo :porque o 
deve/pretender .o··n:iinistei:io actual no verdadeiro 
.se:O.tido::<Ié:áriiinaros :trabàlhos da producção.·.riació
,ri~l;·:,:t? :co:n~rip_uir :p~a .. :os. progressos,. e. :x;ífl1.!6za.:da 

.:z~~:~~~i~.~~~rsi*:~:.~~ipi~·:~~~d;e:t~: ~~~~~~t~~i~:~~~I~~fi~~;~!~~;Í~,~~~~~~i 
· mento.iEntendo que não tem,jtistüicação aaggres>ão 

. immediata· ao.cininísterió. que.se apresenta; . entendo 

. -·que·destn~'·inll!'eira~'e;nisto abundo ·em· idéas já ~us~ 
. .,tentadas,.nesta•c.1sa, .. :o·senado colloca-se' em posição 

· anormal:'. O-senado '.fica costumado· a :ser o. fiscaL das 
_;nomeáções . dos ministros, habitua-se ao. direito; de 

· os .repellir .. jmmediatamente,. ou . de: aceita,-los se 
quizer... : . · · · · · · , · 

.. ';,,();1sr~,~··~~~~pEL .. :_.-:-:-.Iiab!t.ua7s.~ aoo,bus~ •.... · , 
. : ·' O·~Sa ... SouzA: F-RANCO .:-,...,~~.- converte-se em verda
,deiroc,censor·;da :nomeacão dos; ministros .• Não ,posso 
co'nco~;dar,.com .,tacs :.ideas-:Emquanto -.os . factos. não 

. ~ierem;mostra~:,asitendencias .. ,do:ministerio;. toda: e 
qualquer opposição;não>é.~razoavel. Aalteração,.por
·tanto,:: que, se apresenta á resposta. fi. falia. do :throno, 
ou é favoravel, ou é desfavoravelao. ministerioactuàl; 
.s~ éde.!!_favorav:elnão tem,'razão, e é ~nopportu~a .essa 
. desaprov~ção.; se§f~~oravel; e d~VldO que O s.~Ja, O 
outro:.per1od,Q era muito bastante, . . . ,, <- .. · . · 

.··;,,.;Eu·sou do>,numero daquelles ·que.approvavuoa:res
.posta;:ã:falla:do; thrcino:·taLqual, · 'JÍO!ÍJue ella. era coni
,pletamenteil}eutra;·não•se,>-pronunclava nas. __ • ·'i. uo:>•uo::., 
naô. ·afiancãva serião'.:aquilli:i que. o. ·· 
.eleve' afilúiçar;.o.seü:êô:O.:curso; os :seus · estort~os 
b.elll.~.C?-·Pa~z,. sem· 'pronl.!n.ciar-se so.~i·!3 
.que amda ''não estavão• STlJeltas. a !;eu JUIZO. :.t:sne1~0 

· .. que,:~ .senado;.ha·de :pensar:mzíduradaniente ·para I}ãO 

.•approvar::uma·,,emenda ·desta'. ordem,,· emenda:que de ~~~~~~~~~~iiillllllii ·mais,.:: a.; :mais·.tem'contra·.·si••or.ser effeito de preci-· 

;'Pi~~;;~~;~:~;~~;~~·d~·~ .pcl~--~~6j~c~~- ·d·~ ·~~~~;~'ta 
" ... . s~ .. acha~ .: ~·'"' 1 \ ~~~·.:-}.~:~-;7 ~~-:~~~,~--: ·;:--.;.:: :1 •.:··~· ~-:; -:...:: ....... ~·-· ~- .. - .. sena1d01r; 

. -: 
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sobre este objecto, chamei. sómentc a attenção do O Sn. Souz,\ FRANCO : - Então fez promessas 
.corpo Jcgislntlvo para um. objecto digno dclla; como de tanta vantagem c não havia nada? · · : · · 
fizera meu .illustre .antecessor sem contestação ou o Sn. SouzA RAMOS : ~ Os projectos haviãó. de ser 
reparo do nobre, senador. · · · · olferecidos ú consideração das camarns cm occasilio 
. Achou tambem muito inconveniente o nobre sena· opportuna, cri tão serião examinados e conhecidos em 

·dor a reforma municipal; .mas o nobre.senador já ·seus pormcnorcs;'de qU'e dão idéa os relatorios . 
. viu .. cssa r.eforma projeCtada pelo gabinete transacto? O' Sn. D~ JUÚwEi: ~A:n'da~iio pelas,inÍiós de.'todos'; · 

Sn. D. MANOEL.:- lUas dizem-o os setis amigos esta:não é miU Não os.tiye, .mas os ví,quando esta-
. por.·ahi. · · vão nas· mãos de todos ... , · .. · 
· · · OSn."SouzA R.uros' ·:-'Não apodia vêr,'até:por- o Sn . .Souzx RA~ros: -O·nobre senador levantou 
que''esse traballio ainda não' estava approv~do pelos um castelio. para combater;·· e me· parece que·· neste 
meus·colleg~~- · · . . . ·terreno não devo acompanha-lo. Darei sómente·mais · ·:o· Sn. '·SouzA FIUNcÓ :- Eu teuho tim projecto uma explicação sobre um act.o censurado pel~ nobre 
de V . .Ex. · senador-o de não. terem s1do approvadas ·as no-

6 Sri. SouzA R.mos :- Podia 0 nobre senador menções .de l!lguns officiaes da guarda nacional do 
vê r. uma simples consulta ás pessoas que eu julgava Pará.··· · · · · · . ' ·· · · · 
qlle 'se .prestarião ll melhorar. esse trabalho e. auxi- o Sn. Souu FRANCO :-Não tinhão que ser appro-
liar-me com suas .luzes; o p1·ojecto definitivo, com vadas aqui. · · , 

. a responsabilidadé~uo gabinete; .não podia vê-lo, por o s s R t d ·. 
qu• e não:enstia .. · ._· .. . . . . . . ll. OUZ,\ AltOS:- .. ;. Um ac O O governo a 
. ·. . · · . respeito da .guarda nacional do · Pará,• pelo qual 
· . Posso, ·.porém, assegurar a() senado qu• a reforma alguns officiaes ficárào privados dos postos; . · · 
mmticipnl por mim projectada não olfende a consti-
tuição .. Em abono desta. asserção. tenho uma auto- O Sa. SouzA FRANCO: -Duzentos e tantos. . .; : 
ridade,.que .. o nobre senador não poderá contestar, ·o Sn. SouzA R.Ú.ros: ~E~ponha· o 'ilob~e-sé~ad~r · 
a dá secção dos negocios do imperío do conselho. de o facto como quizer, eu.o aceito : não.contesto .. Saiba, 
esta_do .•. · P!'rém, o senado que o acto censurado, não é do.ga-

bmete transacto.. . . . . . .. . · ... , .. O Sn. SouzA FRANco:- Ent.'io já havia trabalho. · · · · · 
o sn:~ SouzA R:Uros: -:"···· e dt~ pessoas eminentes; Lo~a~o~· SOUZA FitANCO: - o aviso é d_o ~r •. Sayão 
O' sn: D. 1\hNOEL:- São modos de pensar: 
O Sn. SouzA RA)IOS :-Nessa reforma, Sr. pre

sidente, não se attentava co.n~ra ·.as ':tttribuiçõe~ c 
franquezas das campras mumc1paes ; ao contt·ar1o, 
erão .· minhas·,·istas alnrglir e desembaraçar a acção 

··das eamaras, dota-las dos meios de fazer o bem 'dos 
respectivos municípios. · ~ 

o· Sn. So'uzA FriANCO: -1\fas . devia-se ter nellas 
um' agent~ do governo. · 

o sR.. "souzA R.uros :,- Considerada. essa refor
ma pelo.- lado politico,. como está .concebida, é emi· 
ncntémente liberal, muito mais liberal-do que a lei 
actual.....-

'o Sn. 'Soúz.i. FnÃl'ico: _:_'com agentes do governo 
para,f~er, tudo. . . .·· . . . . . . .. . . 

O Sn. SouzA R;uros : - Para executar a·s dclibe
rncões diis cam'nras muni_cipacs ; sem duvida predo
mi"na nessa reforma a idéa de separar o deliberativo 
M ~x.ecutiv<).~· .. ' · · . · ··. · . 

o:sn..: D. 1\IÁN'oEL.: -:--.Com ordenado ? .. :o Sn· .. cA;roiDo BonGES: -O que é mais liberal é 
ú monstro.qu·e existe··lloje .. ;. • . . 

O Sn. SouzA RAMOS:- .... e'essa · idéa foi susci
~4a ,por. um illustre brasileiro .. cujos sentimento~ 
hberaes o nobre senador ·nilo p6de contestar ; esta 
r.orisignarla em documento offic1al. 
.. Q .Sn ... SouZA FnANco .: - O que sei .. ó que 'acaba
ya-se .o {;ovem o cconomico mul'!icipal. . .. . : . 

O'Sn; SouzA R.üros: -Está enganado. Occupou-se 
tambcm· o nobrci senador com a·reformli judic1aria c 
com a da guarda nacional. Estas reformas, senhores, 
estll.o no mesm'o caso dli antecedente .. O nobre senador 
não as viu ; o nobre senador occupou-se· em uma 
mera d('clamnção. 

- ' 
O Sn. SouzA RA~ros:- O Sr. pará.naguá·, quando. 

ministro da justiça, consultou á r~spectiva secção do 
conselho de estado a este resperto, e o m~smo Sr. 
Paranaguá resolveu a consulta.. O Sr. Sayão Lobato 
não fez mais do que expedir o aviso de(conformidade 
com a resolução do Sr. Paranaguá. 

o sn:_souz,\ FRANCO:- Expediu·um aviso revo-
gando o do Sr. Paranaguá. · ·. 

O Sn. Souz,\ RAnros : - O nobre . senador está 
e1;1ganado f!Ompleta'!lente; ·o Sr .. Pll}:'ana~uú nlio po
dut expcd1r um .av1so contra a resolucao de. con..; 
sulta; uma resolucão de consulta. tein forca de 
decreto, e o Sr. Paránaguá não podia commcttér este 
abuso. · · .. · · 

O Sn. Souz.~ FMNco: -A. questão .é·para ou-
tro dia. . . : · •. • · , . . · . 

O Sit. Souz,\.tLüros:- A.questão é pÍÍra:'outro · 
dia, diz o nobre· senador, mas.fique ce.r:to de que o . 
Sr. ,Sayli.o Lobato, na camat·a a que pertence, conveu
cera com documentos áquelles que, não .achando 
e'? sua administração actos par~ censuras. bem .ca-
bldas, vão busca-los em· outra parté. _ . 

O Sn~ . Souz.\ 'FriANcp~;~ A, decisão devêra. ser 
para toda: a província, e,,fi~<?.~6mente para .Cnmetá; ·. 
osn~ PM~UlElÍITEi:·~c':&if~nÇ~o!. ..• '. ' 
o sn: .. ,sôuzA.~.-M:os ·= ....:~sr; ;,presidente, tomei a. 

palavra _sóni'eiite~pára:explicar··.~os actos. que forão 
censurli4õs;f~Iô:~o}r~~s.ená~or:::·~ concluo aq:ui. . 

o. s~~~ií~:;a.~r~·~á'r.!~~ó ~ ·-~ Desej?. dizer 
duas p~:!a~r.~)'a.respe1to.: d.!l· ... en;tenda que. ~stii sobt:e 
a meza·;~não':lhe dou alcance algum· poht1co; scr
me-hin'; portanto; iridilferentc -que elln fosse ou· nilo 
appro,:ada; mas nlio yotó por !:'lia, e dnu as rn7.Ô•'~ 

\ 

... 
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O Sn. nAnÃ.o DE .1\T.umTmA:..;.. V. Ex. tlefendeu·a· 
idéa da fusão dos bancos. 

t t. ·• se !'IS :ã o 
m1 31 DI~ l!AIO DE 1862. 

· . :0 Sn. ml'OISTRO· DA FAZENDA_:·-:- peren9~r ou c_om- . . . .. . .. . . . 
bater a·:utilidade de uma·· medtda mhabiirta o crda-:- . Presidenciá do Sr. 'Visconde de.Abaeté~ '•· 
dão .que é· Chamado aos conselhos da. corôa, a· resol- SUMMA.RIO.-Expedien'~:~:.Pro'uram:~.~inÚie:.:. 

·ver.' essa questão?··Pará mim é uma the?ria.verd~- rial.-Bxplicacões do ministerio demdt~do.-Re-
deiramente énova, uma cousa extraM'dr!lnrrn.: Na clamacão do Sr. barãt) .de. Quaraim::..;,.. ÜRDEnr.no 
assemhléa gérnl, como membro della, der a l_lnnbu · niA.-.:Approoação . do. voto·;de .. ·gra_ças em'l··.·d. i.~cu.·. s .. -· 
opinião, sustentei·a questão; a parte que tive. no. são.-Navegação a vapor;·ent:e.op9rto do.'~to:dc 
acto,: .foi:;.presidir como dele_gndo 'do. gover~o; no Janeiro e·.o·de SantacCatliartna·e mtermtid~os;·- . 
impedimento do Sr. conselheuo C'!ndr~o Bap~sta de . .Adit111nento do_Sr.:.Dantas.'-2~discit:s~ã:o·do'i!i~; .. ·e~, · · 
Ohveira, .. á .sessão em :que o negocro foi· resolvido, a: .cto .sobre ·venda. de. escravos ·:em.le~lao·publico.-'-
r~s?lu~ão .não foi minha, foi da. assemb)éagernl d~s DiScursos dos.Srs . •. Dantàs1 .sOu::a e ':Mello;'Sinim.· -· 
~cctonistas. ·· ' · · . s l • · · "" -'- rt '" o 
u bú, e . i veira,. da ·,Jrlotla,.;. ·o,ljmenu.a.o;ao•·a .. ;-~ ; 

. ~~l)~SÔ~io 1Hiv1a sido~ .trata_do entt.e diversas a~· Appr~Yl!ação .d?~ l!rts~ : :to;,;;f~o.: e,·.a<;>; ·e da:ern.en~a. 
soctaçoes; que procuravao um r-se para um. fim, com- of{erec~da. RI'J61.fao.do"art, ·lJ<0 •. •:Passagem para :;a. 
mum. Se· prevalecesse uma tal do~trina, então era 3" discussão.·- Substituição;·do' .. Sr .. "man:qu_e::· ·de 
necéssarfo.que o h?mem,·quefosse chnmado pnr,a_a Abrantes pelo Sr. ;'Vianna,· .na comm~SS(l:~···~e 
administração: pubhca; renu nc~asse a tod!l·a. purtrcx- . fa:::enda. . . . . . . · . . .. ·. · · . ·. ·::'.: · :o•<:,•:. ·: .. (' . .' 
pacão; cm qualqueJ;· companhia .e a~socraçao, para A's 11 horas menos :!.O. minutos' da·n:i1Ülh~,·AchÍln-. 
poaer resolver em<negocios pertencentes a ellas: O do-se p'í'esentes ao· Srs. senadores·, o Sr •. presidentc 
que eu ~n~endo, .senhoãres,

6
ed· que·l!mtminis:ro,

1 
desde abri ti a sessão. .· . · . . · ·: · ; · .. · .. · · · .. · · 

queê:ace1ta_:a .. pnsta, n o P.. e mars· er par e. a gu'!?a Lidas as actÍis de 28 e'ao do mez corrente, forão 
na·:gerencta· ·d~·taes as~ocrações; mas que elle nl!o .. 1 . · , , •. · 

1 
... ·, 

possa •re~ol ver os nejgocros q_ue qualquer. co.mpanhxa apf)~c'í:~;~do .. · 0 ·s~:; ~~~iJ~i~:~~h;~::~ ~~;;·.~~~~i~-; 
. traga açl"se'!l.conhec~mento, e? que . na realtdade me camara o Sr. Miguel, Fernandes.V'ieirl!,,senad~?r do 
· Pll!.e~e'mtetrn~ente novo. · . · · Imperio pela .província ·'do Ceará, ·.procedeu-!)e ii 
. ·,'Não· .havêrido: ma:is quem tivesse a palavra, .nem uoineacão~da deputação que ó devia.receber,·e•fQrão: 
rúiinero. snffiCi(mte de Srs. senadores para se votar; designádos li sorte os Srs •. Souza::F.ranC(I, .JJ. •. l\fan~el 
o ;sr~jlresidênte deélarou ~ncerrada a discussão, e e Carneiro de Campos. ·.lnb.'oduzido logo no. salao, 
que <.ordeí:n do dia.da seguinte sessão era a mesma prestou juramento e tomou assento o· Sr,; ·senador. 
já..'dll.da, ... c.om,!'!çando-se pela. votação da lhlla do o Sn.Io .SECRETARio deu conta·do seguinte\· ' · 
throno;· cuja 'drscussão Jlcaya encerrada. .. . . . . . . . .:,.,._.n E'···DIE(NT'E.·.·:.: · ,:-; ·.'-.·.·. ·>:' <· ·: · 

.Levantou-se a ses.são lts 2 .horns e lo minutos da ~-~ 
tíirdé/' ' ·, · . . Tres oillcios dos ~rs •. marquez.de Óli~da, marquez 

de Abrantes, · e bngadeiro Polydoro :da Fonseca· 

. . 
:' . .. ~ ' . .. ' nk SO DF. UAIO ~R 18G2. 

> :Presidenc·ia· dct Sr; ·viscGnde de Abaetli •. 

Quintanilha. Jordão,. coínmunicando · que . .Ppr df:lcreto" 
de so do corr~nte mez houv.e por;beJ?l ~ Sua_·l'r!-'ages
tade o·I!Dpera.dor.nomea-los·:·.,o~prtme~r.o, :m~m~tro·c: . 

. secretano de' estado dos :t:te~o~tos do :1mpeno e pr~
sidente do conselho· de!.mmxstros:;· o .segundo1 .. ·!flx:
ni~t~o- dos negocio~ ·estrangeiros, ... e .o::t~t:Cel~(); 
mxrustro e. secretano d.e· estado. ·dos.'negoc1os da· 
guerra. .> ~ .. _·,.··<.·_· · .. •· .. · .. ·.~,<~··:~::· ·As·ll·bora.smenos lO minutos da manhã, feitn a . ·. · ... · · . · ·. 

ch.amada, achárão-se presentes ~7- Srs. sennuores, Ficouo.s~nado inteira(lo •.. : ... ··. ·-<·:'· ··C;,.;':.:·: 
falta.Qdo,<:om:ca~sa:·Parti.dpada·os:.Srs. Moniz, b~rão · .. ~?US oillctos do_s Srs; s~n,!ldores VIsconde de·~'Je:-:· 
de Antonma; bar.ão:de.:Prrapama, barão de Cotewpe, · · qwtmhonha .e .Jobxm,,.particrpando · que, .. '<llàO podem· · 
Souza · Fran. CC?.1. Candi .. · d. o_,B. orges, Eu.zebio de .. (;!ue . . i- colt!pa. rec.er ás sess. ões ~o; sen.ad. o ... : ~po .. r ;acl .. la. r~.. -:se:· 
roz, Yasconce. u. os, Paula Alb. uqu.e. rq .. ue,. Men .. des dos . an. .OJ. a dos, .. ~st. e p.elo ,fi. hllecun. e~. to ·d. e.s. eu:so .. ~rO·:O. c,om-:- :. 
Santo.s,··Penria,"Sinimb~; A:raujo Ribeiro, Nabuco,. mendador.Antomo Marcondes. do~ara.l; e:aqu~le 
V~~;ll~sques·; :~arquez ·de Abrllf1t.es, · marquez .de, pelo.fallecxment?.• do mesmo. ~om_mendador,.avO·d~ 
O!indà) ]D~l'que.z de Ita~haem, . v~~conde de Albl!- seus filho~.- F1cou o ~.e.IIado ~nte1rado,, e, m~~o~:- .. 
querque, VJ.scoude ile Jtaborahy, vJsc.onde de J'equx-.. se: desanoJar. .,,, . ..,... · ·· .. · 
tinhonna •:e ·:viseo:íi'de · d·e Ma.r~~ap~; e .. sem. ella: · : dur·l l:1·1·t ,éJ'~r!·sess;ão 
barão de s~ Louren~o, Souza Querroz;·PaulaPesson, 
Fe.rnandes·,To.rres,·Fonscca, .visconde de Suassuna, 

' e'visconde da:Boa-:V:ista:: · , · · · 
. O ·sn. PRESIDENTE declarou que não.podia l1aver! 

sesi!iilo, por,Jalta· de_numero para formar:casa, :e· con
Vidou, os S~s.! ~sen~ores. P'i'esejltes para. .tl·abnlliaret!l· 
nas comm1ssoes. , . . · · · ., c·a:vi:il~ 

Ordem dÓ·dia,· D. mesma. 

:' \ 

pres::o. 
:do'Es;.. 

que rios Jaa .. 
<Jessa missão·; 
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diJ:ei que, qualjt~~4- JIOlitica,·,o nosi;l_O programma: está 
nas:nossas .:op1DlO!;lS: e .. nos. :nosso~, actos,,;maDlfes
tadas :·aquellas· e praticados estes Já .no decurso .. de~ 
algü.tíS'annos~'Ensteni no'ministerio dolú-nieriibrós 
qué;'entrão.·pela• primeira'; V:ez 'rios ·conselhos da 
c~,rO_a,:';si~udos~ intéllige_ótes; _praticas,·. el~es· ab1lD-

;:-~;i&~$[e.!~\:1.~ .~~~Ele~~~fe. ~o.rr:-~s.~rm;~4.~; .d~_·· ---•-·.. -~~]~!::!~~~~~~!~~~~~~~~~~· 
. · ·9iiii:ntô~ áos:·inl:lgocip!' (~dministrativo~, ·:o :'Y.eri:la:. · trt~s·-'allts ,. e~ ,~~~~~~~t~;J~~~d~~:~~~~~~ 

,d~l!O\;'prog~r:n~~;,é (O_;;:~omplexo-~as _ _necessJ . . . JJ ,p~tiz;;;J;.',t'i·'~":'.':'.i: 
maiS\'!J.,rgeiite~:íe;::l!Jlp~nos~s..:clo p~z; na ·f'!lla :.do :·de:~Jríi'tltitatglõz~li 
t hf..OI1,o· aCha~se~:UI.Jlll";exp()S1Çf!O '_destas, necess1dad es~ 
.e;_nos . .iado __ ·.p.lta.· m_. os:O:.,ess. a_. exp.. osição"como··o' n_. osso;pro
gr~ft?..a_:.'91 <Iese~;v~lv,imen.t~; a·sglu~o:das_ que~tões 
quE)~(s~;c~mtêm~nesse pr_ogra~ID:a, Isto exige. est~~ 
dos· e:não ;:Dos:.pouparemos· a esse · trabalho,. · . • .. · · · . · · 
. fSén!J~r~~;.:n.!5s:.itão :desconhecémos as .diillculda_cles 

_que,r.n.()f!'}~e!'cao; .. ·toma!DOS . um. ,encargo.,pesado, -. e 
tal!.e.;;:~)lP~t;IO.J;~lÍõ?D()Ssas, 'forças, ;.mas apresentam~_ 
~9.lõ.l:!?.lll:c;,toda: a· coi:ifiança:perante a!epresen~çao. 
n~C!-0.11~,~, ·e' ~!!peramos merecer o npo1o .13:coadJuva'-, 
çaod_o,S~J1ad_o.~+',~,:,~,~ ~::>-·;~ . .:,. . _·,; . ; , . •-': _ 
~-O.Sr~Dias·:deiCar.yalho:-Sr.presidente, l·lidá<des 

levanto-"me;para.-:cumprir:omltimo dever: do cargo de 
que.: ha-:;pÇ~úc.o'i;;[ui' exonera_do., ·.: -: " . : . .. ··· : -
· O ,g{lbu~ete-,de .. 2~ ~de:. mn1o, tendo.· aceitado· o podeD-
p~lamentarmente~~:.:':·': .. ,_,. · ·' · 

·· 0'-'Sa~·D'::M.<Nô-ei.::....Apoindo·:. · 
bi:s.n:ts:J.\rEiR:\·n~· :Moi'ú:-Não apoiado: :. 
O Sa. D~:.MAriciEL:~Quem disse'uão .apoiado?. 
Q:S'a;.:.~~S~DENTÊ:_:.:Âttenção ( . . . . .. . 

O·.Sn. DiAs 'DE- CAav.U.uo:- •••• veiu á tribuna 
de'clarar·solernriemente que elle não se conser:varia 
nemúu:irs6·idia'lld poder,,sepórv'enturti não se reali
zasse.a.;segunda condieão indispensavel· do governo 
repr.ést:uitátivo;•·~.Tinhi elle merecido a có'rifianca d<> 
corôa;:qurfn:iüitolisongeava· a cada· um·. de seus • · 
_bros;·mas'fa,ltava;;;lhe'sab~r se J>Odia'·contar com· o 
apoio · ~do' :~:orpo legislativo..: : Solicitou .. o, ·senhores, 
onde devia·s'olicitar;'.pediii na:tribunn qu'e fosse jul~ 
gado pelos: seus.:actos; -.o senildo ·sabe,. sabe o pai:Z. 
como foLrecebido esse miriisterio. · · ·' · 
.o·s~: b'.' · 

·retirar essa 
. • O Sn:· D .. 1\-IANOEL'::-'-:Ora:,que.nuvu:•n•u 
. o sn:. SILVEIRA DA'MoTTi :-'Pois então:sirviio as. 

minhas palavras para declarar .. ; · 
o.,Sn. D. 1\úNOEL :- Qüe vota .contra? ... ·.· .··· 
o si\. SILVEIRA iú l\fotn. :-.:.que ll retir-aria 50 
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<Jião. csth·esse encerrada a. discussão, que 'hei de sentidO ~e rei;Ular ·a' C,~~pl;'a' c y~nda dq_s,~e~cf.i-i·os 
: .··Yotar, contra .ella,.c.para pef!ir que•Yotem contra ella conservando"oS em ·ramllia, como·o.' nobre s~nador 
· ::1(15 .meus ·amigos· que.· esta vão' dispostos a dar ·lhe' O apt:esêri~ ·no se.u proj~ct,ó; J â .i:i)ie S~.· ty~.l~,. de.s~e. ~m-; 
· ··seu voto. · · ·. , . · • · · · · · : · portante negocto; 'bom será que ·nao pnsse·uma le1 

· ·· . ·· mco~pltlf.lr: ·. Etn: Cuba' ,cxisté'.l.p;Da')~i; ):'égil!ah.~~ a 
·: . '· ; . . . , ,, ORDEl\1 DO· DIA. · · alforr:a dos cscra'.:!JS, c.qu,e Sf;l\l.CIO~ .s.~~pr;e·:~~~~i;Jlda 

· ·"'· Submettido á·votaçãoo projecto de resposta lda1la pelo:; senhores.; .vai_sen'do .. nc:stes u_lhmos.tempps uma 
· · do throno,.passou ·á:t• discussão, ficando prejudicada reahdnde. Este proJecto; po1s, se~ ser aç_ºJl)pl;lnlmdo 
" ·a emenda do Sr. Silveira·da.l\f:otta: · · · .,., de'ou~riis;d_ispcjsições, ei:fach?Jmpf,!lfic~.O~·~.:.'(~:", 

.·' / 'Q 'SR:: 1\~AFRÁ!t?Cr~tcréú.verbahnentc ~rgenêia.(p~ra, • 'Sr; ·pres1dente ·torno ·,·a· .dizer :·o'j;oveJ:>nQ "deve 
... ql!e .a !!•:di~cussao tivesse lagar na 1• sessão, ~.assim p~r~se !t· fre~te; d~~se·nego't~i!> ~~ ':fó':IJll~·te.i:J:i."â'ci1lte"' 

· ··se venceu. · · · · · Cido cm•. outros -pa1zcs'Ol}de 'h'a escraVIdão~· ·Escuso 
· .. , · · · ·, · · dizer na·tribí.Iria,,V~'Ex; ~abe·=o'igue~fe~,; .ó•~go,y~rno 

.. ' ·N.\.VEGAÇÃO ,A.VAron.ÉNTRE· o .mo DE JANEIRO E ~hollandez 0· a!lnopassado· ác~rca}.l,'l ~~~~·'.çglqp~ns.; 
. · ·: ., ..... · -:··: SANn. CA.THARINA. ·' · apresentou~se' ao· ~oryo 'leg~sllltlvo .. e .P~!itu:~r~~dos 

. ,·.~sei;tiiu~se a.l• discussão•da proposição•da• camara para'uma :emanciQação :~rà~na1.: 'Y;::E:-c::,snJ:Ie:i~.;q~e 
-dos. Srs; .. deputados,. autorisando o goyerno para·. con- se dete·rmmou na· Turqmn ácerca:· dos· es.cravos â'ex1- · 
tractar,,;a:na-yega~,;;ão a< vapor do. Rio de·Janeuo á gencias das sociedades :liumariitariris··~apôili(l~:\pelo 
Santa C~thariDa, pelos portosintermedios deS: Paulo gov~!"no iryglez; o'sultão 'mandou:Jecl'!ar os~b~~a.res, · 
·CParana~. <· .·· · .. ·· :·.. • · · .· ... , .. prolúbiu'·o·'trafico.;'e··.mesmo ... a,'.C?O!DPra!'9.Yen-

. '' 'o."'s· ., · · · · · · · · · · â~ nos••seus Esta.d~s, ·e que os ·cscràyos; ~x~~~ptes 
, ,:.. . :. r~Dantas:7 Sr •. :.presidente, este projecto vivnssem cm familia com seus senhores; · · . :' · 
. ,traz. despezas, demanda .subvencão, e nós temos Quando:pois,·senhores;-;-estíddéll·.agita-se·el:rdodo 
::grandes .. compromissos. financeiros a. cumprir;· se- 0 .mundo,. parece'qne algúma·cousa deveJiamosfazer 
;gundo o relataria do Si .. ministro da fazenda, temos a bem da.humanidade •. sem·comprometter.o.direito de

. até,nec.(lssidade dé dispensar a amortizacão do papel pr()priedade ~arantidÓ pelas ... nnssns _lei~.... . , : ,:;: · 
.. moeda,· .do,que Deus. nos livre : assim póis,.tenilo _de . Eu de_sejana. P.ois, que a lgúns.dos n. obre.s m1111!ltros 

.. augmentar .os nossos. compromissos no estado em d · t ti 0 se 
.. -~.·qu .. e n.os.:achamos, tor·falta de. dinheiro,. eu ·acho que Issesse se convem que ~stc,pr.OJCC .o coo. ~u~,; ": · · .o g?verno. está~ disposto, a npresentnt: algu~a med~da 
· seAeve'pens.ar.so .rl3 est.eprcJ·ecto.; d_esej.ava,poi_s,. m 1 1 · · · 

ii 1 11 ii d 
a1s comp e n. : · . · ., :.:.·. · .. .~. ·. . . se, osse possive , · que e e osse remetti o a commls-

. são de.fazenda para dar seu parecer. . . . , . Encerrada a discussão, foi approvado,o art. :to, e 
• :•: .c :·~o~ lido e a~o~ado ~o seg~inte requerimento, que; entrou 1ogo o 2°; ao qual foi.otrere.cida,l!- -~eguinte· 

· entrando em Iscussao, fo1 approvado sem. debate. Eli!EXDA~ . ·· '·· ·. ·.! .~ 

. . . . nEouEnmExTo. • .. ~m.Iogar ·de 21 ;mxíos, diga-sei5·aW1~s:.::: ;s,R~ 
· « Q)l(o projecto, C!UC se'acha em dil'cussão, vá á -SI.lveua da..J.Uotta. » . · .· . . . ... :... . , .. 

commxssao de fazenda para dar o seu parecer. . Encerrada a discussão •. foiappr,o':adO::O áJ1,;,2~~COII! 
·~(,Paço .do :senadoi 'Si d~ maio de 18 2.-Dantas., ~emenda, .e entrou· em discussão. o.nrt. ,~o,, q!le fo1 

. PROHIBI(;.ÃO DA VEND,\ DE ESCRAVOS El\I LEILÃO PU- 1gualn:ente approvado, passandO:-SC-10!;0, ao.,.art. 4.~ 
. . . .nLICO. ·o Sr~ Souza e ltlello,:~Levtinto::tric; Sr. 

·· Entrou em 2• discussao o projectado senado, pro- presidente, para pedir ao nobre autor dó.pr~jectc> 
hibinao á venda de ·escravos debaixo de prégão e em. ~ma pequena explic~~:ção .. · ·. . . . . . . • . :·~··-.':.:. . , 
e. XP.CisiÇão •.public·a·; c.o ... meçando. P. elo art; 1 o.. . · . . . O · arti~o que se discute 1senta ··da·· m!lla · ·.siza as· ' "'·o·' .. :'' ' " ' ' . . . . '. . . . vendas de' escravos feitas no município' neutro para 
. .'.. ·sr. Dau.tas :~.:..:.Sr. presidente, cunão me os municípios do interior;. creio que· a'• razão é 

., opponho ,ao:prqjeéto~ pelo contrario ,invejo ,nii.o,ter favorecer a lavoura,. dando-lh(3. braços e:ao .mesmo 
sido ·a. au.tor d~~tif i(léa genero~a a prc$enta~!l pelo tempo. facilitar trabalho aos. colonos . que .. chegax:em 
nobre.senadorpor.Goyaz. Etal.e a import;mcm desta á "d d h d" · x · • · ta' 

. m. c. di. da :quc.·a.l::níns· .J·o. rn. ·aes. da ~m·op· a, .cónsideran- . CI a ~.;.,ac .. o. e~ ta . ISJ?()Slç .. o_ mui;o vaJ_l .J9s.a, .. mas d ~ pnrect<'que 'ha' uma ·designn1dadé': D() m:un1c1pto da 
o-a já ter'passad.o como acto legislativo, felicitárão co. rte ··hn· ·ta.mbe. m . .··e ·lavoura ·consideravel, 

aoseunobre .. antor. ... . / · . . . · · .. ·· · · · · · · · · · .,... fi · 
-.. · Mas .. Sr. presidente, acho que este' projecto é in- ~igg: 2;r mot1~0 ~;ó· orPm. ·v:~: 

.. compMo, ó um.~esses projectos em fren~ do qual jeitos.· · ·d 
o governo dcver1a · pôr-se,po.r uma necesstdade ur~· tos 

'gente e' absoluta, isto. é. para .. rehabilitar-se perante 
algumas na!(ões e1,1ropéris que jul:;ão que a .~::essnç!'-o 

. do trafico nao é amda bem recebida. em nosso. paiz. 
Al~m do que mais tarde ou mais cedo, ·o noss~ go
verno, segundo as occorrenéias dos Estados-Umdos, 
ha de·,ser obrigado a apresentar ao corpo legislativo 
uma lei a este respeito. . · . · · 
· Digo que nào é completo o projecto, porque uma· 

boa lP.i ác'ercn da esrravidào deve comprehender pelo 
menos tres disposições: a 1•, ácerca da emancipação, 
negocio de que não se púde tratar presentemente se 
nào com as ca.wtelas devidas; n 2•, no sentido de 
ado~nr o rogimcn disciplinar dos escravos, c a 3", no 

:o1:taL·::-"-5ir; presidente, 
: tem-se cm vista 

li:nrnn1'n to:rruln,dO··lhte mais facil, menos 
dos escravos que estão nccu
e que.so•deve ir gradualmente 

.·.rião sú afim de favorecer 
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uoreu o adopto. I' telidlo a S. Ex. pela iniciativa que
tomou nesta matcria. ~I(1s tenho uma duvida que mui
to me preoccupa. c foi para expô-la que pedi a pala
vra. Poder-se-ha com a adopção do artigo que se
discute attingir-se o fim a qne se propoz seu Dobre
autor? Qual será c meio pratico de extremar u'entre
os escravos que fr1rem vendidos no município neu
tro aquelles que ~e destinarem aos municípios do
interior dos qlle permaneceráõ no municipio neutro?
O nobre autor do projecto, prevendo esta objecção,
acaba de dizer·nos que o meio de tornar etTectiva
aquella di~posição ficará dependente do regulamento
do governo; mas como se poderá regular esta ma
teria sem angmentarem-se as difficuldades que já
existem sobre a transferencia dess I sorte de pro
priedade? O senado sabe que o municipio neutro,
ou, mais propriamente falIando, esta côrte, é pre~
sentemente o grande mercado dos escravos que das
provincias do norte são pelo desenvolvimento da
cultura do café nas provincias do sul attrahid05
para el1a ; aqui se fazem as vendas, e daqui ou são
mandados para o interioz lo que acontece na ma
xima parte) ou ficào no proprio municipio neutro,
permanentemen te, ou para seguirem mais tarde o
mesmo. Como, pois, fazer-se essa classificação de
maneira que a isençào só aproveitasse áquelles que
se destinassem aos trabalhos agricolas do interior?

Será em minha opinião, Sr. presidente, materia
muito difficil de regular; não digo que seja absolu
tamente impossivel, mas creio que para se conseguir
será preciso reCOrL'er a meios que importaráõ ver
uadeiro vexame, e entào longe de beneficiar-se a
lavoura, como deseja o nobre senador, se lhe oppo
r1Íõ novas dtillculdades.

Não sendo f<lcil de regular-se (l materia de lIma
maneira efficílz , o que resultaria ainda é qUé pelo
favor concedido nesse artigo ficando mais barato o
preço dos escravos vendidos nesta côrte, seria um
novo incentivo para que elles afluíssem a esle mer
cado. sustentando com maior vantagem a concor
renda que já fazem au trabalho livre, isto é, resul
t:uia Justamente o contrario daquillo que tão acer
tadamente deseja e prl~tende o nobre senador.

Eu já não quero fallar do desfalque da renda que
resultaria da isenção proposta. Com quanto não
s8ja ainda occasiào a mais azada para se dar ao con
.tribuinte o favor de uma diminuição dessa ordem,
eu por certo não faria desse desfalque o motivo de
minha impugnação, se podesse convencer-me da
eillcacia da medida proposta, mas accrescentarei
que sendo ella ineffi:caz, como receio, será uma
razào de mais para torna la inaceitavel.

Sr. presidente, se o nobre senador, longe de
insistir nessa idéa do seu projecto, quizer concorrer
para que por meio de nova impo.sição sobre os es
cravos que se empregão no serviço urbano, apres
semos a épocha de os internar nos trabalhos da
lavoura, abrindo maior espaço ao trabalho livr~,
póde S. Ex. assegurar-se de minha sincera acquI
escencia e coadjuvação; nesse ponto estaremos per
feitamente de accorJo, no que terei tanto prazer
quanto é agora o pezar de não poder dar o meu
assen timento ao artigo que se discute.

O Sr. Silveirada Motta:-Sr. presidente,
concordo com o nobre ministro na difficuldade pra
tica de realizar a idéll deste artigo; creio que já tinha
anticipado a S. Ex.: rcconhecendl!l antes est~ diffi.

a lr.voura, como para dar espaço ao trabalho li..-re
NS cidades, onde elle é mais facil de obter-se.

Mas~ disse o nobre sena~or que, declarand.o-se ~ue
ficâo isentas d;t meia siza as vendas para o lOterlOr,
não secumpr~hendem as vendasfeitas para alavllul'ado
interior do municipio nentro, que está fóra da cidade
Direi ao nobre senador, que reconheço como.autor
do projecto, que é muito difficil fazer um regula
Jl1~nto fiscal para realizar esse pensamento da lei:
discriminar no acto para isenção do imposto qual
é aquelle escravo distinado para a lavoura, ou,
pelo contrario, sendo destinado para a lavoura tem
rlepois novo destino para a cidade, isto é muito dif
ficil, porém, muito mais difficil seria se acaso nós
quizessemos attender á essa pequena lavoura, que
ha no municipio neutro, estabelecendo que ficassem
tambem isentas da meia siza as vendas para os es
tabelecimentos dessa pequena lavoura. Reconhe
eendo eu, pois, esta difficuldade, estabele~i que a
isenção aproveitasse s6mente ás vendas feitas ~ara
os estabelecimentos do interior, para fúra das cida
des do littoral.

O SR. SOUZA E MELLO: -Mas o artigo diz: « dos
municipios do interior 11; veja V. Ex. a redacçào.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Então é erro de
imprensa. (Depois de ler oprojecto.) O artigo diz:
cc as vendas feitas no municipio da côrte para o ~er
viço da lavoura dos municipios do interior I) ; e ~sto
é o mesmo que dizer 11 ficão isentas as vendas feitas
para o interior. 11

A unica objecção que enxergo no. argumento d~
nobre senador pela provincia do RiO de JaneIro e
que esta isencão não favorece á pequena lavoura do
município ne'utro, e, que tamb.em. emprega ~lgnns
escravos; mas não e esta a prmclpal neceSSidade,
mesmo porque a pequena lavoura (eu a chamo pe
qUf'\na lavoura) do município neutro é a que póde
mais facilmente ir acommodando colonos: nós passo
a 'passo, muito lentamente, é '{ue devemos ir mar
chando para a substituição do trabalho escravo pelo
t.rabalho livre, e esta substituiciio ha de fazer-se.
começando pelo liUoral e marchândo para o interior.
Portanto se acaso a isenção nào aproveita á peque~a
bvourit do' municipio neutro, não é isto uma Y:lzao
para contrariar o principio cardeal do projecto.

O SR. SOUZA ~ MELLO: - Esta disposição não
tem nada com a materia principal do projecto.

O Sr. Cansansão de Sininbu' (minis
tro da agriculturaj: - Sr. presídente, entendo
que o pensamento do nobre autor do grojecto que
se discute é digno de ser adoptado. Quer elle no
artigo que se acha em discussão que selão isen
tos do direito da meia siza os escravos vendidos
no município d.'\ cõrte, que forem destinados ao

·servico agrícola nos municípios do interior.
O pensamento do nobre senador com essa dispo

sÍf:ii(, ;; f~cilitar a venda de escravos para os servicos
dó campo, Ou ~l"opriamenteda grande lavoura, tôr
nando mais caro ô ~l"eco daquelles que ficarem no
municipio neutro. Reaii.;::!'rlQ-se o pensamento do
nobre autor do projecto resultaria. '.lrpa dupla vanta
gem I rnandariamoli1 á lavoura braços que abundão
no serViço urbano, e abririamos á emigração livre
um vasio que não tardaria em ser preenchido 'Por
~sta classe de trabalhaJores. Vê, portanto, V Ex.
que longe de combater o pensamento do nobre Sina-
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culdade. Mas S. Ex. quer que eu lhe suggira um pagamento da•siza, J!las, ·_quando. tQnb_o_necessidade.::·:: 
· · · -meio de tornar realizavel csta.'idéa· cu o farei •. Não I de voltar com elle do.mtenor;·possolegltun!tr a:ve!J._da . 

. · ··. digo que seja um meio cqmpleto, ·~ão digo que seja pagando a siza .. Não duvido, com<? ~isse, que .liaja: . 
·· ·.. ·um .. meió ·fiscal infallivel, . porém pó de servir de base · difiiculd!!de ;· o regulamento ~r~!=JSili .~er . estudado~ . 

·para que' o'nobre ministro da fazenda estudando não duv1do que a sua acção seJa.mfall1vel1 mas··tem 
melhor·a. materia, realize esta idéa.qu~ aliás é de sempr~ a vantao!tem _de s.e.fazer essa equ~~a~epara '. 
muita utilidade. . · . . as vendas ,do .mumor, 1sto sempre Jacilita· .. o:que 

" ': .. O'sêri.a~o,,sab~ qúe Tloie as vend~s de ... escravos tenho em.v:ista facilitar: . . ·. · · :·. . · ~ F:'::•;~ ·:i;'. . 
,. ::·· . ·' .aqui só. ;se;f.iazem .·por escnptura publica; ora, o ta- Reconheço, ·.Sr; pres1dente, · que·. neste··-as. smn:pto. · .. · 

.,. · bellião t;~ão ~óde .passar a.escriptura se~ .o ;bilhete a medida .fundamental·· é a que tive. a:honra:~e.;pro . .:. . · 
. darecebe~or~a, por onde conste que a me•~ s1~a está pôr na camara ~os Srs; ~eputados .em. 185.2":;: o pro- . · 

',_,:.~ ..... ··'·.·~:.·.... . ~ag~; :po~sabem, e·e;dtaabsefil;;cteans dpoa-rsae.oq?netesrel.Joaro olsecnotmas jecto lá estii, cretbo qlle ~olc. atpprovadotte~rn d2ãa dl~cu~são, .. 
. . . ·. uamma SlZ, as.:v .~ . .,. . 1 . , - e eu peço a os no res mm1s ros guea . ~ . _o· para·essa' .·. 

. prador,· .. em. ·Jogar ... d .. e .. apresen. ta. r. um b1l~ete. da rece- questão e vejão se fazem ao•pa1z o·s(;lrnço·de·dar.an-... 

:. 

· bedoría de. ter pagC? ,408 de taxa pe_Iame111 stza, póde damento áessa idéa; a medida fu:ndame~talé estabe::· .. 
apresentar· um~~; g~na.da r!:)cebedona, .por onde conste lecer uma taxa progressiva· sobre os 'escravos,' das .• · 

· qu~ elle. se 9bng9,11: a..:~trilnspoJ;1ar. o escravo para tal cidades principaes do noss_o littoral ; .PC? r~~ como .na 
ou· tal ponto,. e:transportado .o e~cravo para tal ou tal camara dos senadores · na o . temos· :1nJc1ativa. sob~e ·. 
ponto, :o CO!JlPEa,dpr JlÓde s~r desonerado do paga- impQstos; lembrei-me de propúr·a·medida de qU:~:se , . 
mento da s1za, WJ8.Jldo: apresente attestado da . au- trata~ · : · · . .' . :·':. · . 

. toridade)olicial.do.'logar;: em _que prove como o es-:- D d estas expl"cac~es Sr president~ .CÍ'cío ·q'·~~ · 
cravoJo1transportado para ilhi.:' .• . . . a as, . 1 ·6 ' · ·: . '· .. .. . 
.. MàS.:aizidaha uma.objecÇão e é ·que este meio o art. 4° do proJecto p de,passar ?or~u~, ,.a su~. ex~:-... 

p6de ser"vexatorio .. Senhores, ,não. acho. que seja cução depende do res-?lamen~o qoJ~ov..rno,. s~ .. p 
aiídevéxame:·obrigar 0 comprador de um escravo ?overno _enxergar que ba grande d1fficnl~ad~ para 

~rter com um:a::autorídade policial do legar edi- a execuçao, não. porá e.~'·~x~cução esteartigo •.. 
zer-lhe. «Tenho mais um escravo que comprei sem . O SR.. PANTAS:- A 1dea é boa, mas. a .ex~cução 
pagar a'siza com . a condição de que elle viria para e vexatona. . · · · i"'-• . : , .. '. ·. ; ... 
o interior, e. P.Or. isso p~eciso 9:ue certifiqueis que O _Sn. SILVEI_nA n.\ 1\t:oTTA : -:--·Ei~fàlgü~á Ji.e.!: .. ,~ .. 
este ,esc!avo se,ac~a agUI. » . . senc1al do .PrOJecto J~ passo~, como·:,_, :> .. . ::·:.;.;··.;,., ./ 

Mas Iia.outra obJecçao. ((Este escravo pót;le voltar»; senado fez Já um serv1co mmto grande,-... , •. 
0 8

,;.Hiio 
é verdade; mas o nol>re:ministro .sabe que os !'lscra-: os tres primeiros artigÔs do projecto, declaro' que S(!::' · 
vos .que· são empregados nost!'abalbos nas c1dades elle quizer rejeitar o art. 4u pelas difficuldades,.da 
são sujeitos á taxa, são matnculados; desde que realiza cão desta idén, não julgarei perdido :o· meu 
um escravo. vier e não .estiver matiiculado está.no esforço: . ' : ' ... · '·' 
caso de rião poder:servendido, e se ac!lso o_fUr, cons- O art. 4.o foi rejeitado. . ,·: · .. · · . .. .·. ·· ··~ ·: · · . 
~ndo que. elle. fo1 :transportado do mte,r10r para a . Finda a. 2• discussão passóu 0 projecto para' a s:•. ·
ctdade, póde J!O re~ulament~ o governo es!Dbelecer 0 Sr. presidente de~larou esgotada aorct...;,:'qiiEf foi 
q~alquer prov1denc1a que ev1t!'l se~elbante .l~conve:-. dia ; nomeou para substituir . 0 . Sr, .. · marqüéz ·#. 4 .» 
mente, e .então p~gará .a mem sJza, que detxou de. Abrantes na commissão de fazenda. 0 Sr. Joaqu:t,;:. ~ 
dagar.... . .·. . . Francisco Vianna, c deu para órdem do. dia d!~, se- '~'"· 

O Sn. SouzA: E MELLO : - Deve ev1t.ar a. compra n-uinte sessão : : . · . . 
dos es~~av:os. do interior nas cidades;? . . . . o 2• discuss~Ci do projecto de resposta á falia do thrc .. 

, O .S.llt~··i?.ILV. EIRA·:DA MoTTA.: :-N~o, senhor, oque no c trabalhos de commissões. • . : . :. ·. . 
·deseJO c ··'neste caso paguem a s1za. Eu que com·, ,. · 
pro um esc~-.. ~.,:rrao interior, fn!)O· a compra. sem Levllntou'-sc a sessão ao meio-dia; 

, .. r~O. pruJ•. . . · . 
·~de~tll ~ .. , 

-r-por. (_i'~y~ 
~:~~~· 
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